
 

 1 

Besluitenlijst Stuurgroep N69 

d.d. 15-11-2012 
 

1. Plannen van aanpak 
De plannen van aanpak van de bestuurlijke werkgroepen zijn dynamisch en worden bij 
wijziging ingebracht in de Stuurgroep en opnieuw vastgesteld door de Stuurgroep. Na 
vaststelling van de Stuurgroep zal de datum van dit Stuurgroepoverleg worden toegevoegd 
aan het desbetreffende plan van aanpak. Alle plannen van aanpak zijn per 15 november 
2012 vastgesteld.  
 

2. Gebiedsimpuls 
De Stuurgroep onderstreept de lijn van eerst inventariseren van de 
gebiedsimpulsmaatregelen met factsheets en dan pas kiezen. De te kiezen maatregelen 
zijn mede afhankelijk van het te kiezen tracé van de Westparallel. Het zoeken naar externe 
financiering voor de maatregelen van de gebiedsimpuls vindt pas plaats na de 
inventarisatie van de maatregelen. Dan kan gericht worden gezocht.  
 
De Stuurgroep benoemt dat de gebiedsimpulsmaatregelen voor het onderwerp natuur niet 
per se in de Ecologische Hoofdstrructuur (EHS) moet landen. Voor wat betreft de 
compenserende maatregelen moet er tijdig worden aangesloten op de EHS-beleid. De lijn 
is dat we in principe gaan compenseren in de EHS. 
  

3. GGOR 
De GGOR, Gewenste Grond- en Oppervlaktewater Regime, dient door het Waterschap De 
Dommel te worden vastgesteld conform afspraken Gebiedsakkoord Grenscorridor N69. De 
doorlooptijd tot vaststelling GGOR conflicteert met de opgave voor de gebiedsimpuls. De 
voorzitter van de Stuurgroep neemt contact met de watergraaf van Waterschap De 
Dommel, Peter Glas, om op zeer korte termijn een (bestuurlijk) overleg te plannen om een 
praktische oplossing te zoeken.  

 
4. Fietspad Valkenswaard-Eindhoven, nulplusmaatregel 

De bestuurlijke werkgroep Nulplus bespreekt in haar eerstvolgende werkgroep de feiten 
rondom het fietspad zodat zij het college van burgemeester en wethouders van 
Valkenswaard kan voorzien van de gevraagde informatie. 
 

5. Participatie en verslaglegging 
• De Stuurgroep, brede begeleidingsgroep en bestuurlijke werkgroepen zijn 

samengesteld uit vertegenwoordigers van partijen die in de vorige fase een grote rol 
hebben gespeeld. Lokale bewoners, boeren en bedrijven nemen, op uitnodiging van de 
provincie, deel aan de werkateliers Nieuwe Verbinding en gebiedsimpuls. Per 
werkatelier wordt beoordeeld welke partijen en personen dienen te worden uitgenodigd.  

• Deelnemers van de bestuurlijke werkgroepen bepalen welke zaken in de Stuurgroep 
aan de orde moeten komen. De projectleider van het provinciale programmateam 
verzorgt (i.o.m. de voorzitter) voor een notitie ten behoeve van de bespreking in de 
Stuurgroep. 
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6. Communicatie 

De Stuurgroep onderstreept de voorgestelde lijn van communicatie, werken vanuit één 
centraal middel zijnde de website van N69.  
 

7. Voortgang 
De Stuurgroep neemt actie op het onderwerp GGOR door een overleg met de watergraaf 
van Waterschap De Dommel.  

 


