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Geachte heer Hovens,
In uw brief van 4 juli jl. verzoekt uw fractie om de notulen en het verslag van het
bestuurlijk overleg met de provincie en met de gemeente Bergeijk. Tevens verzoekt u
om een kopie van het betoog zoals de wethouder die heeft gehouden tijdens het
bestuurlijk overleg van 16 juni.
Wij kunnen u mededelen dat het overleg dat plaats heeft gevonden met de provincie en
de gemeente Bergeijk een informeel afstemmingsoverleg betrof. Dit betekent dat er geen
verslag opgemaakt is van dit overleg. De inbreng van de wethouder in het bestuurlijk
overleg staat niet uitvoerig in het verslag van het bestuurlijk overleg van 16 en 17 juni
omschreven, anders dan dat de wethouder heeft ingestemd met de keuze voor de
Westparallel als voorkeursvariant. Een kopie van het verslag van het bestuurlijk overleg
is bijgevoegd.
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. GRENSCORRIDDR N69
(ONDERDEEL VAN BRAINPORTREGIO)

Bestuurlijk Overleg ( 2 T )
Brede Belangenbenadering Grenscorridor N 6 9
16-17 juni 2 0 1 1 , Conferentiehotel Kapelierput. Heeze

Aanwezig: Andries Bosma (Actiegroep N69), Christ Rijnen (Natuurmonumenten), Frank van der Meijden (Bergeijk), Jos
van Bree (Heeze-Leende), Nicole Ramaekers (Veldhoven), Ton Bonouvrie (Waalre), Steven Kraaijeveld (Eersel), Karin
Horck en Ruud van Heugten (provincie Noord-Brabant), Lex Huijbers (Waterschap De Dommel), Jeroen Bol (EVOALN),
Janus Scheepers (ZLTO), Mart Wijnen (Valkenswaard), Nol Verdaasdonk (BMF), Jacques Splint (gemeente Eindhoven),
Stan Kerkhofs (Rijkswaterstaat), Willem Vetter (KvK/BZW), Leo Bracke (Vlaamse partijen), Mar/;;Ffers (SRE), Harrie
Martens (Recron), Luc Pacilly en Christophe Mattousch (Rijkswaterstaat), Riëtte Zonnenberg pi-geëtleider, Janne Hendrix,
Madeion Peelen, Niels op den Kelder, Martijn Koobs en Pieter Goossens (allen; procesteq:m|:IimArtz (Oranjewoud),
Carlo Bernards (Goudappel) en Mare Wesselink - onafhankelijk voorzitteg||§7':
;||?
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L £ ï OP: Na vaststelling van dit vc-rslag zal dit verslag op de websii3 worden gepubliceerd en aar.
de griffies worden toegezonden.

16 juni 2 0 1 1
Opening en mededelingen
De voorzitter opent de vergadering-en,geeft aan dat het spannend wordt. Er moet collectief leiderschap
worden getoond, goed luisteren naar elkaar roet respect voor eikaars belangen.
Gemeente Eindhoven heeft zich'a.gemeldWlaaf zien op 17 juni vervangen. De gedeputeerde laat zich op
donderdag gedeeltelijk verexcuseren. Öolc Rijkswaterstaat heeft zich1 laten vervangen. Rijkswaterstaat geeft
aan dat zij hier als adviseur aan Tafëfjattert, de besluitvorming ligt in Den Haag bij de minister. De voorzitter
introduceert de experts die eventuele vragen Jcunnen beantwoorden.
De agenda wordt kort toegelicht en akkoord'bevonden. Vanwege verplichtingen van een aantal bestuurders
zal om 17:00 de vergadering worden geschorst.
Verslag vorige bijeenkomst
Het verslag"wor|f_vasfgssteld m ^ f e ^ J T i ^ p m g van gemaakte opmerkingen.
Behgnéelen producten ^
De prajegtleider licht deJSo^ucten foe (waaronder de planMER, gebiedsimpuls, conclusie TELOS
duurzaamheid) die zi|n ^ g e z o n d e n - in aanloop van het bestuurlijk overleg en de reden dat toegezegde
producfennrfei zijn ontvongen^&hder laatstgenoemde producten vallen ook de NRM-berekeningen. De
technische ra^pporfgge^vast onderdeel van een planMER, volgt ook nog. De resultaten van de
expertmeeting verkeer- en vervoersmodel zullen terugkomen in de planMER.
Bergeijk vraagt wanneer er een verdiepingsslag komt bij de gebiedsimpuls. Er is al eön eerste
verdiepingsslag geweest, de verdere uitwerking volgt komende maanden. De gebiedsimpuls is niet bepalend
voor de keuze.
De voorzitter verexcuseert zich voor de ontstane commotie rond de verwerking van de ingebrachte
ambtelijke reacties op de planMER. De reacties zijn gescreend, geprioriteerd en cruciale zaken voor het
maken van een keuze direct verwerkt. De puntjes op de i zijn tot aan het bestuurlijk overleg nog verwerkt in
de planMER. Andere reacties, zijnde meningen en zienswijzen zijn geparkeerd. Met deze uitleg kan het

