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1. Mededelingen 

De commissie m.e.r. heeft op 28 maart een bezoek gebracht aan het gebied 
en hun advies zal spoedig worden gepubliceerd op hun website en gelinkt aan 
de website van de N69 (www.brabant.nl/n69).  
  

2. Besluitenlijst 
De besluitenlijst van 28 februari 2013 is met inachtneming van tekstuele 
opmerkingen akkoord. 

 
3. Belangendossier 

De Stuurgroep stemt in met de wijze van opstellen van het belangendossier 
waarbij de partijen de belangen zoals deze in eerder stadium kenbaar zijn 
gemaakt, kunnen toespitsen op het gebied. Aandachtspunt is dat het echt 
gaat om belangen en geen standpunten. Dit dossier krijgt als ondertitel mee: 
‘een bundeling van belangen’. 
 

4. Planning bepaling voorkeursalternatief  
Provinciale Staten hebben één besluitvormingsmoment binnen het traject en 
dat is het vaststellen van het provinciaal inpassingsplan (PIP). Om hen 
betrokken te houden bij het project zijn er twee data (28 juni en 6 december 
2013) ingepland. Deze twee data zijn bepalend in de planning van de 
inspraakprocedure van de concept-ProjectMER en ontwerp-PIP. 
 

5. Voortgangsrapportage 
De Stuurgroep wordt geïnformeerd over de A67. De provincie is in gesprek 
met Veldhoven over planning en kostenverdeling. Inmiddels is de MER ter 
inzage gegaan. Vaststelling van het bestemmingsplan is losgekoppeld van de 
MER en volgt later. Er wordt aandacht gevraagd voor het mogelijke risico dat 
de aansluiting van de Westparallel op de A67 zou leiden tot een vernietiging 
bij de Raad van State omdat bijv. aanzuigende werking en de gevolgen 
daarvan op de A67 onvoldoende is onderzocht.  
 

6. Deltares – onderzoek naar de geohydrologie 
De Stuurgroep wordt geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek. 
Tauw heeft aangegeven dat het rapport voldoende input geeft voor de 
ProjectMER. Na definitieve goedkeuring door de begeleidingsgroep zal het 
met een oplegnotitie ter vaststelling aangeboden worden aan de Stuurgroep 
voor vrijgave en verspreiding naar de Brede Begeleidingsgroep. Tevens zal 
het op de website worden geplaatst.  
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7. Hydrologie 
Bij diverse partijen zijn er zorgen met betrekking tot de hydrologie. Ondanks 
dat op het niveau van de ProjectMER hydrologie voldoende wordt onderzocht, 
zal de hydrologie extra aandacht krijgen in het traject om te komen tot een 
voorkeursalternatief. De Stuurgroep (vooralsnog zonder de steun van 
Natuurmonumenten) stemt in met het onderzoeksvoorstel waarbij in een 
themagroep water de experts op het gebied van hydrologie van diverse 
partijen worden uitgenodigd met o.a. als doel het berekenen van de te 
verwachten effecten van een (half) verdiepte ligging op de grondwaterstand 
en -stroming. Het voorstel zal nog door Tauw, met de experts van de ZLTO, 
provincie, Waterschap, BMF, Natuurmonumenten en Bergeijk worden 
besproken. De Stuurgroep wordt op de hoogte gehouden van de uitkomst van 
dit overleg. 
 

8. Communicatie 
De nieuwsbrief in het nieuwe format is uit. Er zal een bericht volgen over de 
werkateliers die zijn gehouden over de nieuwe verbinding waar diverse 
partijen, belanghebbenden en betrokken burgers bij aanwezig waren.  

 
 


