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1. Besluitenlijst 

De besluitenlijst van 5 april 2013 is ongewijzigd vastgesteld. 
 
2. Planning voorkeursalternatief 

De nieuwe bestuurlijke planning om te komen naar een voorkeursalternatief 
wordt op hoofdlijnen geschetst. Dit betekent dat de keuze van het 
voorkeursalternatief met twee maanden naar achteren schuift. Met deze 
planning wordt recht gedaan aan de opmerkingen van de bestuurlijke 
werkgroep Nieuwe Verbinding. De provinciale besluitvorming zal door de 
planning aangepast worden, maar het tijdverlies zal minder dan twee 
maanden bedragen. 
In de Stuurgroep wordt aangegeven dat ruimtegebruik voor landbouw en 
natuur een grote rol gaan spelen. Ruimtegebruik is geen onderwerp in de 
projectMER. Echter de keuze voor een voorkeursalternatief heeft wel veel 
invloed op ruimtegebruik en daardoor op de toekomst van landbouwbedrijven. 
Derhalve zal de provincie een overleg faciliteren tussen Staatsbosbeheer, 
Natuurmonumenten, gemeente Bergeijk, ZLTO en Valkenswaard. 
 

3. Aanwijzingsbesluit Natura2000 
De Stuurgroep bespreekt het aankomende aanwijzingsbesluit Natura2000 
vanuit het Rijk. Hierdoor zullen bepaalde delen in het zoekgebied van de 
Westparallel Natura2000-gebied worden in plaats van Ecologische 
Hoofdstructuur. De Stuurgroep uit zijn zorgen over het gevolg van dit besluit 
op de consequenties op de projectMER. De Stuurgroep besluit dat iedere 
partij afzonderlijk (ZLTO, Bergeijk en provincie) die betrokken is geweest in de 
voorbereiding op aanwijzingsbesluit na te gaan hoe het proces is gelopen.  
 

4. Voortgangsrapportage 
Meerdere partijen in de Brede Begeleidingsgroep hebben zorgen geuit over 
water (hydrologie). Derhalve is er een themagroep water opgericht met 
experts van diverse partijen. De themagroep begeleidt twee sporen: 

a) een verdiepingsslag op het rapport water voor het concept ProjectMER 
b) bouw van een grondwatermodel door het Waterschap waarbij de 

themagroep kennis en input geeft.  
Uitgesproken wordt om bij de bepaling van het voorkeursalternatief deze twee 
sporen gereed te hebben. De acties van de themagroep zullen hun plek 
krijgen in de voortgangsrapportage. 
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5. Gebiedsimpuls 
De Stuurgroep adviseert om de planning van de Gebiedsimpuls nader te 
bekijken in relatie tot de werkzaamheden van de Nieuwe Verbinding. Tevens 
dient goed gecommuniceerd te worden naar de klankbordgroep en andere 
bewoners in het gebied op welk moment en met welk doel zij worden 
betrokken in de totstandkoming van de gebiedsimpuls. Dit kan door bijv. het 
organiseren van werkateliers. Aan de Bestuurlijke Werkgroep Gebiedsimpuls 
wordt gevraagd hoe men dit goed kan organiseren.  
 

6. Notitie vrachtverkeer / nulplus 
In het Gebiedsakkoord en het Uitvoeringsprogramma Nulplus is een 
maatregel het vrachtwagenverbod. De Stuurgroep stemt in om deze 
maatregel aan te passen in “problematiek ten aanzien van het vrachtverkeer 
onderzoeken en mogelijke maatregelen voorstellen” omdat omgaan met 
vrachtverkeer meer is dan alleen een vrachtwagenverbod.  
Besloten wordt om naast de voortgangsrapportage waar acties binnen Nulplus 
opstaan middels een notitie de voortgang te melden. 