bestuurlijk overleg instemmen. Ook geeft de voorzitter aan dat bij nalezen van de planMER door het
procesteam fouten uit de planMER zijn gehaald en die zijn verwerkt. Deze mutaties hebben geen invloed op
de keuze gehad.
Het Waterschap maakt zich zorgen over het meenemen van de waterberging in de gebiedsimpuls en de
planMER. Inmiddels zijn deze in beide producten verwerkt, in de gebiedsimpuls is de waterberging als
autonome ontwikkeling meegenomen.
Doel van de bijeenkomst
Zie sheet
Het doel wordt gedeeld door het Bestuurlijk Overleg. De voorzitter geeft aan wat we gaan doen om dit doel
te bereiken. Dit gaat via het BOB-principe. Beeldvorming, oordeelsvorming en besluitvorming In de
beeldvorming gaan we in een passend tempo de beelden die men heeft bij de alternatieven duiden.
Vervolgens in de oordeelsvorming wordt er gekeken welke vragen open staan om tot eenpplossing te
komen. In de laatste fase maken we de keuze voor een oplossing.
^
Het is aan het Bestuurlijk Overleg om daarbij de individuele en groepsbelangen mee te nemeffeDe
bestuurders maken de keuze.
_ j'
\
"AXZLTO vraagt aandacht om het meenemen van de burgers/boeren om de oplossing ook sociaal en
maatschappelijk gedragen te krijgen. Het Waterschap vraagt om goede onderlinge afstemming. In reactie
op Valkenswaard die aangeeft hoe langer het duurt, hoe meer tegenwind men heeft, wordt benadrukt dat
waar zaken parallel aan elkaar kunnen verlopen dit ook te doen. Echter bij sommigen zaken zijn is het
proces gebonden aan wettelijke procedures en tijdspannes.
Beeldvorming
~,
.Ay
Het proces wat gezamenlijk is doorlopen leidt tot twee alternatieven. Dezei?zijn op een gelijkwaardige
manier in het planMER beoordeeld. Aan het bestuurlijk overleg wordt gevraagd welke inzichten het
planMER heeft opgeleverd en welke eerste keuze dit heeft opgeleverd.
Het Bestuurlijk Overleg heeft drie mogelijkheden:
}) Westparallel
.
2) West+ Midden
_
_
'Z
3) Kan niet of wil niet kiezen - . ^
y[ De partijen Veldhoven, Rijkswaterstaat, Natuurmonumenten kunnen niet kiezen en de BMF gaat voor optie
2. Het Waterschap geeft aan niet te willen kiezen, maar vanwege het collectieve leiderschap en
maatschappelijk draagvlak de keuze maakf-voor de Westparallel. Rijkswaterstaat niet omdat zij geen
mandaat hebben om een keuze te maken.
Naar aanliiBth^van^F^e. inventarisaïfe geeft de voorzitter het belang aan om met zoveel mogelijk partijen
de eincEtreep te halen. Aarigs^enrctFmeerderheid voor de Westparallel is, wordt gevraagd wat nodig is
om unOTiem te kiezen voor de Westparallel?
Veldhovëftgeeft aan dqEïij wel wil kiezen, maar niet kan kiezen door onder andere haar achterban. Er is
niet voldaarEaian het .amendement waarop de verklaring kon worden ondertekend. Ook de, klankbordgroep
van de wefho^iEEëFifTdringend geadviseerd om niet te kiezen. Veldhoven hoopte dat de planMER'eeh
duidelijk verschil zou aantonen tussen de twee alternatieven. En dat is voor Veldhoven niet het geval en
daarom kan men niet kiezen voor de Westparallel als de beste oplossing.
Verder zijn een aantal zaken (nog) niet bekend, zoals de consequenties van de aansluiting op het HWN'
(hoofdwegennet) en O W N (onderliggend wegennet) van Veldhoven, de ontsluiting Veldhoven-West,
bereikbaarheid van de Run, noch de financiën, voor bijv. aankoop gronden en bedrijventerreinen.
Veldhoven investeert komende jaren veel in bereikbaarheid en die investeringen moeten geen
desinvesteringen zijn als de Westparallel er komt.
De wethouder geeft aan dat zij hoe dan ook aan tafel wil blijven zitten vanwege het belang en afhankelijk
van het proces zal Veldhoven een keuze maken.
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Natuurmonumenten licht hun bezwaren toe. In december leek de Westparallel een duidelijk onderscheiden
keuze te zijn, maar na het lezen vön het planMER is dit niet meer het geval. Het is voor hen een te
grofmazige systematiek zoals gepresenteerd. Ook bij het natuur- en landschapsbelang. Verder spelen bij
Natuurmonumenten twee financieel-inhoudelijke argumenten:
1. Aansluiting H W N : over wat voor bedragen hebben we het?. Dit moet worden meegenomen in de
afweging. Dit gaat om alle aansluitingen op het H W N in de twee overgebleven alternatieven.
Natuurmonumenten mist dit bij de afweging. Later blijkt dat ook de overige leden van het BO meer
duidelijkheid gewenst is over eventueel extra kosten van aanlsluiting Westparallel op het H W N t.b.v.een gebiedsakkoord. Voor Natuurmonumenten is inzicht.in deze kosten van belang omdat ze bang
zijn dat door hogere kosten voor infrastructuur het rode potlood wordt gehanteerd bij compensatie,
mitigatie en gebiedsimpulsmaatregelen.
,, ; ^| ;
2. Onduidelijkheid wat betreft stikstofdepositie. Natuurmonumenten kan niet plaatsen dat de
Westparallel geen effecten heeft op de Run wat betreft verstoring. Oranjevpud, geeft aan dat
vanwege de hoogte van de beekpassage de stikstofdepositie op de grpnd geèiieffect heeft.
Als laatste geeft de BMF haar visie op de keuze voor West + Midden. Een deel van de redenen waarom de
BMF niet kiest voor de Westparallel zijn benoemd door Veldhoven en Natuurmonumenten. Dekéuze voor
West+Midden is geadviseerd door de achterban die dit een beter alternatief vindt na hun eigen analyse
(andere interpretatie van de dataset). BMF geeft aan ook vraagtekens te hebben bij de kleurverschillen. De
significantie ontbreekt. Als wij alle informatie waarom wij hebben gevraagd hebben gehad en als dan ook
uit onze analyse zou blijken dat de west parallel de beste is zal de BMF dat natuurlijk ondersteunen.
Vooralsnog blijkt uit onze analyse echter het tegendeel maar omwille van het proces stellen wij voor beide
varianten in de inspraak te brengen.
In reactie hierop geeft Eersel aan sommige argumenten waarom gekozen is voor West + Midden niet te
rijmen valt omdat dezelfde argumenten ook op de Westparallel van toepassing zijn.
<
Oordeelsvorming
Wat is nodig om toch een keuze te kunnen maken voor Westparallel. Aan de hand van het expertteam dat
aanwezig is (Goudgppel/Oranjewoud/procesteam] wordt ingegaan op de argumenten van de partijen.

