Voorstel inzake het Gebiedsakkoord N69
Een tweetal toehoorders maakt gebruik van het recht het woord te voeren over het
voorstel, te weten: dhr. Aten (hij spreekt namens de Milieuwerkgroep Valkenswaard)
en dhr. Zwerts (hij spreekt op persoonlijke titel, maar ook namens de groepering
“Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen”).
Het voorliggende voorstel geeft aanleiding tot het stellen van veel vragen en het
maken van een groot aantal opmerkingen.
Uit de inbreng van de fracties komen met name de volgende punten naar voren:
- het college stelt voor om “ met het oog op het veiligstellen van de specifieke lokale
belangen binnen onze gemeente” een aantal voorwaarden te verbinden aan het
instemmen met het Gebiedsakkoord (GA). De voorgestelde voorwaarden roepen veel
reacties op, zoals:
/ ze zijn “ boterzacht” c.q. niet SMART;
/ ze moeten scherper gesteld worden. Kan dat eigenlijk nog? In hoeverre is daar nog
ruimte voor?
/ eigenlijk is het nu te laat voor het stellen van voorwaarden, die hadden tijdens het
onderhandelingsproces voorafgaand aan het opstellen van het concept GA moeten
worden ingebracht. Wellicht is het zelfs beter nu helemaal geen voorwaarden meer te
stellen, en later tijdens de uitwerking van het GA daar waar nodig bij te sturen.
Van de zijde van het college wordt aangegeven dat de voorwaarden gezien moeten
worden als punten die de gemeente wil stipuleren c.q. die meegenomen moeten
worden bij de verdere uitwerking. Tevens wordt aangegeven dat een aantal zaken
impliciet in het gebiedsakkoord zit.
Tenslotte wordt benadrukt dat er in principe niks wezenlijks meer aan het GA kan
worden veranderd, in de woorden van adviseur van het college dhr. Verlijsdonk “ het
is slikken of stikken”. Aanvullend op (en ter verduidelijking van) deze woorden licht
hij toe: “ als er nu nog voorwaarden zijn, is het aan de provincie om te bepalen wat ze
daar mee doen. Het GA als zodanig veranderd niet meer. Punten die nu nog naar
voren komen, kunnen evt. wel in de uitwerking worden meegenomen”.
- het eindconcept van de reactienota deel 1 en 2 op de zienswijzen en ontwerp
structuurvisie deel E Gebiedsopgave Grenscorridor N69, is pas heel recent
vrijgegeven (om precies te zijn woensdagmiddag 11 april). Verschillende fracties
geven aan verbaasd te zijn over de gang van zaken rond de reactienota, vooral over
het feit dat de insprekers der reactienota pas na de besluitvorming in Provinciale
Staten toegezonden krijgen. Fracties willen de tijd nemen voor het goed bestuderen
van de zienswijzen (en de reactie op de zienswijzen).
Van de zijde van het college wordt benadrukt dat de instemming met het GA en de
vaststelling parallelle trajecten zijn. De reactienota maakt onderdeel uit van het traject
vaststelling Structuurvisie;
- het onderhandelingstraject voorafgaand aan het GA. Verschillende fracties hebben
vragen over dit traject. Vanuit fractie H&G worden vraagtekens geplaatst bij de
inbreng van de gemeente Valkenswaard tijdens de bijeenkomsten van het bestuurlijk
overleg;
- Westparallel versus alternatief West+Midden. Verschillende fracties vragen om een
nadere onderbouwing van waarom er uiteindelijk niet gekozen is voor het alternatief
West+Midden.
Toegezegd wordt dat nog eens goed zal worden uitgelegd hoe de afweging tussen de
beide varianten is gemaakt.
- bij ondermeer de volgende onderdelen van het GA wordt wat langer stil gestaan:

/ aansluiting Dommelen (hoeveel aansluitingen, plek van de aansluitingen,
verkeersprognoses, inbreng inwoners).
Van de zijde van het college wordt benadrukt dat Valkenswaard bepaalt waar de
aansluitingen komen. Er komen maximaal drie aansluitingen. In de rede ligt dat er een
aansluiting aan de zuidkant komt plus – mede afhankelijk van de uitkomsten van
verkeersonderzoek en burgerparticipatie - een of twee andere aansluitingen.
Portefeuillehouder dhr. Wijnen garandeert de leden van de commissie dat “ de
mensen in het gebied betrokken worden bij de besluitvorming inzake de
aansluitingen”. Hij kan voor de burgerparticipatie nu nog niet een uitgewerkt
communicatieplan geven;
/ verdiepte ligging en tracé Westparallel
Het college benadrukt “ de provincie gaat uit van verdiepte ligging”. Desgevraagd
zegt portefeuillehouder dhr. Wijnen toe: “ we gaan er voor zorgen dat de verdiepte
ligging van de Westparallel in het GA komt”;
/ Einhovenseweg. Desgevraagd bevestigt het college dat veel verkeer uit
Valkenswaard ook na aanleg van de Westparallel gebruik zal blijven maken van deze
weg. Uitgaande van ontsluiting via de Eindhovenseweg, zijn er veel zorgen over het
evt. “ stroppen” van het verkeer in Aalst. “ Hoe borgen we dat partijen elkaar geen
pijn doen?”.
Dhr. Verlijsdonk benadrukt dat de effecten van 30 km-maatregelen in Aalst/Waalre
zijn meegenomen in de verkeersberekeningen. De ontsluiting via Aalst/Waalre wordt
ten opzichte van de huidige situatie niet (veel) onaantrekkelijker;
/ fietspad oude spoorbaan. Verschillende fracties vragen zich af hoe het – gezien de in
de raad aangenomen moties - mogelijk is dat er toch gelden gereserveerd zijn voor de
aanleg van dit fietspad.
Toegezegd wordt dat dit wordt uitgezocht;
- de financiën c.q. de financiele onderbouwing van het voorstel. Ook het onderdeel
financiën roept vragen op. Aan de orde komen ondermeer:
/ de PM—posten in het overzicht inzake de dekking en dan met name de PM-post
voor het HOV.
Toegelicht is dat de kosten van HOV (8 miljoen?) niet opgenomen zijn in verband
met de vele onzekerheden die verbonden zijn met HOV. Overigens is het bedrag van
8 miljoen incl. de reconstructie van de Eindhovenseweg binnen de bebouwde kom;
/ de gereserveerd gelden voor de aanleg Lage Heideweg;
/ de dekking van het bedrag van € 610.000,- “ niet gedekt”.
De ondertekening van het GA is gepland voor 27 juni a.s. De fracties VL en H&G
zijn daarom van oordeel dat de besluitvorming inzake het voorliggende voorstel evt.
ook verdaagd kan worden naar de raadsvergadering van 31 mei. Verdaging biedt de
raadsleden de ruimte om de verschillende aspecten van het voorstel beter te
bestuderen.
Er wordt op gewezen dat de afspraak is dat voorstellen altijd worden doorgeleid naar
de concept raadsagenda.
Tot slot herinnert de voorzitter nog aan de inloopavond van 16 april a.s.

