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Geachte heer Hovens,
In uw brief d.d. 26 juni 2013 stelt u - op grond van artikel 41 van het Reglement van
Orde - een aantal vragen omtrent de voortgang van het Westparallel-proces. Hieronder
gaan wij in op de door u aangehaalde punten. Deels is de informatie ook terug te vinden
in de voortgangsrapportage die u op 11 juli jongstleden namens het college ontving van
de griffie.
vraag 1:

"De fractie H&G zou graag op de hoogte gebracht willen worden van de
actuele stand van zaken met betrekking tot de N69 en de nieuwe west
parallel gezien de laatste ontwikkelingen ".
Het antwoord op de gestelde vraag is: Nagenoeg alle deelonderzoeken ten behoeve van
de project MER Westparallel zijn inmiddels afgerond en getoetst. De bijbehorende
rapportages liggen in concept klaar voor vaststelling door Gedeputeerde Staten. Enige
uitzondering hierop vormt het geohydrologisch onderzoek, waarvan het onderdeel
Grondwatermodel nog niet gereed is (zie ook hieronder). Zoals in de meest recente
informatiebrief van de provincie aan uw raad is aangegeven is de volgende - cruciale stap in het proces de bijeenkomst van de Bestuurlijke Werkgroep Nieuwe Verbinding
waarin deze het Voorkeursalternatief (VKA) voor de Westparallel kiest en hierover
advies uitbrengt aan de Stuurgroep. Deze bijeenkomst is gepland op 27 september
aanstaande. Deze datum is gekozen omdat op dat moment ook het geohydrologisch
onderzoek is afgerond. Helaas resteert slechts een korte periode om de respectievelijke
achterbannen - waaronder ook uw raad - in te lichten over de uitkomsten van de
deelonderzoeken. Voor dit laatste organiseert de provincie een informatieavond voor
alle betrokken gemeenteraden op donderdag 19 september. Op woensdag 25 september

is een extra themabijeenkomst voor uw raad gepland om de uitkomsten van de
deelonderzoeken samen met het college te bespreken.
Vraag 2:

"Blijkbaar zijn er hydrologische onderzoeken gedaan. In opdracht van wie
zijn deze onderzoeken uitgevoerd, wat is de uitkomst van deze onderzoeken
en wat is/wordt er met deze uitkomst gedaan? "
Het antwoord op de gestelde vraag is: Zoals hierboven al is aangegeven is het
geohydrologisch onderzoek nog niet geheel afgerond. Met name de modelberekeningen
voor het grondwater vergen veel voorbereidingstijd en kunnen niet eerder dan medio
september beschikbaar komen. Het onderzoek vindt plaats in opdracht en onder regie
van de provincie. De ambtelijke Themagroep Water, met daarin vertegenwoordigers van
de meest betrokken partijen (waaronder Valkenswaard) begeleidt de uitvoering van het
onderzoek zowel inhoudelijk als procesmatig. Omdat het onderzoek nog niet is afgerond
is het niet mogelijk om nu al aan te geven wat de uitkomsten ervan zijn. De meeste
partijen hechten er echter wel veel waarde aan, omdat de hydrologische aspecten van het
tracé vanwege de nabijheid van het Keersopdal waarschijnlijk zwaar zullen meewegen
in de keuze van het VKA. Dit geldt ook voor de gemeente Valkenswaard.
Vraag 3:

"Zijn er nog meer onderzoeken gedaan in dit gebied die van belang zouden
kunnen zijn? Zo ja, welke en wat is daar het resultaat van? Tevens vragen
wij per ommegaande een kopie van het uitgevoerde geo-hydrologisch
onderzoek dat de grondwatersystemen onder het dal van de Keersop en de
weilanden die er aan grenzen heeft onderzocht met tevens de conclusies uit
dit rapport. Indien ook andere rapporten zouden wij ook daarvan een kopie
willen ontvangen ". Tevens vragen wij om een kopie van de
gespreksrapporten betreffende dit onderwerp over de laatste maanden!
Het antwoord op de gestelde vraag is: Er is een groot aantal deelonderzoeken verricht in
de afgelopen maanden. Het gaat om deelonderzoeken op het gebied van verkeer en
vervoer, natuur, landschap, landbouw, bodem, geluidhinder, luchtkwaliteit, trillingen,
gezondheid en (geo)hydrologie. Zoals gezegd liggen de concept-rapportages inmiddels
gereed voor vaststelling door Gedeputeerde Staten. Zolang dit nog niet is gebeurd is de
afspraak tussen de betrokken partijen dat de informatie niet wordt verspreid. Ons college
heeft derhalve niet in de vrijheid uw raad nu kopieën van de deelonderzoekrapportages
te leveren. Dezelfde afspraak geldt voor de gespreksrapporten. Wel dringen wij er
continu bij de provincie op aan om de informatie hieromtrent zo snel en compleet
mogelijk met u te delen.
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Met excuses voor het feit dat door de vakantieperiode beantwoording van uw vragen
enige weken op zich liet wachten hopen wij u hiermede voldoende te hebben
geïnformeerd.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Valkenswaard,
secretaris,
burgemeester,

c:
drs. R.F.W. van Eijck

drs. A.B.A.M. Ederveen

