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1. Besluitenlijst 

De besluitenlijst van 6 januari 2014 wordt met inachtneming van de 
wijzigingen vastgesteld. 

 
2. Voorkeursalternatief 

De periode van het wettelijk overleg eindigt 31 maart 2014. De reacties van de 
partijen worden beantwoord in een reactienota. De reacties kunnen leiden tot 
aanpassing van het ontwerp-provinciaal inpassingsplan dat in mei wordt 
vrijgegeven voor inspraak. De opbrengst uit het horen van de raden kan ook 
leiden tot een aanpassing. De stuurgroep geeft aan dat de provincie, als het 
enigszins kan, signalen uit de omgeving mee moet nemen.  
De stuurgroep heeft kennisgenomen van de uitspraak van het Europees Hof 
inzake compensatie verbreding A2 Eindhoven-’s-Hertogenbosch en hoe 
binnen het project hiermee wordt omgegaan. 
De stuurgroep is geïnformeerd over de in te plannen bijeenkomst en opzet 
ervan voor raads- en statenleden en medebestuurders op 4 juni. Daarnaast 
zullen in juni bijeenkomsten voor het publiek worden georganiseerd in het 
kader van de inspraakprocedure provinciaal inpassingsplan. Tevens wordt 
aangesloten bij een bijeenkomst van Veldhoven in het kader van de 
aansluiting A67. 
 
 

3. Gebiedsimpuls 
De stuurgroep wordt geïnformeerd over de voortgang, De vijf gebieden zijn 
doorontwikkeld tot 11 pakketten. Natuurmonumenten levert een voorstel aan 
hoe de EHS binnen de grenzen van die pakketten gerealiseerd kan worden. 
Goede resultaten zijn gekomen uit het werkatelier. Het principe van halen en 
brengen wordt breed gedragen. De kanttekening is geplaatst dat de boeren 
niet veel kunnen inbrengen. Echter landbouw is wel één van de vijf thema’s 
waarop de ruimtelijke kwaliteit verbeterd moet worden.  
 
Inmiddels is er zicht op extra gelden vanuit Europa voor de Gebiedsimpuls, 
zowel POP3 als Leader. Europees geld zou ook nog ten goede kunnen vallen 
aan de aansluiting A67. Pas in september 2014, zo is de huidige verwachting, 
kan de gemeente Veldhoven de aanvraag indienen. 
 
Gemeente Valkenswaard levert vooralsnog de voorzitter van de Bestuurlijke 
Werkgroep Gebiedsimpuls en blijft daarmee lid van de stuurgroep in 
afwachting van het te nemen raadsbesluit over het fietspad op 24 april.  
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4. Voortgangsrapportages 
Op de voortgang van het ontwerp van de aansluiting Dommelen-Zuid en de 
aansluiting Veldhoven-West moeten goed worden gestuurd. Valkenswaard is 
aan zet om het proces rond Dommelen verder uit te lijnen met goed 
verwachtingsmanagement naar de bewoners. Het project aansluiting A67 
loopt nu achter met de planning van de nieuwe verbinding. In de 
voortgangsrapportage wordt ook de procedurele stappen rond de PIP 
voortaan benoemd. 
 
De voortgangsrapportage nulplus wordt toegelicht. De bestuurlijke werkgroep 
nulplus heeft een nieuwe opdracht gegeven om de problematiek van het 
doorgaande vrachtverkeer beter in kaart te brengen.  
 
De nulplusmaatregel zuidelijk deel N69 zal voortaan opgenomen worden in de 
voortgangsrapportage. Tevens zal er een plan van aanpak opgesteld worden.  
 

5. Rondvraag 
Op de agenda van de stuurgroep staat voortaan de terugkoppeling uit de 
werkgroep Strategisch grondgebruik. 
Een bijeenkomst wordt gepland voor de boeren in het gebied om hen goed te 
informeren over de voortgang en consequenties nu de uitvoering steeds 
dichterbij komt.  
 
 
 


