
 

   

 
1. Opening en mededelingen 

De voorzitter heet iedereen welkom. Er zijn afmeldingen ontvangen van Harrie Hekhuis 
(Staatsbosbeheer), Luc Pacilly (Rijkswaterstaat), Jeroen Bol (EVO), Andries Bosma (Actie N69) en Jos 
van Bree (Heeze-Leende). De gedeputeerde kon vanwege gesprekken over het Brabantse 
Hoofdwegennet in Den Haag er niet bij zijn. Mary Fiers van het SRE zit niet meer aan deze tafel als 
gevolg van haar aftreden als wethouder in Eindhoven. Dit wordt betreurd door een aantal 
bestuurders vanwege haar inzet in dit proces. 
 
De vertegenwoordiger van BgDON69 geeft aan vanwege zijn eerste aanwezigheid bij deze groep 
aan een constructief geluid wil laten horen. De BMF geeft aan problemen te kennen in een claim op 
medewerkers voor een veldbezoek dat op korte termijn is. BMF geeft aan dat er gedragenheid moet 
zijn voor het proces en zulke claims voor capaciteit op korte termijn is niet goed voor het proces 
terwijl het veldbezoek een essentieel deel is van het project. De voorzitter geeft aan begrip te hebben 
voor de reactie van de BMF en er alles aan te doen om alle partijen in de gelegenheid te stellen zo 
goed mogelijk aan te haken. Door de planning zoals opgenomen in het vastgestelde plan van 
aanpak moet er wel flink tempo gemaakt worden waarbij we ook de kwaliteit moeten borgen.  

 
2. Verslag vorige bijeenkomst 

Verslag wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 
3. Terugblik informatieavonden / stavaza reactienota 

Door het programmateam wordt teruggeblikt op de informatieavonden van zowel raads- en 
Statenleden als de openbare informatieavonden. Laatstgenoemde avonden zijn goed bezocht met 
ca. 70 geïnteresseerden per avond. Er wordt aangegeven door aanwezige bestuurders dat er een 
algemene acceptatie ontstaat voor het proces. Ook zij vonden het goede bijeenkomsten met een 
goede presentatie van Tauw. 
 
Kort wordt toegelicht hoeveel inspraakreacties zijn binnengekomen, van welke partijen en uit welke 
plaats. Ook wordt benoemd welke partijen uit de Brede Begeleidingsgroep hebben ingesproken. Eén 
van deze partijen is het Waterschap. De wijze waarop dit is gedaan, is niet bij iedereen in goede 
aarde gevallen. Het Waterschap heeft een vergaande mandatering bij projecten van derden, zo 
geeft de bestuurder van het Waterschap aan. De bestuurder benoemt dat de brief gelezen moet 
worden dat er extra aandacht moet komen voor de waterhuishouding in het gebied. Zoals het 
Waterschap dit vroegtijdig in het proces heeft aangegeven. Het Waterschap moet straks de 
watervergunningen kunnen afgeven.  
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De BMF deelt de zorg van het Waterschap, echter de BMF kan niet begrijpen waarom de keuze van 
het Waterschap toch op de Westparallel is gevallen. Ook de BMF heeft al in het verleden het 
probleem water aangekaart.  
Natuurmonumenten vraagt zich na een eerdere discussie over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
over water af waarom kwantitatieve gegevens over water kwalitatief beoordeeld moeten worden. Is 
dit wel correct. 
 
De voorzitter geeft aan dat gezien het belang van water toch een maatwerk grondwatermodel zal 
worden gebruikt voor de ProjectMER, welke geen gevolg heeft voor de planning. Diverse partijen 
zullen betrokken worden bij deze actie.  
Tot slot meldt hij dat op 28 maart de commissie voor de m.e.r. een bezoek brengt aan het gebied en 
daarna een advies geeft over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. 
 

4. Voortgang gebiedsakkoord 
De voorzitter licht de voortgang toe aan de hand van een stoplichtenschema waar de diverse 
producten opstaan onder de drie onderwerpen van het Gebiedsakkoord (Nieuwe Verbinding, 
Gebiedsimpuls en Nulplus. 
 
Ten aanzien van het geo-hydrologisch onderzoek van Deltares benoemt de voorzitter dat de 
begeleidingsgroep van dat onderzoek deze ochtend akkoord heeft gegeven in concept. Indien zij 
tijdig het rapport definitief kunnen maken kan de Stuurgroep deze op 5 april, wanneer zij bij elkaar 
komen vrijgeven.  
De BMF vraagt duidelijkheid hoe oppervlaktewater interfereert met het grondwater. Het Waterschap 
moet deze gegevens boven tafel krijgen. Het Waterschap benoemt dat zij voldoende gegevens 
samen met Tauw beschikbaar zullen krijgen om straks een goede keuze te maken.  
 
