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Tilburg, 2 juli 2012 
 
 
 
 
Aan het College van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant    
Postbus  90151 
5200 MC ‘s-Hertogenbosch 
 

 

Kenmerk: VV 06.N69-476-mv 

Betreft: uitwerking Gebiedsakkoord Grenscorridor/N69 

Geachte leden van het College van Gedeputeerde Staten, 

In deze brief vragen wij uw aandacht voor de betrokkenheid van de Brabantse Milieufederatie en 

lokale belangenorganisaties bij het vervolgproces Grenscorridor/N69.  

Vorige week hebben de organisaties die samenwerken in het Platform N69 hierover met elkaar 

gesproken, mede naar aanleiding van het besluit van Provinciale Staten over de Structuurvisie 

Grenscorridor/N69 en de door Provinciale Staten en de gemeenteraad van Valkenswaard 

aangenomen moties over adequate betrokkenheid van de bewoners van Riethoven en Dommelen 

bij het vervolgproces.  

De organisaties die samenwerken in het Platform N69 hebben besloten zich de komende tijd actief 

in te zetten voor een optimale uitwerking van de diverse onderdelen van het gebiedsakkoord. Het 

vinden van een verantwoorde ruimtelijke inpassing van de Westparallel is door de geohydrologische 

situatie, de natuurwaarden en de nabij gelegen woonwijk een gecompliceerde zaak. Nader 

geohydrologisch onderzoek moet uitwijzen in hoeverre zo’n verantwoorde inpassing mogelijk is.  

Ook wat betreft de lokale verkeersmaatregelen en de ruimtelijke impuls moeten nog belangrijke 

keuzes worden gemaakt.  

Daarom vinden de deelnemers aan het Platform N69 het van groot belang dat naast de Brabantse 

Milieufederatie ook de bewonersorganisaties Oplossing N69 Bewonersoverleg Dommelen en de 

Stichting Kernraad Riethoven vanaf het begin rechtstreeks betrokken worden bij de uitwerking van 

het gebiedsakkoord Grenscorridor/N69, inclusief het opstellen van een Project-MER en een 

Provinciaal Inpassingsplan. Uit uw schets van het vervolgproces maken wij op dat u voornemens 

bent een stuurgroep, een brede begeleidingsgroep, drie bestuurlijke werkgroepen en drie, aan deze 

bestuurlijke werkgroepen gerelateerde klankbordgroepen te vormen. Onze belangstelling voor 

actieve betrokkenheid richt zich zowel op de drie door u genoemde  deelonderwerpen (nieuwe 

verbinding, nulpluspakket, ruimtelijke kwaliteitsimpuls) als het generieke niveau (brede 

begeleidingsgroep).  

Wij zien met belangstelling een uitnodiging tegemoet om te worden geïnformeerd over het 

vervolgproces en met u te bespreken hoe onze participatie vorm kan krijgen. We verzoeken u een 

dergelijke uitnodiging te doen uitgaan naar de Brabantse Milieufederatie, Oplossing N69 

Bewonersoverleg Dommelen en de Stichting Kernraad Riethoven. De Brabantse Milieufederatie zal 

graag met de bij haar aangesloten lokale natuur- en milieuorganisaties bespreken op welke wijze 

hun participatie in het vervolgproces het beste vorm kan krijgen. 
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De organisaties in het Platform N69 nemen hiermee overigens op geen enkele wijze afstand van 

hun eerder ingebrachte bezwaren tegen het alternatief Westparallel en zullen die waar dat aan de 

orde is ook naar voren brengen. 

Met vriendelijke groet, 

mede namens Ton Zwerts, voorzitter platform N69, 

 

 

 

Nol Verdaasdonk, 

directeur Brabantse Milieufederatie 

 

Cc: Provinciale Staten van Noord-Brabant, gemeenteraad Valkenswaard 

 
 
 
 
 

 


