
 

   

 
1. Opening en mededelingen 

Als vervangend voorzitter opent Cees van den Boer de vergadering. Hij dankt de aanwezigen voor 
het komen naar Den Bosch omdat de gedeputeerde bij een extra vergadering van PS moet zijn. Hij 
meldt dat de gedeputeerde naar het overleg komt zodra het spoeddebat in PS is afgerond.  
Afmeldingen zijn binnengekomen van Waalre, ActieN69 en Heeze-Leende. Afwezig zijn ook 
Rijkswaterstaat en de gemeente Eindhoven. Deze keer wordt Staatsbosbeheer nog vertegenwoordigd 
door Natuurmonumenten. 

 
2. Verslag vorige bijeenkomst 

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Plan van aanpak 

Voorafgaand aan het overleg zijn er een aantal punten al binnengekomen. Deze worden benoemd 
en zullen worden verwerkt in het definitieve plan van aanpak. 

• Heeze-Leende geeft aan een minder betrokken rol in de nieuwe organisatie te willen 
gezien de gekozen oplossing maar wil wel betrokken zijn bij de uitwerking van het 
vrachtwagenverbod; 

• Organisatiespecifieke passages zijn aangeleverd en worden aangepast; 
• Tekstuele passage inzake voorzitterschap bestuurlijke werkgroep gebiedsimpuls wordt 

aangepast conform besproken in het overleg; 
• De documenten bij het kopje basis in de concept-opdrachtformulieren zijn indicatief en 

niet uitputtend; 
• De tekstpassage over het mitigatie- en compensatieplan wordt vervangen door een 

passage die niet voor meerdere interpretaties vatbaar is; 
• Tekstuele fouten / foutieve verwijzingen; 
• Verduidelijking van de rol van PS in het plan van aanpak ten aanzien van de tekst 

Nieuwe Verbinding; 
• Toevoegen dat ook met maatschappelijke partijen of individuen 

uitvoeringsovereenkomsten kunnen worden gesloten. 
 

Veldhoven doet de suggestie om de aangenomen moties  bij de behandeling van het 
Gebiedsakkoord op te nemen in plan van aanpak. 
 
Bergeijk vraagt om verwachtingsmanagement bij het benaderen van de organisaties als opgenomen 
in de stakeholderanalyse. Een gesprek aangaan betekent nog niet dat de partijen direct betrokken 
moeten worden. Er ontbreken nog een aantal partijen in de stakeholderanalyse. Deze worden per 

Brede Begeleidingsgroep, 2012-02 
Aanwezig : Jeroen Bol (EVO), Mary Fiers (SRE), Nol Verdaasdonk (BMF), Harry Martens (Recron), Christ Rijnen 

(Natuurmonumenten), Steven Kraaijeveld (Eersel), Lex Huijbers (Waterschap De Dommel), Leo Bracke 
(provincie Limburg), Cees van den Boer (provincie Noord-Brabant), Janus Scheepers (ZLTO), Frank van 
der Meijden (Bergeijk), Nicole Ramaekers (Veldhoven), Willem Vetter (KvK), Mart Wijnen en Berry 
Verlijsdonk (Valkenswaard). Madelon Peelen, Louis Hornman, Martijn Koobs en Niels op den Kelder 
(programmateam). 

Afwezig : 
Ruud van Heugten (provincie Noord-Brabant), Luc Pacilly (Rijkswaterstaat), Andries Bosma (Actie N69), 
Ton Bonouvrié (Waalre), Joost Helms (Eindhoven) en Jos van Bree (Heeze-Leende) 

Datum : 24 augustus 2012, provinciehuis, ‘s-Hertogenbosch 



 

 2/3

mail toegestuurd. Veldhoven verzoekt om aanwezigheid bij de gesprekken met de verschillende 
partijen uit Veldhoven om dezelfde informatie te hebben.  
 
Natuurmonumenten benadrukt dat niet alle partijen over genoeg capaciteit bezitten om de stukken 
door te nemen. Zij vragen om hier rekening mee te houden zeker gezien de strakke planning. De 
BMF adviseert om een aftrapbijeenkomst per Bestuurlijke Werkgroep te houden waar zowel de 
partijen van de Bestuurlijke Werkgroep bij zitten als partijen uit de Klankbordgroep om een zo groot 
mogelijke draagvlak voor de uitwerking van de opdracht te krijgen. 
 
Andere aandachtspunten die bij de bespreking van het plan van aanpak naar voren zijn gekomen en 
hoe hiermee wordt omgegaan: 
§ Extra aandacht voor communicatie-aspecten => 13 september is een overleg met de 

communicatiemedewerkers, waarin het communicatieplan wordt besproken. In het plan van 
aanpak een extra bijlage over inzet van communicatiemiddelen. N.a.v. is een voorstel van EVO 
om een regiobrede bijeenkomst te organiseren om duidelijkheid te verschaffen naar de regio 
rondom het gebiedsakkoord. 

§ Goede inbreng van de ambtelijke ondersteuning uit de verschillende organisaties vanwege de 
aanwezige regiokennis => ambtelijke ondersteuning vanuit de regio zal worden betrokken, over 
de precieze invulling wordt nog nagedacht.  

§ In Bergeijk is kavelruil succesvol geweest, misschien is het goed om dit instrument ook bij dit 
project in te zetten => kavelruil wordt zeker meegenomen als mogelijk instrument in het 
vervolgproces. 

