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1. Besluitenlijst 26 maart en 29 april 2014 

Akkoord.  
 

2. Coalitieakkoorden/begroting 
De inventarisatie van de coalitieakkoorden laat zien dat alle betrokken 
gemeenten, in meer of mindere mate van concreetheid, de uitvoering van het 
gebiedsakkoord op een positieve manier in het akkoord hebben opgenomen. 
Inzicht in de begrotingen is er echter nog niet. Dit najaar worden de 
begrotingen voor 2015 opgesteld. De stuurgroep vraagt de gemeenten met 
nadruk om in dat kader duidelijk middelen voor de uitvoering van het 
gebiedsakkoord op te nemen (Nulplusmaatregelen én gebiedsimpuls) 
 

3. Notitie herverkaveling 
Niet aan de orde geweest. 
 

4. Nulplusmaatregel, Vrachtwagenverbod 
De stuurgroep heeft kennisgenomen van het door de Bestuurlijke werkgroep 
Nulplus vastgestelde rapport Vrachtverkeer.  
 
Eén van de maatregelen uit het gebiedsakkoord N69 om de problematiek aan 
te pakken is het ‘vrachtwagenverbod N69’. Omdat een vrachtwagenverbod 
slechts één mogelijke maatregel is, is de opdrachtomschrijving aangepast 
naar: Onderzoek de problematiek ten aanzien van het vrachtverkeer en stel 
mogelijke maatregelen voor.  
In het rapport is geconcludeerd dat er duidelijk een verschilsituatie is tussen 
de huidige situatie en ná aanleg van de Westparallel. Aanleg van de 
Westparallel is dé oplossing voor de problemen en pakt de 
leefbaarheidsproblemen aan.  
In de huidige situatie moet van het bestaande wegennet worden uitgegaan 
voor de aanpak van de problematiek. De N69 is hiervoor onvoldoende 
geschikt en dit geldt ook voor de Fressevenweg/N397, hoewel deze nu 
veelvuldig als alternatief wordt gebruikt.  
Geconcludeerd is dat de zuidelijke route langs Valkenswaard / N396 mogelijk 
geschikt te maken is voor gebruik door vrachtverkeer. Maar De Vest heeft 
capaciteit- en doorstroomproblemen en de gemeente Valkenswaard heeft 
geen middelen gereserveerd om deze problemen aan te kunnen pakken. 
Derhalve is dit geen reële optie en kan/zal een vrachtwagenverbod op de 
huidige N69 pas worden geëffectueerd na openstelling van de Nieuwe 
Verbinding.  
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5. Gebiedsimpuls 

Tijdens de bijeenkomst op 3 juli 2014 van de bestuurlijke werkgroep 
gebiedsimpuls is onder meer het volgende afgesproken: 
a) Het totaalplan Gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69, zoals opgenomen 

in het rapport van Wurck/Tauw, het “Integraal gebiedsplan grenscorridor 
N69”, is als richtinggevend kader vastgesteld. 

b) Te blijven streven naar realisering, zo nodig gefaseerd, van het gehele 
plan. 

c) De voorbereiding van de 12 uitvoeringspakketten A t/m L, zoals die zijn 
weergegeven in voornoemd rapport, zal worden gestart door de trekkers. 
• De trekkers stellen een business case op voor hun pakket. 
• Hierbij worden alle onderdelen van de gebiedssopgave betrokken 
• Bij de uitwerking van de verschillende pakketten worden de burgers, 

bedrijven alsmede de resultaten van het werkatelier d.d. 18 februari 
2014 betrokken. 

 
 Naast de gebiedsimpulsmaatregelen zijn o.a. in het “Integraal gebiedsplan 
grenscorridor N69”,  

• ook de realisering van de rijks- en provinciale EHS inclusief 
compensatieopgave vanuit de aanleg van de nieuwe weg,  

• de landbouwstructuurversterking en 
• de wateropgaves van het waterschap opgenomen.  

 
Elk van deze facetten heeft zijn eigen financieringsstructuur. 
Bij de business cases wordt ten aanzien van de gebiedsimpulsmaatregelen 
uitgegaan van 50% cofinanciering door de betrokken partijen.  
Dit omdat de partijen hebben afgesproken te gaan voor het gehele pakket van 
maatregelen en dit pakket een omvang heeft van circa € 25 mln. In het 
Gebiedsakkoord is opgenomen dat de provincie hier € 12 mln voor 
beschikbaar stelt. 

 
Met name vanuit Valkenswaard worden nog twijfels geuit bij deze afspraken. 

 
Na een diepgaande discussie kan de stuurgroep zich vinden in dit voorstel 
voor de vervolg aanpak. Partijen die er in slagen om voor het pakket (de 
pakketten) waarvoor zij aan de lat staat (staan), samen met de bij dat pakket 
betrokken partners, de business case rond te krijgen, kan in principe aan de 
slag. Voor de benodigde 50% cofinanciering mag ook geld vanuit de partners 
danwel (deels) vanuit private financiers betrokken worden. Voor de goede 
orde wordt opgemerkt dat de € 12 mln beschikbaar komt met vaststelling door 
PS van het PIP.  
Gezien de uitvoeringsperiode van de gebiedsimpuls (2015-2015) en 
samenhangende activiteiten, kan het niet zo zijn dat partijen die de business 
case nu nog niet direct rondkrijgen, straks niet de verplichting hebben voor 
50% cofinanciering van de gebiedsimpulsmaatregelen te zorgen.  
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In uitzonderlijke gevallen kunnen hierop wel uitzonderingen gemaakt worden 
maar dan zal de trekker de bijzondere situatie wel goed moeten kunnen 
uitleggen.  
De bestuurlijke werkgroep gebiedsimpuls krijgt het verzoek een en ander 
nader uit te werken.   
 


