
 

   

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter heet iedereen welkom. Er zijn afmeldingen ontvangen van Harrie Hekhuis 
(Staatsbosbeheer), Harry Martens (Recron), Jaap Pipping (Bewonersgroep Dommelen Oplossing 
N69), Janus Scheepers (ZLTO), Mary Fiers (SRE), Luc Pacilly (Rijkswaterstaat), Steven Kraaijeveld 
(Eersel) en Jos van Bree (Heeze-Leende). Jaap Pipping heeft zich laten vervangen door Annemarie 
Gerits en Klaas van der Laan vervangt Harrie Hekhuis. 
 
De voorzitter geeft aan dat er een nieuw SRE verkeersmodel is opgeleverd. Dit is goed op tijd zodat 
met een actueel verkeersmodel kan worden gerekend in de ProjectMER. EVO vult aan dat ook aan 
de Belgische kant een nieuw model volgend jaar wordt opgeleverd. De voorzitter benadrukt dat er 
onmiskenbaar veranderingen zijn tussen het oude model en het nieuwe model als gevolg van 
actualisatie telgegevens, nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen. Derhalve moet in de communicatie goed 
worden aangegeven dat er van een nieuw model gebruik wordt gemaakt. 
 
De voorzitter meldt dat in het kader van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau een aantal 
informatieavonden worden georganiseerd. Op 23 januari wordt voor de raads- en Statenleden en 
twee open avonden voor alle belangstellenden (5-7 februari).  
 
Er heeft een constructief gesprek plaatsgevonden met de gemeente Veldhoven over de te hanteren 
principes bij de kostenverdeling van de aansluiting A67. Binnenkort worden gedetailleerde afspraken 
vastgelegd over de kostenverdeling, planning, planologische procedures.  
Verder heeft het ministerie van Infrastructuur en Milieu laten weten dat aantakking mag, maar de 
voorwaarde dat de regio de twee extra rijstroken dient te financieren heeft zij laten vallen. 
 
Bewonersgroep Dommelen vraagt om aandacht voor de snelheid van het proces. Het moet niet gaan 
leiden tot pragmatische keuzes. Zij wijzen naar een aantal onderwerpen die door de snelheid 
misschien niet goed worden meegenomen, zoals het geo-hydrologisch rapport, de GGOR, het 
verkeerscirculatieplan van Valkenswaard. De voorzitter geeft aan dat juist door parallel dingen te 
doen, dit de integrale keuze bevordert.  

 
2. Verslag vorige bijeenkomst 

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

Brede Begeleidingsgroep, 2012-03 
Aanwezig : Jeroen Bol (EVO), Joost Helms (Eindhoven), Henk Smits (Stichting Kernraad Riethoven), Ton Bonouvrié 

(Waalre), Nol Verdaasdonk (BMF), Christ Rijnen (Natuurmonumenten), Andries Bosma (Actie N69), 
Lex Huijbers (Waterschap De Dommel), Leo Bracke (Vlaamse partijen), Annemarie Gerits 
(Bewonersgroep Dommelen Oplossing N69), Ruud van Heugten - voorzitter (provincie Noord-Brabant), 
Frank van der Meijden (Bergeijk), Nicole Ramaekers (Veldhoven), Willem Vetter (KvK), Mart Wijnen en 
Berry Verlijsdonk (Valkenswaard), Marcel Boerefijn (Tauw). Cees van den Boer, Martijn Koobs en Niels 
op den Kelder (programmateam). 
 

Afwezig : 
Harrie Hekhuis (Staatsbosbeheer), Harry Martens (Recron), Jaap Pipping (Bewonersgroep Dommelen 
Oplossing N69), Janus Scheepers (ZLTO), Mary Fiers (SRE), Luc Pacilly (Rijkswaterstaat), Steven 
Kraaijeveld (Eersel) en Jos van Bree (Heeze-Leende) 

Datum : 19 december 2012, provinciehuis, ’s-Hertogenbosch 
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3. (scope)wijzigingen Gebiedsakkoord 
De Brede Begeleidingsgroep wordt geïnformeerd over de voortgang van het gebiedsakkoord en 
eventuele wijzigingen.  
In het gebiedsakkoord en het daarop gebaseerde plan van aanpak voor deze fase is vastgelegd dat 
de taak van de Brede Begeleidingsgroep is het volgen van de voortgang en het raadplegen bij 
scopewijzigingen. De volgende ontwikkelingen kunnen als scopewijzigingen worden beschouwd en 
worden derhalve in deze bijeenkomst besproken. 
 
