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1. Nulplusmaatregel, fietspad Oude Spoorbaantracé 

De gemeente Valkenswaard licht na de schriftelijke reactie ook mondeling toe 
dat de gemeenteraad het bestemmingsplan van het fietspad in haar 
vergadering van 24 april 2014 heeft vastgesteld. Het raadsbesluit volgt nog.   

 
2. Uitvoering Gebiedsakkoord 

Door een aantal voorvallen is spanning ontstaan op de afspraken van het 
gebiedsakkoord en daarmee het commitment op de integrale uitvoering van 
de nieuwe verbinding, Gebiedsimpuls en de Nulplus. De Brede 
Begeleidingsgroep en de stuurgroep zijn ervoor om te sturen dat de afspraken 
ook worden uitgevoerd.   
In de stuurgroep wordt afgesproken dat de betrokken bestuurders een 
duidelijke ambassadeursrol op zich nemen. De bestuurders 
vertegenwoordigen hun medebestuurders én hun achterban. Op deze rol mag 
je elkaar aanspreken. 
Interne problemen met de uitvoering van het Gebiedsakkoord dienen de 
bestuurders intern op te lossen. Vaak ontstaan deze door een verschil in 
kennisniveau. 
Eveneens moet niet telkenmale aan eerder overeengekomen afspraken (bijv. 
het regionaal advies)  worden getornd. Bestuurders dienen te staan voor het 
behaalde resultaat. Naar achterban en burger moet duidelijk worden gemaakt 
wat is besloten. 
 
Afgesproken wordt dat er een inventarisatie zal worden gemaakt van de 
bestuursakkoorden en meerjarenbegroting van de betrokken gemeenten hoe 
de onderdelen van het Gebiedsakkoord zijn verankerd. Deze inventarisatie zal 
worden teruggekoppeld aan de stuurgroep. Actie: Procesteam. 
 

3. Gebiedsimpuls 
Een eerste concept planstudie Gebiedsimpuls is opgeleverd en de partijen 
hebben reacties gegeven. Deze reacties worden meegenomen in de verdere 
uitwerking. Toch uiten de leden van stuurgroep hun zorgen over de voortgang 
en vooral de verankering tussen de Gebiedsimpuls en het provinciaal 
inpassingsplan (PIP).  
 
Bovendien is er een algemeen beeld dat er geen geld gereserveerd bij de 
partijen. Het streven wordt door de provincie uitgesproken om voor het dossier 
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PIP ook een inventarisatie gereed te hebben van de concrete plannen met 
geld. Hiervoor worden extra bijeenkomsten gepland. 
 

4. Informatieavond raads- en statenleden 
De stuurgroep benoemt de noodzaak van het benoemen van de integraliteit 
van het Gebiedsakkoord tijdens de informatieavond op 3 juni 2014 voor raads- 
en statenleden en medebestuurders. Speciale aandacht voor het 
‘vrachtwagenverbod’ en de planstudie zuidelijk deel N69 in relatie tot het 
provinciaal inpassingsplan. 
 


