
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
1. Opening en mededelingen 
De voorzitter heet iedereen welkom. Henk Duis vervangt Henk Smits van Stichting Kernraad 
Riethoven. N.a.v. krantenbericht meldt de voorzitter dat de € 140 miljoen excl. 
Gebiedsimpuls is en niet inclusief zoals geschreven is.  
 
2. Verslag vorige bijeenkomst 
Verslag wordt vastgesteld met inachtneming van wijzigingen.  
 
3. Gebiedsimpuls 
Gemeente Valkenswaard schetst het vervolgproces voor de Gebiedsimpuls waarbij het 
dringende verzoek wordt gedaan om tijd in te ruimen voor deze bijeenkomsten.  
Naar aanleiding van het vervolgproces vraagt de BMF om inzicht hoe er  bestuurlijk 
afgewogen gaat worden. Hierop wordt geantwoord dat er op basis van een goede 
inventarisatie  van de maatregelen, via een transparant en zorgvuldig proces tot gezamenlijke 
keuzes zal worden gekomen. 
Natuurmonumenten benoemt dat er een onderzoek komt naar de mogelijkheden om Europese 
subsidies te verkrijgen voor gebiedsimpulsmaatregelen. Aanknooppingspunten liggen 
bijvoorbeeld bij de POP-gelden. Binnenkort heeft de provincie een gesprek met de door 
Natuurmonumenten voorgestelde mensen om dit uit te werken. [Noot Programmateam: dit 
gesprek heeft reeds plaatsgevonden. Er wordt een samenwerking aangegaan voor de eerste 
verkenning] 
 
4. Nulplus 
Gemeente Eindhoven licht de laatste ontwikkelingen toe. In november ligt in de 
gemeenteraden van Valkenswaard en Waalre het bestemmingsplan voor van het fietspad. 
Men verwacht een positief besluit. Het is echter niet uitgesloten dat het project nog terecht 
komt bij de Raad van State. Aan de provincie is gevraagd om in het kader van het zuidelijk 
deel N69 een planstudie op te starten. Het onderzoek analyse vrachtverkeer zit in een 
afrondende fase. Dit komt terug in de bestuurlijke werkgroep nulplus. Voortgang van de 
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projecten is te vinden op www.brabant.nl/n69. De werkgroep houdt de relatie tussen 
zuidelijk deel en de Westparallel scherp in de gaten. 
 
5. A67 
Er is nu een verkeerskundig ontwerp van de aansluiting. Men verwacht halverwege 2014 te 
starten met bestemminsplanprocedure. De planning van de Westparallel is het uitgangspunt 
voor Veldhoven. In antwoord op hoe de Gebiedsimpuls  afgestemd wordt met dit project 
wordt aangegeven dat dit geborgd is doordat dezelfde medewerker van de gemeente 
Veldhoven zowel in de werkgroep Gebiedsimpuls als in het project aansluiting A67 zit.  
 
6. Voortgangsrapportage 
De huidige ontwikkelingen moeten nog verwerkt worden in een nieuwe 
voortgangsrapportage. Derhalve ontbreekt deze bij het overleg.  
 
7. Toelichting besluit GS over het voorkeursalternatief 
De voorzitter meldt dat het door de regio aangedragen advies voorkeursalternatief, op 
ligging en inrichting, op 29 oktober door GS is overgenomen. 
  
De voorzitter geeft een toelichting op het voorkeursalternatief.  
 
Naar aanleiding daarvan worden de volgende opmerkingen gemaakt: 
 
De BMF merkt op dat zij delen van het westelijk in het gebied gelegen EHS, best had willen 
opgeven ten gunste van een weg verder naar het westen. Zij zijn niet verheugd met dit tracé. 
Binnen de BMF is dit tracé nog geen gelopen race! De BMF heeft wel een gevoel hoe het 
proces is gelopen, maar het blijft nog moeilijk om de achterban over de streep te trekken met 
dit tracé. De BMF waardeert de inzet van Waterschap en de geleverde kwaliteit inzake het 
grondwatermodel. Van de zijde van de BMF zijn nog wel een paar opmerkingen op het 
rapport, die worden toegezonden. De BMF vraagt nadrukkelijk  aandacht voor de in het 
voorkeursalternatief opgenomen verdiepte ligging nabij de Broekhovenseweg. Daar kruist het 
tracé de breuklijn. Dit is een groot risico vanwege het vele kwel daar. Als het tracé westelijker 
lag, dan waren de breuken en zijbreuken vermeden.  
De voorzitter geeft aan dat er geen risico’s worden genomen en dat op basis van nader 
gericht onderzoek zal worden bekeken hoe diep de Westparallel daar kan worden 
aangelegd. De weg zal niet dieper worden aangelegd dan mogelijk is. 
 