De (scope)wijzigingen betreffen: 
• Planning uitvoeringsovereenkomsten; in het gebiedsakkoord staat bij de volgende ruimtelijke 

ontwikkelingen met een relatie tot Westparallel plus dat er voor 31 december 2012 
afspraken/uitvoeringsovereenkomsten worden gesloten: de waterberging, overdracht huidige 
N69 en overdracht N613. Dit is geen realistische afspraak gebleken. De overeenkomsten 
worden gesloten uiterlijk in oktober 2013 wanneer de concept projectMER/PiP klaar moet zijn. 
Ook voor andere overeenkomsten die met partijen worden gesloten is dat de streefdatum tenzij 
het noodzakelijk is om eerdere afspraken vast te leggen.  

• Het Waterschap zou in het kader van de Gebiedsimpuls een Gewenst Grond- en 
Oppervlaktewater Regime (GGOR) vaststellen. Het tijdspad dat noodzakelijk is voor het 
vaststellen van een GGOR past niet in de planning van de projectMER/PiP. Derhalve vindt een 
andere invulling plaats. Het Waterschap heeft dit toegelicht bij agendapunt 6. 

• Aansturing ruimtelijke ontwikkelingen met een relatie tot Westparallel plus. Op dit moment is het 
niet duidelijk bij welke bestuurlijke werkgroep deze acties, in deze fase, belegd zijn. Derhalve 
zijn volgende afspraken gemaakt: 

• De bestuurlijke werkgroep Nieuwe Verbinding is verantwoordelijk voor ‘Aansluiting 
Veldhoven-West’ en de ‘Lage Heideweg’ 

• Bij de bestuurlijke werkgroep Gebiedsimpuls vindt de aansturing plaats van de 
‘waterberging’ 

• Onder de bestuurlijke werkgroep Nulplus valt het ‘Emplacement N74-N69’ 
• Het programmateam houdt de aansturing voor de ‘maatregelen op A67’, ‘overdracht 

huidige N69’ en ‘overdracht N613’ en de financiële afspraken die in de 
uitvoeringsovereenkomsten tussen de provincie en (zonodig elke) afzonderlijke partij 
worden vastgelegd. 

Naar aanleiding van de afspraak voor het Emplacement N74/N69 vindt een discussie plaats of dit 
onder de juiste bestuurlijke werkgroep valt. Aangezien het emplacement onlosmakelijk is betrokken 
bij de nulplusmaatregel ‘probleemanalyse zuidelijk deel van de N69’, is dit goed. Wel wordt 
benadrukt wanneer de probleemanalyse gereed is, er heroverwogen moet worden om het bij de 
Nieuwe Verbinding toe te voegen. Zeker gezien de conclusie die in een ambtelijke werkgroep is 
getrokken dat het zuidelijk deel een onderdeel is van de nieuwe verbinding. Er zal dan ook gestuurd 
worden dat de probleemanalyse in lijn loopt met de planning projectMER/PiP. Het zuidelijk deel zal 
geen onderdeel uitmaken van de nu gestarte project MER/PIP. Dit omdat dit enerzijds vertragend zal 
werken en anderzijds omdat het niet op voorhand zeker is dat er een project MER/PIP voor het 
zuidelijk deel noodzakelijk is. 

 
4. Voortgang gebiedsakkoord 
De voorzitter licht de voortgang toe. Hiervoor wordt per onderdeel van het gebiedsakkoord aangegeven 
in een stoplichtschema hoe alles loopt. Dit wordt besproken in de Stuurgroep.   
De voorzitters van de Bestuurlijke Werkgroepen geven aan dat er tot nu goede bijeenkomsten zijn 
geweest en er hard wordt gewerkt aan de juiste producten. Het is voor iedereen hard werken vanwege 
de planning.  
 
