
Informatiebijeenkomsten goed bezocht
De provincie organiseerde in juni en juli vier informatieavonden over de 
procedure en de aanbesteding van de N279 Veghel-Asten. Bezoekers 
werden in Veghel, Beek en Donk, Helmond en Asten door de provincie 
bijgepraat over de beroepsprocedure bij de Raad van State, de planning, 
de aanbesteding om een aannemer te selecteren, wanneer en hoe de 
omgeving hierbij betrokken wordt en de andere voorbereidingen die op 
dit moment plaatsvinden. Ook werden verschillende onderdelen van het 
referentieontwerp uitgelicht. 

De meeste vragen van bezoekers betroffen de onderwerpen geluid, 
detailinvulling van het referentieontwerp en projecten van de gemeenten 
die raakvlakken hebben met de N279 Veghel-Asten, zoals de aanleg van 
snelfietspaden. De inbreng nemen we mee bij de voorbereiding en uitvoering 
van het project. De ontvangen vragen en opmerkingen worden door de 
provincie nagelopen op relevantie voor de contractstukken. Indien nodig worden 
op basis hiervan aanvullende eisen meegenomen in het contract voor de 
aannemer. 
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Over de N279 
Veghel-Asten
Een toekomstbestendige 
N279 Veghel-Asten 
is essentieel voor de 
economische kracht van 
Zuidoost-Brabant. Ook 
is de weg belangrijk 
voor het bereikbaar en 
leefbaar houden van 
de regio. De provincie 
Noord-Brabant, de 
gemeenten Meierijstad, 
Helmond, Asten, 
Gemert-Bakel, Laarbeek 
en Deurne, Waterschap 
Aa en Maas en 
Rijkswaterstaat werken 
daarom samen aan 
het vlotter, veiliger en 
slimmer maken van de 
N279 Veghel-Asten.



Meer informatie
Kijk op www.brabant.nl/N279 voor meer informatie. Op basis van het 
vastgesteld Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is een digitale kaart gemaakt. U 
ziet op deze kaart een conceptontwerp dat nog verder uitgewerkt wordt door 
provincie en aannemer. Bekijk de kaart hier. Heeft u nog vragen, neem dan 
contact via N279-Veghel-Asten@brabant.nl.

Procedure Raad van State
Er zijn 69 beroepschriften ingediend tegen het Provinciaal Inpassingsplan 
(PIP) voor de N279 Veghel-Asten. De beroepen gaan grofweg over vier 
onderwerpen: de wens om de weg met 2x2 rijstroken aan te leggen in plaats 
van de geplande 2x1, de keuze voor de omleiding bij Dierdonk in plaats van 
het huidige tracé door Helmond, de gebruikte verkeerscijfers en de effecten van 
de plannen op het milieu en woongenot. De provincie heeft haar antwoorden 
op de beroepen verwerkt in een verweerschrift en dat aangeboden aan de 
Raad van State. 

De verwachting was dat de zitting dit najaar zou plaatsvinden. Maar de Raad 
van State heeft nu aangegeven dat vanwege drukte de N279 Veghel-Asten 
mogelijk pas in het voorjaar van 2020 behandeld zal worden. Dit heeft invloed 
op de projectplanning.

De provincie gaat in de tussenliggende periode al wel verder met de 
voorbereiding van het contract voor de aannemer. Dan kan mogelijk meteen 
na de uitspraak van de Raad van State de aanbesteding gestart worden voor 
de selectie van een aannemer. 

Aangepaste planning
Voorjaar/zomer 2019 Voorbereiden contract aannemer
Voorjaar 2020 Uitspraak Raad van State
Voorjaar 2020 Start aanbestedingsprocedure
Najaar 2020 Gunning: aannemer bekend
Najaar 2020 – najaar 2021 Voorbereidende werkzaamheden aannemer: uitwerken 

van referentie ontwerp naar voorlopig en later 
definitief ontwerp. De aannemer zal in dit proces de 
omgeving betrekken.

Vanaf najaar 2021 Werkzaamheden buiten
2024 Project gereed

Het projectteam N279 Veghel-Asten wenst u een prettige zomer!

Colofon
Deze nieuwsbrief is een 
uitgave van het project 
N279 Veghel – Asten
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