Oranjewoud geeft het verschil aan tussen detabelieadie zijn gepresenteerd in december 2010 en mei
201 1. In de tabel van merzijn de alternatieven weggezet tegen elkaar en niet zoals in december tegen de
referentievariant 2020.'DVmethodologteL.yan de kleurstelling is nader verklaard.
Goudappel licht de nieuwe resultaten toe onbereikbaarheid en waarom de Westparallel beter scoort.
•

Doorstroming d%WestparalleI heeft minder kruispunten waardoor doorstroming beter is. Ook het
verksëïSmroHël bewijst dit.

•

^X

Rofirüstheid: de Westptjtallebyoegt een extra verbinding toe aan het huidig wegennet. De robuustheid
bëEeft robuustheid JT_ruimte, niet in tijd. Dat laatste is geen onderscheidend criterium tussen de twee

alternatieven.
AZZ.
Afnafne..kernen beteJEhet ontziet de kern van Valkenswaard. Wel toename op Zilverbaan in Veldhoven,
maar ErjiEzQp OnzeEBeve Vrouwedijk een afname door verplaatsing van auto's.
Dit resultaat Ieldr5at3ticussie over wel of geen toename op het grondgebied van Veldhoven. Voor
Veldhoven is dit belangrijk om te weten. Eersel vraagt aan Veldhoven om een gebiedsafweging te maken.
Ook Eersel ziet bij beide alternatieven nadelen, toch kiezen zij voor de Westparallel vanuit de collectieve
verantwoordelijkheid. Die ziet Veldhoven ook. De Kamer van Koophandel vraagt aan het Bestuurlijk
Overleg hoe Veldhoven kan worden geholpen bij het faciliteren van de nieuwe verkeersstromen. We moeten
zoeken naar oplossingen en niet blijven hangen in oude redeneringen.
«

Rijkswaterstaat kan niet op gedetailleerd niveau aangeven wat de consequenties zijn voor de verschillende
aansluitingen bij beide alternatieven en verwijst daarvoor naar de brief van 22 februari over de aansluiting
bij AÓ7. Voor Veldhoven is het van belang om e.e.a. in beeld te krijgen omdat-mogelijke uitbreiding van de
AÓ7 plaats vindt op het grondgebied van Veldhoven.
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