
 

   

 
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter verwelkomt de nieuwe wethouders en ook de vertegenwoordiger van Staatsbosbeheer die 
voor de eerste keer aansluit. Vanwege de nieuwe gezichten volgt een voorstelrondje. 
 
Bij de vergaderstukken zat het raadsbesluit van Valkenswaard over de instemming van het 
bestemmingsplan fietspad Oude Spoorbaantracé. Zo heeft iedereen kennisgenomen van het besluit.  
 
De voorzitter geeft aan dat hij op 13 mei nog aanwezig was geweest bij een door de ZLTO 
georganiseerde bijeenkomsten. De ondernemers hebben hun zorgpunten naar voren kunnen brengen. 
Belangrijk voor hen is een gecoördineerde aanpak van de herverkaveling (nieuwe verbinding en 
gebiedsimpuls samen).  
 
2. Verslag vorige bijeenkomst d.d. 9 januari 2014 
Naar aanleiding van het verslag wordt toegelicht dat de reconstructiewet definitief is ingetrokken. 
Volgens de voorzitter heeft het geen consequenties omdat nu de verordening ruimte actief is. Verslag 
wordt vastgesteld met inachtneming van wijzigingen. Annemarie Gerits vraagt of de wijzigingen op het 
verslag van juni 2013 zijn doorgevoerd. Tevens merkt ze op dat het verslag van oktober niet op de 
website staat. De reactie is verwerkt en het verslag is alsnog op de website geplaatst. 
 
3. Toelichting stand van zaken nieuwe verbinding, gebiedsimpuls en nulplus 
Het programmateam licht de consequenties toe van het wettelijk vooroverleg en de procedure tot 
vaststelling van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Het wettelijk overleg heeft ook reacties op de 
inrichting en ontwerp opgeleverd. Zoals bijv. verharding van de Gagelgoorsedijk. Daar gaat het PIP 
feitelijk niet over maar is wel wijziging op het regionaal advies voorkeursalternatief.  
 
In antwoord op Bergeijk wordt gemeld dat de doorsteek Einderheide niet is opgenomen. Sommige zaken 
uit het wettelijk overleg zijn wel opgenomen en andere niet. De doorsteek niet. 
 
BMF reageert op de gereserveerde ruimte voor aantakking Victoriedijk. Dit is geen extra aansluiting op 
de nieuwe verbinding.  
Tevens reageert zij op de voortgang van de bestuurlijke overeenkomsten. Hierbij pleit de BMF voor 
afsluiten overeenkomsten gelijktijdig met de PIP. De voorzitter meldt dat de overeenkomsten eerst 
voorzien waren bij het ter inzage leggen van het wettelijk overleg. Veel van de punten zijn al wel 
besproken.  
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Er komt een apart dossier over de herbegrenzing Ecologisch Hoofdstructuur (EHS). In het PIP is geen EHS 
bestemd, alleen een natuurbestemming.  
Ook wordt gemeld dat de verdiepte ligging van de Broekhovensweg maximaal 2 meter is. Dit na 
uitgebreid onderzoek en advies van de werkgroep geohydrologie. BMF benadrukt dat bij de uitvoering 
echt aandacht is dat de breuk niet geraakt gaat worden.  
 
Gebiedsimpuls 
Uit het werkatelier uit februari bleek duidelijk dat bewoners uit het gebied betrokken willen zijn bij de 
verdere uitwerking van de gebiedsimpuls. Belangrijk punt is de cofinanciering. Veel kansen zijn er vanuit 
Europa. Hiervoor worden momenteel dossiers opgesteld om Europees geld binnen te halen. Belangrijk 
hiervoor is een samenhangend pakket. Dit samenhangend gebiedspakket wordt nu uitgewerkt. 
Valkenswaard benadrukt dat dit samengevoegd moet worden met de nieuwe verbinding en wil graag 
een einddatum om de druk erop te houden.  
 