Bij de Gebiedsimpuls ligt er een wensenlijst van € 30 miljoen terwijl maar € 12 miljoen nu beschikbaar is. 
Goed gekeken wordt hoe dit bedrag hoger kan worden, bijv. investering door het bedrijfsleven. Het gaat 
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bij de impuls om versterking van het gebied, dus maatregelen met het beste rendement. Er wordt ook 
naar de langere termijn gekeken met nieuwe financiële mogelijkheden.  
Er wordt door de BMF benadrukt dat er wel de balans der dingen moet blijven binnen de gebiedsimpuls. 
Die intentie is er en in de uitwerking zal die balans door alle partijen gewaarborgd moeten worden. De 
werkgroep Herverkavelingsvoorstellen is een eerste keer bij elkaar gekomen om bij het 
voorkeursalternatief een evenwichtige (her)indeling van grondgebonden functies (landbouw, natuur, 
water, recreatie en landschap) toe te voegen. 
 
Vanuit Valkenswaard wordt gevraagd of er gebruik gemaakt kan worden van de verslagen die in de 
verschillende werkgroepen worden gemaakt om de achterban te informeren. Hierop wordt ontkennend 
geantwoord omdat in de verschillende werkgroepen allerlei tussenproducten worden behandeld die niet 
rijp zijn om te worden gecommuniceerd. Bovendien moet eenieder in vrijheid kunnen spreken en als 
verslagen naar buiten gaan, kan dit belemmerend werken. In de Stuurgroep is afgesproken dat via de 
provinciale website de achterban en geïnteresseerden door de drie bestuurlijke werkgroepen over de 
voortgang wordt gecommuniceerd. Dit vindt plaats zo snel mogelijk na elk overleg. 
Verslagen/besluitenlijsten van stuurgroep en brede begeleidingsgroep worden zo snel mogelijk na 
vaststelling gepubliceerd op www.brabant.nl/n69.  
 
5. Presentatie Tauw 
De combinatie Tauw/BugelHajema/Wurck/Goudappel Coffeng zal in opdracht van de provincie de 
ProjectMER/PiP opstellen. Marcel Boerefijn, de projectleider van Tauw, geeft een presentatie over de 
stand van zaken en de planning van de ProjectMER/PiP.  
 
De BMF wil graag separaat de uitkomsten bespreken van het geo-hydrologisch onderzoek wat nu wordt 
uitgevoerd bespreken en de consequenties ervan. Het geeft een ongemakkelijk gevoel dat de resultaten 
worden meegenomen in de ProjectMER ondanks dat men bewust is dat dit inherent is aan de afspraken 
die zijn gemaakt, parallelle besluitvorming. Het rapport wordt besproken in de begeleidingsgroep 
Geohydrologie waar ook de BMF in plaats heeft genomen. Afspraak: het definitieve rapport inzake het 
geo-hydrologisch onderzoek zal aan de Brede Begeleidingsgroep worden toegestuurd. Op basis van dit 
rapport zal de BMF haar rol in het proces heroverwegen. 
 
Er zal door Tauw een toetsing plaatsvinden inzake de Notitie Reikwijdte en Detailniveau of de autonome 
ontwikkelingen zoals deze nu zijn benoemd echt autonoom zijn (besluiten onomkeerbaar zijn).  
 
6. Presentatie Waterschap 
Waterschap De Dommel geeft toelichting hoe zij in relatie met de gebiedsimpuls (en nieuwe verbinding) 
omgaan met hun waterberging en hoe zij nu pragmatisch de GGOR gaan invullen.  
De volgorde is eerst de feiten verzamelen, kennis in beeld brengen, zoals uitkomsten geo-hydrologie en 
dan pas keuzes maken in de maatregelen. 
 
7. Rondvraag en sluiting 
Bewonersgroep Dommelen geeft aan dat bij hen de formats (van de werkateliers van 6 en 8 november) 
niet terecht zijn gekomen. Ook vraagt zij om een adequate planning voor wat betreft de 
klankbordgroepen.  
 

www.brabant.nl/n69

