
 

   

Opening en mededelingen 
De voorzitter heet iedereen welkom. De Brede Begeleidingsgroep kent een aantal wijzigingen: 
- Staatsbosbeheer: Harrie Hekhuis wordt vervangen door Marniks Maris; 
- Kamer van Koophandel: Willem Vetter wordt niet vervangen; 
- EVO : Jeroen Bol worden vervangen door Kamil Gorak. 
 
- Het vergaderschema Grenscorridor N69 zal z.s.m. worden verstuurd. 
 
1. Verslag vorige bijeenkomst d.d. 9 oktober 2013 
Verslag wordt vastgesteld met inachtneming van wijzigingen.  
 
2. Toelichting stand van zaken en planning voorkeursalternatief 
Nol Verdaasdonk 
- Hoe gaan we om met beïnvloedingszones van een natte natuurparel. De afspraken uit Cork. Graag 

een check van de effectbeoordeling. 
 
Frank van der Meijden 
- Dommelen-Noord/Molenstraat; de mogelijkheid verleggen Keersop verbaast hen. 
- Graag aandacht voor de extra oversteek Einderheide voor voetgangers. 
 
Steven Kraaijeveld 
- Regeling voor de fietsers bij de Locht! De gemeente Eersel heeft de voorkeur voor een fietstunnel. 

Antwoord: De provincie geeft aan naar deze optie te hebben gekeken. De stroom fietsers is goed mee 
te regelen met verkeerregelinstallaties (VRI’s). De fietsers kunnen mee met de hoofdstroom van het 
autoverkeer. Ook in overleg met gemeente Veldhoven neemt de provincie in het PIP een aansluiting 
met VRI bij de Locht op.  

 
Jaap Pipping 
- Geluidsoverlast bij de Keersop; is het niet mogelijk dit anders te doen? Overal is er een oplossing 

voor. Antwoord: de gedeputeerde geeft aan het gevoel te snappen, maar de berekeningen laten zien 
dat de geluidsbelasting van de nieuwe verbinding binnen de normen zijn. En dat er geen andere 
keuzes gemaakt worden. Daarnaast gaat de provincie met de gemeente Valkenswaard samenwerken 
om te zien welke mogelijke maatregelen genomen kunnen worden om het lokale verkeer in Dommelen 
goed te laten functioneren.  
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Nol Verdaasdonk 
- De oplossing die gekozen gaat worden mag geen probleem voor de inwoners zijn. Wanneer er een 

verschuiving ontstaat dan zullen er veranderingen ontstaan. Graag hiermee rekening houden. 
Antwoord Valkenswaard: we gaan met zijn allen kijken voor een oplossing.  

- Nol is ook benieuwd hoe het zit met de breuklijnen. Antwoord provincie: Deltares is met aanvullend 
onderzoek naar de breuklijnen bezig. 
 

Janus Scheepers 
- Alle plaatselijke verbindingen gaan over de nieuwe verbinding heen. Overweeg op bepaalde punten 

om dat anders te doen en mogelijk beter onderdoor te gaan. Antwoord provincie: Jullie hebben met 
elkaar het advies regionaalvoorkeursalternatief opgesteld, daar zitten geen onderdoorgangen van 
lokale verbindingen in. Dit is ook logisch vanwege de waterhuishouding en geohydrologie. Ook zal 
het op veel plekken moeilijk gaan, voor recreatieve verbindingen speelt sociale veiligheid een 
belangrijke rol in de afweging er overheen of er onderdoor.  

 
Ton Bonouvrié 
- Is de planning openbaar? Dan kan deze namelijk richting de raadsleden gecommuniceerd worden. 

Antwoord provincie: dit zal op de site komen zodra deze definitief is en is dan openbaar. 
 
3. Communicatieplan 2014 
Ter kennisname. 
 
4. Stand van zaken Gebiedsimpuls 
Mart geeft een toelichting. 
Cees vult aan dat Tauw/Wurck volop aan de slag zijn. 
 
- Frank geeft aan dat er op 23 en 24 januari een top 5 zal worden gepresenteerd van alle partijen en 

vraagt hoe dat verder zijn vervolg krijgt. Cees legt uit dat op deze dagen partnergesprekken 
ingepland zullen worden. De ingebrachte top 5’s moeten inzicht geven in waar de partijen voor willen 
gaan.  

