
 

   

 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter heet iedereen welkom. Er zijn afmeldingen ontvangen Christ Rijnen (Natuurmonumenten), 
Luc Pacilly (Rijkswaterstaat), Joost Helms (Eindhoven/SRE), Jeroen Bol (EVO), Harrie Martens (Recron) en 
Jos van Bree (Heeze-Leende). Annemarie Gerits vervangt Jaap Pipping (Bewonersgroep Dommelen 
Oplossing N69).  
 
2. Verslag vorige bijeenkomst 
Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 
3. Voortgang gebiedsakkoord 
Het programmateam licht de voortgang toe aan de hand van de bij de agenda meegestuurde 
voortgangsrapportage.  
BMF vraagt aandacht voor het herverkavelingstraject. Dit is geen apart onderdeel maar moet integraal 
gekoppeld zijn aan de Gebiedsimpuls. 
De voorzitter geeft aan dat het herverkavelingstraject integraal gekoppeld zal worden aan zowel het 
voorkeursalternatief als de gebiedsimpuls. Ook de maatregelen ten behoeve van het herstel van de EHS, 
de structuurversterking van de landbouw en de eventuele waterberging zullen hierbij worden betrokken. 
 
Actie: Legenda toevoegen aan voortgangsrapportage 
 
Voortgang bestuurlijke werkgroep Gebiedsimpuls 
Valkenswaard, de voorzitter van de bestuurlijke werkgroep Gebiedsimpuls, licht de voortgang toe van de 
werkgroep. Er is hard gewerkt om alle maatregelen op een goede manier in een matrix te krijgen zodat 
op een overzichtelijke en transparante manier invulling gegeven kan worden aan de gebiedsimpuls. De 
planning is afhankelijk van het advies over het voorkeursalternatief (VKA) van de Nieuwe Verbinding. 
Zodra het VKA duidelijk is, kunnen de maatregelen gebiedsimpuls worden afgestemd met de 
compensatie- en mitigatie maatregelen van de Nieuwe Verbinding, de structuurversterking van de 
landbouw, de maatregelen t.b.v. de EHS en de waterberging. Om die reden wordt pas na de keuze van 
het VKA de klankbordgroep Gebiedsimpuls weer betrokken. Alle partijen uit de bestuurlijke werkgroep 
Gebiedsimpuls hebben input geleverd in de totstandkoming van de matrix. 
 
Reacties:  
Gemeente Bergeijk: welke andere financieringsbronnen zijn er bij provincie? Antwoord van provincie: 
Rijk heeft rijksopgave EHS (Ecologische Hoofdstructuur) gedelegeerd en een krap budget meegegeven 
om dit te realiseren. Momenteel vindt er binnen de provincie een discussie plaats over provinciale ambitie 
EHS vs. de rijksopgave. Het moet financieel wel te verantwoorden zijn.  
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Staatsbosbeheer (SBB): Er ligt een concept-voorstel voor de inrichting van de EHS. Dit moet nog 
besproken worden met partners. SBB verwacht dat er een goed voorstel komt waar iedereen zich in kan 
vinden. 
 
BMF vraagt hoe de weegfactoren bij de gebiedsimpuls werken? Antwoord: Dit wordt op de 27 juni in de 
bestuurlijke werkgroep Gebiedsimpuls toegelicht. 
 
Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen vraagt of het getroffen gebied (waar het VKA) komt te 
liggen, relatief het meest profiteert van de gebiedsimpuls. Er is daar behoefte aan mooie wandel- en 
fietsroutes. 
 
Gemeente Eersel  vraagt aandacht voor de  Gebiedsimpuls buiten de nieuwe verbinding en aanvullend 
op mitigatie en compensatie.  
 
Voortgang bestuurlijke werkgroep Nieuwe Verbinding 
Gemeente Bergeijk, de voorzitter van de bestuurlijke werkgroep Nieuwe Verbinding, licht de voortgang 
toe van de werkgroep. Bergeijk geeft aan dat de planning voor het komen tot een voorkeursalternatief is 
bijgesteld. Vanuit de bestuurlijke werkgroep is gevraagd om meer leestijd om de benodigde informatie te 
beoordelen en tot zich te nemen. Daarnaast bleek dat er behoefte was om de optimalisatievoorstellen 
door te rekenen in een grondwatermodel alvorens een besluit over het voorkeursalternatief te nemen.  
Er zijn nog drie aandachtspunten;    

• Kosten nog goed in beeld brengen, ook van de mitigerende maatregelen. 
• N2000 aanwijzingsbesluit van het ministerie van EZ wat een uitbreiding inhoud van de N2000 

langs de Keersop.  
• Het referentiekader grondwater bij de projectMER: huidige situatie of 100% herstel natte 

natuurparel. Beide situaties zullen in de projectMER in beschouwing worden genomen. 
 
Bergeijk geeft aan dat de partijen nog steeds de bereidheid tonen om in goede samenwerking te komen 
tot een oplossing. De extra lucht in de planning heeft daar zeker aan bijgedragen. Volgens de planning 
wordt er nu op 27 september een advies voor een voorkeursalternatief bepaald door de bestuurlijke 
werkgroep Nieuwe Verbinding (NV).  
 
