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Besluitenlijst Stuurgroep N69 

d.d. 12-12-2012 
 

1. Besluitenlijst 
De besluitenlijst van de Stuurgroep van 15 november 2012 wordt met inachtneming van de 
wijzigingen vastgesteld.  
 

2. Raads- en Statenledenbijeenkomst 
Op 23 januari vindt voor de raadsleden van de 7 betrokken gemeenten en de Statenleden 
een informatieavond plaats in De Hofnar te Valkenswaard over de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau. Met de opzet over deze bijeenkomst wordt ingestemd. De uitnodiging zal zo 
snel mogelijk de deur uitgaan zodra ook data bekend zijn van de openbare 
informatieavonden. De data van deze avonden wordt gemeld in de uitnodiging aan de 
raads- en Statenleden.  

 
3. Gebiedsimpuls 

Natuurmonumenten geeft, naar aanleiding van het bijwonen van een bijeenkomst over 
Interreg V, aan dat er proactief moet worden ingezet om op zoek te gaan naar extra 
(Europees) geld. De toedelingscriteria van een subsidie worden mogelijk aangepast op 
basis van de maatregelen die vroegtijdig zijn ingebracht. De Stuurgroep geeft aan dat het 
belangrijk is om hierop een trekker te zetten. Zij benadrukt dat er veel kansen zijn, vooral in 
het koppelen van de verschillende projecten.  

 
4. Ruimtelijke ontwikkelingen met een relatie tot Westparallel Plus 

In het Gebiedsakkoord staat een aantal ruimtelijke ontwikkelingen vermeld waarbij voor 31 
december 2012 een uitvoeringsovereenkomst moet zijn gesloten. Bovendien zijn er nog 
geen afspraken gemaakt over de aansturing van deze ruimtelijke ontwikkelingen. De 
Stuurgroep stemt in met het wijzigen van de data voor het maken van 
uitvoeringsovereenkomsten met diverse gemeenten naar oktober 2013 en het voorstel over 
de wijze waarop de aansturing per maatregel wordt belegd bij de provincie en de 
Bestuurlijke Werkgroepen.  
 

5. Voortgang 
De voortgang wordt toegelicht door de programmamanager. Het flora en fauna-onderzoek 
is afgerond en wordt toegestuurd. In de bestuurlijke werkgroep nieuwe verbinding heeft het 
Waterschap een presentatie gehouden over GGOR. Er is gekozen voor een GGOR op 
gebiedsniveau voor het gebied van de N69 waarbij eerst bureau-onderzoek wordt gedaan 
en daarna de gebiedskennis wordt ingebracht. Belangrijk is in dit geval om goed te 
definiëren wat wel en niet wordt gedaan in dit onderzoek.  
 

6. Communicatie 
De voorzitters van de bestuurlijke werkgroepen zullen middels een weblog op de 
provinciale site www.brabant.nl/n69 de voortgang van de werkzaamheden van de 
werkgroepen communiceren. De exacte procedure wordt ingebracht in eerstkomende 
Stuurgroep.  
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7. Plan van aanpak MER/PIP (Tauw)  

Het plan van aanpak wordt op basis van de presentatie als helder en compleet beschouwd. 
Bij de te onderzoeken thema’s zal recreatie worden toegevoegd. Die is abusievelijk 
weggevallen. Daarnaast dienen de niet milieu gerelateerde aspecten goed worden 
vastgelegd zodat in de optimalisatiefase deze belangen geïntegreerd meegewogen kunnen 
worden met de milieuaspecten uit de MER en de kosten. Hiervoor zal een 
“belangendossier” worden gevormd. 
 

 
 