- Op 18 februari a.s. is er een werkatelierdag 
 
Jaap Pipping 
- Er is 12 miljoen beschikbaar, we hebben 30 miljoen nodig, wat kan er gehonoreerd worden? Het 

reconstructieplan van de provincie is vernietigd. Heeft dit invloed op dit proces?  
- Antwoord Ruud: Dit is nog niet helemaal duidelijk. Het lijkt geen probleem te gaan opleveren, de 

reconstructieplannen komen op termijn te vervallen, omdat de reconstructiewet vervalt. De provincie 
heeft de provinciale reconstructieplannen te vroeg ingetrokken, aangezien de reconstructiewet nog 
van kracht was. We volgen de consequenties hiervan, maar vooralsnog zie ik geen problemen voor 
de Grenscorridor. 

- Antwoord Cees: Er wordt gekeken naar mogelijkheden voor (EU) subsidie voor de gebiedsimpuls. We 
hebben het pakket zo breed mogelijk gemaakt om alles mee te nemen, zodat we het in zijn geheel 
kunnen realiseren. Daarnaast hebben partijen ook zelf de verantwoordelijkheid om te kijken welke 
bijdrage ze zelf kunnen leveren om de financiering voor het totale pakket rond te krijgen  

 
Henk Smits 
- Fiets-/ruiterpaden, wat kan er gesubsidieerd worden? Hoe maak je de selectie wat wel of niet 

gesubsidieerd wordt? De prioriteit ruiterpaden mag niet hoger zijn dan een fietspad. Antwoord 
provincie: uiteindelijk moet de bestuurlijke werkgroep Gebiedsimpuls keuzes maken. 
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5. Nulplusmaatregelen 
 
Nol Verdaasdonk 
- De BMF maakt zich zorgen om de nulplusmaatregel Fietspad Oude Spoorbaantrace en vraagt Mart 

Wijnen om een toelichting 
. 

Mart Wijnen 
- Mart geeft aan teleurgesteld te zijn in het besluit van de raad van de gemeente Valkenswaard. Onze 

raad geeft een verkeerd signaal af aan de regio. De gemeente wil snel met Waalre overleg om te 
kijken hoe dit verder op te pakken. We moeten zorgen dat er een oplossing komt, hoe weet hij op dit 
moment niet.  

 
Christ Rijnen 
- Christ geeft aan dat we met zijn allen akkoord zijn gegaan en dat we dus ook afspraken moeten 

nakomen. De gemeente Valkenswaard moet hierover goed geïnformeerd worden. De Ladder van 
Verdaas is doorlopen en heeft geleid tot dit samenhangend maatregelenpakket.  
 

Ton Bonouvrié 
- Ton geeft te kennen dat er binnen de gemeente Waalre veel vragen zijn. Wat doet de provincie 

bestuurlijk hieraan? Voor de verkiezing moet de gemeenteraden hierover ingelicht worden. 
 
Frank van der Meijden 
- De herverkaveling is ook een punt, dit is een integraal proces. Verder vindt de gemeente het 

meenemen van de achterban belangrijk en is ieders verantwoordelijkheid.  
Antwoord Ruud: de Stuurgroep zal kijken hoe met de verkaveling wordt omgegaan. Het proces is in 
gang, we willen geen nare momenten en moeten samen hieruit komen. Hij zal de bezorgdheid namens 
de gehele Brede Begeleidingsgroep uitspreken tijdens het horen van de raad van Valkenswaard.  
 
Janus Scheepers 
- Constructief moet goed bekeken worden en spreekt ook uit dat we in een moeilijk proces moeten 

proberen, om er samen uit te komen. 
 
Nol Verdaasdonk 
- Nol geeft aan dat de betrouwbaarheid van de partners in het proces belangrijk is. Joost Helms zal 

met gemeenten aan de slag moeten gaan. En het mag niet de bedoeling zijn dat de provincie het 
probleem van een gemeente moet gaan oplossen, want dan zijn we niet goed bezig. Dit soort 
bewegingen brengt BMF in zéér lastige positie! 

 
- B3 uit de meegestuurde voortgangsrapportage moet qua kleur, lichtgroen zijn. 
 
6. Nieuwe Verbinding 
Is al aan de orde geweest. 
 
7. Rondvraag en sluiting 
- Willem Vetter bedankt iedereen voor de fijne samenwerking in de afgelopen jaren. 
 

 


