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Oncl.rwerp 

Omlegging Rucphen in N638 

Geacht college, 

In reactie op uw schrijven van 9 december 2010 met hiernaast genoemd 
kenmerk, delen wij u hierbij mede dat wij in kunnen stemmen met de resultaten 

en conclusies van de -in aanvulling op het milieuelfectrapport (MER)- door 
ingenieursbureau Royal Haskoning uitgevoerde aanvullende .tudie 
"Verbetenm OntsluitingsstnJctuur Rucphen". Wij stemmen derhalve in met het 

aanwijzen van alternatief 6 als voorkeursvariant. 

Genoemde studie is -wals ook met het MER is gebeurd- tot stand gekomen in 
nauwe samenwerking tussen gemeente en provincie. De conceptresultaten van 
de studie zijn al eerder besproken in het bestuurlijk overleg van 18 oktober 
2010. 

Wij verweken u, zoals ook afgesproken in het bestuurlijk overleg van 18 
oktober jongstleden, om de verdere uitwerking van het project tot een 
Voorlopig Ontwerp (VO) met bijbehorende kostenraming (SSK-methodiek) ter 
hand te nemen. De resultaten van deze uitwerking zullen worden besproken in 
een nog te plannen bestuurlijk overleg eind maart 2011. 

Wij hechten er op dit moment belang aan u er op te wijzen dat de resultaten 
van de MER-studie (vooral als gevolg van het advies van de MER-commissie) 
er toe hebben geleid dat de afspraken, vastgelegd in de intcntie-overeenkomst 
van 14 november 2008 gedeeltelijk achterhaald zijn. Met name voor de 
kostenverdeling in de realisatiefase. In de bestuurlijk overleggen van 7 januari 
2010 en 18 oktober 2010 i. dit nadrukkelijk onderwerp van gesprek geweest. 
Geconcludeerd is dat de oplossing van de verkeersproblemen in de kernen 
Rucphen, Sprundel en St. Willibrord centraal staat (primair belang). 
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Het provinciehuli is vanaf 
het centraal station be~ik· 
bocJr met .tadsbus, liin 61 
en 64. halte Provinciehuis, 
met de treintaxi en mei d. 
OV-lids. 
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Afgesproken is óde regionale ontsluiting mee te laten liften' în het project (als 
secundair belang). Afgesproken is dat een gewijzigde verdeling van 
realisatiekosten tussen gemeente en provincie nader zal worden bepaald na 
afronden van de in dit schrijven genoemde aanvullende studie. 

''''ij ,,-ertroU\\o'en u hiennede voldoende te hebben geïnformeerd en zien de 
resultaten van het Voorlopig Ontwerp en de kostenraming met belangstelling 
tegemoet. 

Voor eventuele nadere informatie en inlichtingen kunt u contact opnemen met 
de heerJ. Korsten, te bereiken onder hiernaast genoemd telefoonnummer. 

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, 
namens deze, 

C."'.F.M. van Luxemburg, 
bureauhoofd Contract- en Projectmanagement. 

In .... rband met geautomatiseerd verwerken is dit document 
digitaal ondertek.nd 
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