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1. Besluitenlijst 

De besluitenlijst van 25 april 2013 is met inachtneming van de opmerkingen 
vastgesteld. 

 
2. Aanwijzingsbesluit Natura2000 

Volgens afspraak uit de Stuurgroep 25 april heeft de provincie het proces over 
het aanwijzingsbesluit Natura2000 in beeld gebracht. Dit met het oog op de 
mogelijke aanwijzing door Ministerie van EZ om het Natura2000 gebied in het 
beekdal van de Keersop uit te breiden.  
In de projectMER brengt Tauw de effecten op de alternatieven en varianten in 
beeld van deze mogelijke uitbreiding van het N2000 gebied. De effecten van 
deze mogelijke uitbreiding worden zo spoedig mogelijk beschikbaar gesteld 
aan de Bestuurlijke Werkgroep Nieuwe Verbinding. 
 
 

3. Planning voorkeursalternatief en voortgangsrapportage 
Vanwege de complexe hydrologische situatie hebben de bestuurders besloten 
om toch al in deze fase een grondwatermodel te willen opstellen. Dit 
grondwatermodel moet inzicht geven in de hydrologische effecten van de te 
kiezen optimalisaties. De bestuurders willen deze informatie betrekken bij de 
keuze van het voorkeursalternatief. Dit grondwatermodel is ook nodig voor de 
vergunningverlening door het Waterschap. Deze stap zou anders in de 
ontwerp fase genomen zijn en is nu op voorspraak van de bestuurders naar 
voren gehaald. De consequentie hiervan is dat de planning hierop is 
bijgesteld. Eind september 2013 komt de bestuurlijke werkgroep met een 
advies over het voorkeursalternatief.   
In de voortgangsrapportage, in de vorm van een stoplichtenschema, staat veel 
op oranje als gevolg van het bijstellen van de planning. De 
voortgangsrapportage wordt aangepast op de nieuwe planning voor reëel 
beeld van de voortgang.  
 
 

4. Communicatie 
De Stuurgroep stemt in met de werkwijze de achterban te informeren over het 
proces voorkeursalternatief. Dit bestaat uit drie stappen: 

a) Opstellen van een bestuurlijke informatiebrief naar alle 
samenwerkende organisaties. Hierin beschreven zijn de laatste stand 
van zaken MER-procedure en de vervolgplanning. 
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b) Organiseren van een bestuurlijke avond waarin men wordt 
geïnformeerd over de uitkomsten en belangrijkste conclusies van de 
MER-procedure. Hierin wordt ook een toelichting gegeven over het 
vervolgproces dat leidt tot besluitvorming. 

c) Gezamenlijke communicatie rondom het voorkeursalternatief nadat GS 
een besluit heeft genomen.  

 
De provincie kan de afzonderlijke partijen faciliteren bij de interne 
besluitvorming rond 21-24 september. 
 
Rondvraag en sluiting 
Natuurmonumenten zal mogelijke personen benaderen die ingezet zouden 
kunnen worden om, al in deze fase, mogelijkheden voor Europese subsidies 
in beeld te brengen. Tevens vraagt Natuurmonumenten aandacht voor de 
ontwikkelingen rondom compensatie en mitigatie bij infraprojecten. Raad van 
State heeft het Europese Hof gevraagd een uitspraak te doen over de 
verhouding tussen compensatie en mitigatie. 
 


