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Bijlage 1:
Toezeggingen, borgingen en garanties die gedurende het doorlopen proces zijn
gedaan aan en door de betrokken partijen in het kader van de uitvoering van
het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69

Datum

20 oktober 2014
Contactpersoon

Cees van den Boer
Telefoon

PIP nieuwe Verbinding:
- Aansluiting A67/Veldhoven West
Gemeente Veldhoven heeft in bestuurlijk overleg d.d. 19 september
2014 aangegeven dat het bestemmingsplan op 28 oktober 2014 ter
visie wordt gelegd. (zie bijlage 3)
- Verkeerscirculatie Dommelen-Zuid
Bewonerswerkgroep Dommelen-Zuid heeft in de week van 13 oktober
een advies aan B&W Valkenswaard voorgelegd om de
verkeerscirculatie in Dommelen te verbeteren. Met B&W is afgesproken
dat zij dit advies beoordeeld en vervolgens hierover met ons in gesprek
gaat. Afgesproken is dat in principe de kosten van de aanpassingswerken die rechtstreeks te herleiden zijn tot het PIP, voor rekening van
de provincie komen.
- Compensatie
De compensatie omvat 52,15 ha EHS. In het PIP is hiervoor een
zoekgebied opgenomen waarbinnen de compensatie, binnen 10 jaar
na vaststelling PIP, gerealiseerd moet worden.
- Mitigerende maatregelen
Voor de uitvoering van de mitigerende maatregelen worden voor
zover nodig met partijen die eigenaar zijn van de gronden waarop niet
mitigerende maatregelen ingevolge de aanleg van de nieuwe
verbinding nodig zijn afspraken gemaakt voor de uitvoering van die
maatregelen. De kosten daarvan zijn voor rekening van de provincie.
- Herverkaveling
Herverkaveling met als doel het verkrijgen van gronden voor de
nieuwe N69 is gestart met als streven een afronding in het voorjaar
van 2015. Kansen die zich hierbij voordoen om gronden voor de
gebiedsimpuls beschikbaar te krijgen worden meegenomen.
Gebiedsimpuls
- Maatregelenpakket:
Op 3 juli 2014 heeft de bestuurlijke werkgroep Gebiedsimpuls
besloten om de Integrale Planstudie als richting gevend kader vast te
stellen en te streven naar volledige uitvoering.

06-18303177

-

-

-

De planstudie omvat de gebiedsimpulsmaatregelen, de realisering van
de EHS incl. de compensatie vanuit de aanleg van de nieuwe
verbinding, de waterberging en de structuurversterking van de
landbouw. Waterschap de Dommel is voornemens om de inhoudelijk
coördinatie van de voorbereiding op zich te nemen.
EHS:
De bestuurlijke werkgroep Gebiedsimpuls heeft op 16 oktober 2014
ingestemd met de financiering van 620 ha Rijks- en Provinciale EHS in
het gebied.
GGOR:
Het waterschap de Dommel zal de GGOR in december 2014
afronden
Herverkaveling voor de gebiedsimpuls zal worden gestart als de
middelen voor de gebiedsimpuls beschikbaar zijn, dus na vaststelling
van het PIP.

Nulplusmaatregelen
- Elke vergadering van de bestuurlijke werkgroep Gebiedsimpuls wordt
een voortgangsrapportage (zie bijlage 2) doorgesproken en
vastgesteld. Deze voortgangsrapportage wordt in de eerstvolgende
bijeenkomst van de stuurgroep besproken en neemt de stuurgroep
gevraagde besluiten.
- Verdere info omtrent de stand van zaken zie internet:
http://atlas.brabant.nl/basisviewer_NB/index.html?appid=bfe65764e
ba04b9b841861647e9c53d3
Overig:
- Overdrachten:
In Gebiedsakkoord zijn uitgangspunten vastgelegd. Conceptovereenkomsten zijn op hoofdlijnen gereed. Na vaststelling PIP worden
afrondende afspraken gemaakt.
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