Nulplus 
Het SRE meldt dat zij bij de eerstvolgende bijeenkomst van de werkgroep het hele pakket van 
maatregelen doorlopen of de dekking rond is van alle korte termijnregelen Zeker nu het SRE alle 
subsidiebeschikkingen naar de gemeente heeft uitgedaan. Toelichting op de voortgangsrapportage. 
Europalaan is oranje omdat er nog geen uitspraak is van de Raad van State, het vrachtwagenonderzoek 
wordt binnenkort verbeterd opgeleverd. Ondanks het ontbreken van een kleur wordt aangegeven dat het 
ontbreken van de voortgang van de planstudie zuidelijk deel N69 zorgen baart. Ook Bergeijk benadrukt 
dit. De voorzitter geeft aan dat dit nog wel in lijn loopt met de planning.  
Eveneens benadrukt Natuurmonumenten de integraliteit in relatie tot de nieuwe verbinding voor het 
zuidelijk deel van de N69 en de aansluiting Veldhoven. Een plan van aanpak wordt zo snel mogelijk 
aan de bestuurlijke werkgroep Nulplus gestuurd.  
 
Naar aanleiding van de aansluiting A67 meldt Veldhoven dat het bestemmingsplan wat later in 
procedure is gegaan. Hierover contact geweest met de provincie. De gemeente meldt ook dat zij een 
proactieve aanwijzing heeft gekregen van de provincie. Dit is een voornemen tot een aanwijzing en zal 
(nog) niet worden ingezet. In dat kader wijst ze erop dat de aansluiting ook op het grondgebied van 
Eersel ligt. Dit was die dag ook ambtelijk met Veldhoven aan de orde geweest. 
 
Bewonersoverleg Dommelen Oplossing N69 refereert aan het dilemma waarvoor zij staan. In een laat 
stadium moeten zij met een advies komen richting het college van B&W van Valkenswaard over 
Dommelen zuid. De kaders rondom de aansluiting N397 zijn echter al hard en biedt weinig ruimte voor 
andere ideeën. Nu is er een hoog viaduct geprojecteerd. Zij willen kijken naar wat een rotonde oplevert. 
Hierbij wordt met name geluidhinder als argument genoemd. Zij zoeken partners om tot een oplossing te 
komen en willen liefst een onderzoek naar de rotondes. T.a.v. het argument geluidshinder wordt 
geconstateerd dat optrekkende en stoppende auto’s meer geluidshinder produceren dan een goede 
doorstroming op ongelijkvloerse kruising. Hoe is de associatie van de werkgroepleden? De BMF roept op 
tot maximale optimalisatie van het viaduct om geluidhinder te minimaliseren. Bergeijk wil wel meedenken, 
maar er zijn bestendigde akkoorden en daarmee moeten we het doen. De gedeputeerde geeft aan dat 
de resultaten van de onderzoeken van de werkgroep niet terugkomen in de Brede Begeleidingsgroep 
omdat dit niet het juiste gremium is.  
 
Tot slot meldt het programmateam dat over de vervolgfase van de gebiedsopgave Grenscorridor wordt 
nagedacht. In de zomer wordt hier een voorstel voor gemaakt. Vooruitlopend hierop, is op woensdag het 
programmateam aanwezig in de hal van het gemeentehuis Bergeijk. Mensen kunnen hier binnen lopen 
voor vragen en informatie. Ook komt er een informatiecentrum te staan in het gebied. De locatie van dit 
informatiecentrum is nog niet bekend.  
 
4. Bezoek Lommel  
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De voorzitter blikt terug op het goede bezoek aan Lommel waarbij de Vlaamse partijen de provincie 
heeft geïnformeerd over de N74 en de provincie toelichting op de N69. Leo Bracke vult aan dat het 
Ruimtelijk Uitvoeringsplan van de N74 nu op 4 april is vastgesteld met hetzelfde voorkeursalternatief 
maar dan beter onderbouwd nadat het eerder was afgekeurd is door de Raad van State. Nu wordt een 
openbaar onderzoek georganiseerd waarbij elke burger zijn opmerkingen, bezwaren of adviezen kan 
indienen. Het openbaar onderzoek loopt van 16 juni 2014 tot en met 14 augustus 2014. 
 
5. Informatiebijeenkomsten 
Op 28 mei vindt een raads- en statenledenbijeenkomst in De Ploeg (Bergeijk) plaats waarbij ook de 
bestuurders van de betrokken partijen uit de Bestuurlijke Begeleidingsgroep PIP zijn uitgenodigd.  
Op 11 juni (De Ploeg, Bergeijk) en 16 juni (De Hofnar, Valkenswaard) vinden informatiebijeenkomsten 
plaats voor bewoners en andere geïnteresseerden.  
 
6. Rondvraag en afsluiting 
Staatsbosbeheer meldt dat zij niet bij de aankomende vergadering (24 september) aanwezig kan zijn. 