Reacties: 
Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen: heeft het Waterschap nu voldoende informatie om een 
goede afweging te kunnen maken voor wat betreft de hydrologie? Wordt er een adequaat hydrologisch 
rekenmodel ingezet en niet alleen geëxtrapoleerd of expertjudgment toegepast. Worden ook de 
gevolgen voor de natuur meegenomen? Waterschap geeft aan dat er voldoende info en middelen zijn en 
dat het grondwatermodel dat nu gebouwd wordt hier goed inzicht in geeft. 
 
BMF geeft nog een aantal aandachtspunten mee, die meegenomen zouden moeten worden in het advies 
VKA: 

• Aandacht voor ontsluiting noordelijke aantakking Dommelen. Deze gaat dwars door een Natte 
Natuurparel als deze te ruim om de sportvelden wordt gelegd.  

• De afspraken van Cork (100% grondwater afhankelijke natuurherstel in Natte Natuurparel) wordt 
daar nu afstand van genomen? Dit zou onterecht zijn.  

• Bereken de optimalisaties ook door in het grondwatermodel. 
 
Aangegeven wordt dat medio september de resultaten van het doorrekenen van optimalisaties bekend 
zijn. In de bestuurlijke werkgroep NV worden deze resultaten besproken voordat er een keuze voor het 
voorkeursalternatief wordt gemaakt. Bij het opstellen van en rekenen met het grondwatermodel wordt de 
themagroep Water nauw betrokken.  
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Een aantal partijen, waaronder de BMF, vraagt om beter aangehaakt te zijn bij de totstandkoming voor 
de keuze van het VKA. 
Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen merkt op dat de participatie in de BBG en de 
klankbordgroepen niet veel voorstelt. Men krijgt te weinig en te laat informatie om van invloed te kunnen 
ziin.De BMF vraagt om aanwezigheid bij  de bijeenkomst van de bestuurlijke werkgroep nieuwe 
verbinding waarin het advies van het voorkeursalternatief wordt bepaald. . De voorzitter geeft aan dat 
de participatie in dit project ruim wordt meegenomen en al veel ruimer is dan in andere vergelijkbare 
projecten. Verder wil hij vasthouden aan de afspraken zoals vastgelegd in het bestuurlijk plan van 
aanpak dat op 24 augustus 2012 in deze groep is vastgesteld. Het verzoek van de BMF wordt derhalve 
niet gehonoreerd. 
 
Voortgang bestuurlijke werkgroep Nulplus 
Het programmateam geeft aan dat er voor het zuidelijk deel van de N69 een planstudie opgestart gaat 
worden. ZLTO vraagt daarbij aandacht voor goede afstemming met de aansluiting Eurocircuit. 
 
4. Toelichting N74 en A67 
Provincie Limburg (Be) geeft een toelichting op de stand van zaken van het project N74 in de provincie 
Limburg. 
Op de website van de noordzuid [www.denoordzuid.be] is laatste stand van zaken te vinden 
Het plan voor de N74 is door de Belgische Raad van State vernietigd omdat de mitigatie en compensatie 
onvoldoende inzichtelijk was, er zou mogelijk overlap in zitten. Binnen 1,5 jaar moet het finale besluit 
worden genomen. Bestuurlijk blijft dit project gesteund, er is geen politieke discussie over de nut en 
noodzaak van deze weg. Alles wordt in stelling gebracht om de MER zo snel mogelijk weer in procedure 
te brengen. 
 
Geconcludeerd wordt dat ook voor de N69 heel goed aangegeven moet worden wat compensatie en 
wat mitigatie is. Rond de A2 speelt een vergelijkbare kwestie. 
 
Het programmateam licht de recente ontwikkelingen rond het TenT-netwerk toe. Dit is een overeenkomst 
tussen EU-lidstaten. De  N74 en N69 zitten momenteel op het TenT-netwerk. In de eind mei door de 
Europese Commissie vastgestelde lijst van projecten zullen de wegen de TenT status behouden. Dit is een 
afspraak die buiten de provincies is gemaakt. De provincie houdt structureel overleg met minister over dit 
onderwerp. 
 
Toelichting aansluiting A67 (provincie en Veldhoven) 
Samenwerking met Veldhoven rond de beide MER-procedures (de aansluiting A67 en Westparallel) loopt 
goed. Planningen worden op elkaar afgestemd.  
Over de A67: De minister geeft aan dat er nu geen knelpunten zijn, dus geen prioriteit. Bij knelpunten in 
de toekomst, door welke oorzaak dan ook, ligt de verantwoordelijkheid bij het ministerie. Daarover is 
geen enkele discussie meer tussen ministerie en de provincie.  
 
5. Communicatie 
Voor de zomervakantie komt er een nieuwsbrief zodat alle partijen weer op de hoogte zijn van de laatste 
stand van zaken. In september wordt er een Raads- en Statenleden bijeenkomst georganiseerd. Deze is  
bedoeld voor de bestuurders van de partijen uit de bestuurlijke werkgroep Nieuwe Verbinding.  
Valkenswaard vraagt om de achterbannen geïnformeerd te houden. Daar is met name de nieuwsbrief 
voor, inschrijven kan via de website www.brabant.nl/n69  

  
6. Rondvraag en sluiting 
Er zijn geen vragen voor de rondvraag. 
De volgende bijeenkomst van den Brede Begeleidingsgroep is op 30 oktober 2013 van 15:30-17:00 in 
het provinciehuis te ‘s-Hertogenbosch.  
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