§ Zorgdragen dat er in het nulpluspakket ook verbinding wordt gelegd naar rest van de processen 
die lopen (gebiedsimpuls, nieuwe verbinding) en naar de pip-procedure => dit wordt verwerkt in 
het plan van aanpak. 

§ Het later plaats nemen van BMF in de bestuurlijke werkgroep nieuwe verbinding indien het geo-
hydrologisch onderzoek positief uitvalt => de BMF licht toe dat indien het geo-hydrologisch 
onderzoek aantoont dat de weg er kan komen, zij wil deelnemen aan de bestuurlijke werkgroep 
Nieuwe verbinding. Instemming van de Brede Begeleidingsgroep.  

§ Het bedrijfsleven zou graag plaats willen nemen in de Bestuurlijke Werkgroep Nieuwe 
verbinding. Het voorstel is om hierin de Kamer van Koophandel te laten participeren => 
Instemming van de Brede Begeleidingsgroep. Dit wordt aangepast in plan van aanpak. 

§ EVO wil betrokken zijn bij het project vrachtwagenverbod gelijk aan verzoek Heeze-Leende => 
Instemming van de Brede Begeleidingsgroep. Dit wordt aangepast in plan van aanpak. 

§ Realisatie algemene waterdoelen opnemen in planning deelresultaten. => Dit zal worden 
opgenomen in het plan van aanpak.  

§ Door Eersel worden vraagtekens gezet bij de uitbreiding van de Stuurgroep omdat ZLTO en 
Natuurmonumenten als lobby-organisaties niet thuishoren in zo’n bestuurlijke organisatie => zie 
agendapunt 4  

 
4. Beslispunten organisatie 

1. De voorzitters van de bestuurlijke werkgroepen zijn voor Nulplus: Mary Fiers (SRE), 
Gebiedsimpuls: Mart Wijnen (gemeente Valkenswaard) en voor de Nieuwe Verbinding: Frank 
van der Meijden (gemeente Bergeijk). 

Opgemerkt wordt dat vanwege de planning en inzet in de verschillende werkgroepen dat als iemand 
anders plaatsneemt aan tafel dan de bestuurder betreffende persoon goed op de hoogte is van het 
project. 
2. De brede begeleidingsgroep wordt uitgebreid met de Stichting Kernraad Riethoven en 

Bewonersoverleg Dommelen Oplossing N69. 
3. Gemeente Veldhoven zal plaatsnemen in alle drie de Bestuurlijke Werkgroepen en de BMF 

neemt plaats in de bestuurlijke werkgroep gebiedsimpuls (en zal mogelijk later plaatsnemen in de 
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Bestuurlijke Werkgroep Nieuwe Verbinding, dit hangt af van de uitkomsten van het geo 
hydrologische onderzoek). 

4. De extra bemensing van de Stuurgroep leidt tot discussie over de functie van de stuurgroep en 
wat te doen bij escalatie. Uit een inventarisatie blijkt dat de meerderheid voor het toevoegen van 
ZLTO en Natuurmonumenten in de Stuurgroep is. De Stuurgroep wordt derhalve uitgebreid met 
ZLTO en Natuurmonumenten. Wel wil Eersel dan een extra zin toegevoegd hebben inzake 
consensus die er moet zijn in de Stuurgroep in relatie tot escalatie.  

 
De volgende stappen worden ondernomen na dit overleg. 
§ De provincie zet project-MER/PIP in de markt. 
§ De voorzitters van de Bestuurlijke Werkgroepen komen met voorstel aanpak van de concept-

opdracht. 
§ De provincie start geo-hydrologisch onderzoek i.s.m. BMF, Waterschap, Natuurmonumenten en 

ZLTO.  Bergeijk gaat nog na of zij de kennis in huis hebben om te participeren in het onderzoek. 
Vanuit het programmateam wordt gevraagd om zo spoedig mogelijk de namen door te geven 
van de contactpersonen binnen de verschillende organisaties. 

§ Het programmateam nodigt conform beslispunt 2 de nieuwe partijen uit.  
Laatstgenoemde stap geeft ook invulling aan het verzoek van een brief van de Platform N69/BMF van 2 
juli waarin wordt verzocht eerdergenoemde partijen te betrekken.  
 
Op korte termijn vindt plaats een overleg met PPS Pipelines (SABIC) over een buisleiding die loopt in het 
zoekgebied van de Westparallel. Hierin moeten een aantal feiten over het hoe en wat van de buisleiding 
boven tafel komen. Verder zal op zijn tijd de architect Winy Maas van MVRDV deelnemen aan de 
ontwerpateliers. 
 

 
5. Rondvraag en sluiting 

Er is geen rondvraag. De vergadering wordt beëindigd om 13:30.  
 
 
Actiepunten: 

- Plan van aanpak aanpassen conform verslag 
- Namen doorgeven aan het programmateam voor participatie aan het geo-hydrologisch 

onderzoek 
- Veldhoven en Eersel geven de namen door van partijen die zij missen in de stakeholderanalyse. 
- Gesprekken met Veldhovense stakeholders voeren samen met de gemeente 
- Doorgeven van namen aan het programmateam die bij het geo-hydrologisch onderzoek 

betrokken moeten worden  


