
 

   

 
1. Opening en mededelingen 

De gedeputeerde heet iedereen welkom. Afmeldingen zijn binnengekomen van Rijkswaterstaat, 
gemeente Eindhoven, EVO en het SRE. Laatstgenoemde heeft een vervanger gestuurd.  

 
2. Verslag vorige bijeenkomst 

Verslag met één tekstuele wijziging vastgesteld.  
 
3. Proces/procedure 

De gedeputeerde neemt de presentatie door met de vergadering. Hij licht toe dat er veel 
afhankelijkheden zijn tussen de drie sporen, nieuwe verbinding, gebiedsimpuls en de nulplus. Dit is 
meegenomen in de planning. Belangrijk is om een goede vervlechting te krijgen tussen de formele  
procedure inzake de MER/PIP en het gebiedsproces, waardoor de betrokkenheid van partijen zal 
worden geborgd. Provinciale Staten willen de besluitvorming in deze bestuursperiode periode afronden. 
Ook richting gemeenten wordt in de planning rekening gehouden met hun raadsperiode. De 
vergadering staat positief over de voortvarendheid die is geschetst. Er wordt gewezen om een goede 
risicobeheersing in dit traject.   

 
4. Organisatie 

In het overleg wordt een uitgebreide discussie gevoerd over de invulling van de verschillende bestuurlijke 
werkgroepen en hoe klankbordgroepen moeten worden ingericht. De vergadering vraagt naar 
aanleiding van deze discussie aan de provincie om een voorstel voor een oplossing van de 
discussiepunten te komen. 
 

5. Rondvraag 
De Kamer van Koophandel biedt zijn locatie ook aan voor het vervolgproces. 
 
Volgend overleg vindt plaats van op 24 augustus van 11:30-14:00. Locatie volgt nog. 

Brede Begeleidingsgroep, 2012-01 
Aanwezig : Nol Verdaasdonk (BMF), Harry Martens (Recron), Christ Rijnen (Natuurmonumenten), Steven 

Kraaijeveld (Eersel), Lex Huijbers (Waterschap De Dommel), Ton Bonouvrié (Waalre), Andries Bosma 
(Actie N69), Leo Bracke (provincie Limburg), Ruud van Heugten en Cees van den Boer (provincie 
Noord-Brabant), Janus Scheepers (ZLTO), Frank van der Meijden (Bergeijk), Nicole Ramaekers 
(Veldhoven), Willem Vetter (KvK), Jos van Bree (Heeze-Leende), Mart Wijnen (Valkenswaard), Pieter 
Goossens (SRE). Niels op den Kelder, Martijn Koobs en Madelon Peelen (programmateam). 

Afwezig : Mary Fiers (SRE), Luc Pacilly (Rijkswaterstaat), Jeroen Bol (EVO), Joost Helms (Eindhoven) 

Datum : 5 juli 2012, Kamer van Koophandel, Eindhoven 