Bergeijk, de voorzitter van de Bestuurlijke werkgroep Nieuwe Verbinding, licht de voortgang toe van 
de werkgroep. Hij benoemt het dilemma tussen tijdsdruk en zorgvuldigheid. In de werkgroep is er 
naar elkaar toe een open houding. Derhalve staat ook de aansluiting op de A67 standaard op de 
agenda. De diverse onderzoeken liggen op koers. Op de vraag aan Bergeijk of zij een potentiële 
bottleneck in het project zien, antwoordt de bestuurder dat er geen problemen zijn, alleen 
oplossingen. Wel onderkent hij dat er uitdagingen komen, maar de inzet van allen is het komen tot 
één voorkeursalternatief. 
De BMF benoemt dat zij nog steeds niet de keuze hebben gemaakt of zij het geo-hydrologisch 
onderzoek voldoende is om in de Bestuurlijke Werkgroep te stappen. Maar is dat het geval dan 
lopen zij achter in tijd wanneer men instapt.  
 
Gemeente Veldhoven geeft aan dat er geen bijzonderheden zijn te vermelden over de A67. Wel 
wordt er gevraagd hoe men de brief moet duiden die de minister aan de provincie heeft gestuurd. 
Veel bestuurders zien die brief in een afwijzing om tijdig bij te dragen aan een mogelijke verbreding 
waardoor de regio de problemen ondervindt van verkeer dat zijn weg gaat zoeken op het 
onderliggende wegennet. Eindhoven daarentegen kijkt anders naar deze uitspraak en ziet wanneer 
de tijd daar is dat er wel een oplossing komt. De provincie heeft in een antwoordbrief het Rijk 
gewezen op haar verantwoordelijkheid en haar reactie zo te lezen dat het Rijk met de regio in 
overleg treedt wanneer congestie optreedt en de feitelijke situatie en uitkomsten van het overleg mee 
laat wegen in de totale prioritering van het Rijkswegennet. 
 
Natuurmonumenten vindt dat er nu te geïsoleerd richting Den Haag wordt geopereerd en stelt voor 
om namens de Brede Begeleidingsgroep ook een brief te sturen. Men wil vooralsnog niet de 
activiteiten van de gedeputeerde doorkruisen. Er zal aan de gedeputeerde worden voorgelegd welke 
stappen goed zijn om te doen. Bij voorkeur wil men voor 8 april vanwege het BO-MIRT een 
terugkoppeling. In volgende Brede Begeleidingsgroep zal de A67 een agendapunt zijn. 
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Veldhoven geeft aan dat de klankbordgroep binnen de gemeente Veldhoven haar ongerustheid ook 
wil uiten in een brief. Zij zal de provincie een kopie sturen van de brief aan de minister. Op verzoek 
van Veldhoven stuurt de provincie zowel de binnenkomende als uitgaande brief aan de Brede 
Begeleidingsgroep. 
 
Valkenswaard, de voorzitter van de Bestuurlijke werkgroep Gebiedsimpuls, licht de voortgang toe 
van de werkgroep. Zij zijn volop bezig met het zoeken naar extra middelen. De bestuurder benadrukt 
dat het gaat om het totale gebied waarin ook de gemeenten hun inspanning moeten doen. Het 
definitieve uitvoeringsprogramma moet klaar zijn in oktober 2013. Op de vraag aan Valkenswaard 
of er een afweegmodel is als het totale budget maar € 12 miljoen blijft, wordt geantwoord dat dit 
onder andere wordt gedaan op basis van bijdrage per maatregel aan de subdoelen.  
 
ZLTO licht als trekker van herverkavelingsvoorstellen toe wat de stand van zaken is. Deze groep komt 
zo snel mogelijk weer bijeen. Onder ander de provincie, Dienst Landelijk Gebied en het Kadaster 
kijken wat nodig is en wie aan tafel moet zitten en welke instrumenten mogelijk zijn. Er is gekeken 
naar zowel vrijwillige kavelruil als turbokavelruil. Ook wordt duidelijk dat de facetten van de 
Gebiedsimpuls en Nieuwe Verbinding meegenomen in het traject.  
De toevoeging van BMF dat het ook gaat om natuurversterking wordt onderschreven door de ZLTO. 
Natuurmonumenten geeft als tip mee dat je goed de buitengrens moet stellen voor kavelruil, zeker in 
relatie tot de Gebiedsimpuls. De grens moet niet te krap worden genomen omdat je anders te weinig 
flexibiliteit hebt. 
 

5. Rondvraag en sluiting 
Natuurmonumenten wijst erop dat er een aantal mensen ontbreken en geeft aan dat een mogelijk 
tijdstip voor dit overleg misschien het best aan het eind van de middag kan zijn.  
 
 