Oplossing N69 Bewonersgroep Dommelen vraagt of er is nagedacht over geluidswerende 
voorzieningen. 
Uit de achtergrondrapporten blijkt dat nergens de geluidsnormering overschreden wordt met 
de aanleg van de Westparallel, voorzien van stil asfalt. Een verdiepte aanleg is wel mogelijk 
doch niet wenselijk vanwege hydrologie, brengt hoge kosten met zich mee en het heeft geen 
extra effect op Dommelen gezien de afstand tussen de weg en Dommelen. Wel komt de 
Westparallel verdiept te liggen bij de kruising van de Molenstraat. 
 
Waalre is blij met de variant, maar houdt een voorbehoud op het voorkeursalternatief. Dit 
heeft de gemeente ook schriftelijk aan de provincie laten weten. De gemeente is niet blij dat 
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er geen aansluiting Dommelen-Noord komt. Zij vrezen dat dit effect heeft op de verkeersdruk 
op o.a. de Traverse in Waalre. De verkeersbelasting komt hoger te liggen dan eerder in de 
planMER is berekend. De gemeente vraagt om aanvullende maatregelen als de oplossing 
onvoldoende oplost voor de kernen van de gemeente. 
 
De gemeenten Veldhoven, Eindhoven, Bergeijk, Natuurmonumenten en de Kamer van 
Koophandel reageren verbaasd op deze stellingname van de gemeente Waalre. Het vka 
haalt veel doorgaand vrachtverkeer uit de kern van Waalre en de afname van het verkeer op 
het wegvak tussen Waalre en Valkenswaard is wel conform planMer (29 % in PlanMer tegen 
31% met vka). Alle partijen hebben water bij de wijn moeten doen! Waarschijnlijk is het eigen 
verkeer van Waalre dat de “vrije” ruimte op de huidige komtravers in gaat nemen.    
 
Bergeijk: het advies geeft ook extra bescherming van ruim 8 ha voor de natte natuurparel en 
geeft de mogelijkheid voor 13 ha recreatie bij Dommelen-noord. Met het voorkeursalternatief 
heeft de regio laten zien dat zij de verantwoordelijkheid hebben genomen en dit moet men 
ook uitdragen. Altijd is er sprake van compromis. Nu moet de regio ook haar 
verantwoordelijkheid voor de andere zaken uit het Gebiedsakkoord nemen. 
 
Eersel doet de suggestie, vanwege de hoeveelheid fietsverkeer, een fietstunnel in het ontwerp 
van de kruising van de Locht mee te nemen, waardoor je het fiets- en autoverkeer ontvlecht. 
Deze suggestie zal worden afgewogen. 
 
De voorzitter geeft aan dat de Bestuurlijke werkgroep Nieuwe verbinding haar taak heeft 
volbracht en spreekt dank uit en complimenteert hen met voltooide opdracht en de grote 
vorderingen die zij hebben gemaakt in een beperkte tijd. Zij zullen vanwege hun specifieke 
kennis wel betrokken blijven in de rest van de projectMER/PIP-procedure. Een inzet van 
werkateliers zou kunnen bij verdere detaillering van de ontwerpopgave.  
In februari 2014 gaat de projectMER/PIP de inspraak in na vrijgave door GS. GS informeert 
PS over de vrijgave. In het kader van het PIP worden betrokken gemeenteraden gehoord. 
Ieder kan zijn of haar zienswijze indienen binnen de inspraaktermijn. Van de zienswijzen zal 
een reactienota worden opgesteld en afhankelijk van de ingediende zienswijzen zal het PIP 
nog worden aangepast. Een definitief besluit door PS is gepland in september 2014. De PIP 
zal zo worden ingericht dat het nog ruimte biedt aan de aannemer voor  ontwerp 
optimalisaties. Het advies voorkeursalternatief is openbaar en kan derhalve verspreid worden. 

 
8. Rondvraag en sluiting 
Recron benadrukt het nut van een snelle aanbesteding zodat er dan veel winst geboekt kan 
worden. Dit wordt beaamd, echter de procedures moeten zorgvuldig worden doorlopen. 
Eindhoven complimenteert Bergeijk voor zijn taken als voorzitter van de Bestuurlijke 
Werkgroep Nieuwe Verbinding. 
Kamer van Koophandel wil aandacht voor het landbouwverkeer op het zuidelijk deel van de 
N69. 
 
 


