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Hoofdstuk 1 Samen werken aan het gebied Grenscorridor
Er is veel energie èn draagvlak in de regio om gezamenlijk de schouders onder de gebiedsopgave
Grenscorridor te zetten. Eind 2014 heeft de bestuurlijke werkgroep Gebiedsimpuls een integraal
gebiedsplan opgesteld waarin de kwaliteiten van, en kansen voor, het gebied staan. Het gaat om
landschap, natuur, landbouw, water en recreatie. Dit integraal gebiedsplan Grenscorridor N69 (6
november 2014) is de basis voor het “Impuls – uitvoeringsconvenant”. Hier staat hoe de partners
gaan werken aan de kwaliteiten van het gebied en hoe de kansen te benutten.
Tijd om aan de slag te gaan met de uitvoering, de schop in de grond!

Gebiedsopgave Grenscorridor
Het is een integrale opgave die bestaat uit een maatregelenpakket om de al tientallen jaren durende
leefbaarheids- en bereikbaarheidsproblematiek in het gebied op te lossen. Er komt een oplossing
voor (inter)nationaal, regionaal en lokaal verkeer én de ruimtelijke kwaliteit van het gebied krijgt een
impuls.
De gebiedsopgave Grenscorridor bestaat uit drie onderdelen; de nieuwe N69, de Nulplusmaatregelen
en het Integrale gebiedsplan. De focus in “Impuls – uitvoeringsconvenant” ligt op hoe het integrale
gebiedsplan te realiseren. Alle drie de onderdelen komen aan bod.
Tijdens de werkconferentie in januari 2016 in de Kempervennen gaven de regionale partners aan hoe
zij die samenwerking zien en als volgt uitgesproken:
“We staan samen aan de lat voor het realiseren van de totale gebiedsopgave Grenscorridor, zonder
daarbij verantwoordelijkheden van elkaar over te nemen. Ieder zijn rol en verantwoordelijkheden. We
gaan aan de slag en als we problemen tegen komen gaan we die oplossen, niet alles aan de voorkant
regelen.”
In het Integraal Gebiedsplan staan de kwaliteiten en kansen uitgebreid beschreven. Hieronder een
vrije vertaling van hoofdstuk 3 uit het Integraal Gebiedsplan 2014 om aan te geven waar het “Impuls
– uitvoeringsconvenant” aan moet bijdragen. In dit “Impuls – uitvoeringsconvenant” staan ook
afspraken over de inhoudelijke integraliteit gebiedsopgave Grenscorridor (h2), rollen en taken (h3),
de nieuwe organisatie (h4), de grondstrategie (h5) en de financiën (h6). Uitwerking van de in dit
uitvoeringsconvenant gemaakte afspraken komen in een Afsprakenkader, dit is een dynamisch
document van werkafspraken tussen de betrokken partijen.

Kwaliteiten en kansen voor het gebied
Ruimtelijke kwaliteit
De kwaliteiten van het gebied zijn het relatief rustige landelijke gebied ten opzichte van de
dynamische Brainport. De verschillende actoren in het gebied van de grenscorridor hebben geleid tot
een aantal ruimtelijk herkenbare eenheden, allen met een eigen geschiedenis. Die samenhang leidt
tot een herkenbaar en aantrekkelijk landschap. Dit verhaal laat zien waar de kansen liggen om de
herkenbaarheid, functionaliteit, leefbaarheid, beleefbaarheid en samenhang van het gebied te
versterken.
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De kracht van het gebied van de Grenscorridor is dat op korte afstand van elkaar de verschillende
ruimtelijke eenheden, die voor het Brabants zandlandschap zo kenmerkend zijn, allen goed te
beleven zijn. Het ene landschap is aantrekkelijker voor de recreatie en het andere bijvoorbeeld weer
geschikter voor landbouw. Het gebied is daarmee veelzijdig met een groot aantal verschillende
actoren en belangen. Die belangen lijken soms tegenstrijdig maar juist de notie dat iedere
toekomstige ingreep bij zal dragen aan het geheel is van groot belang. Daarmee is het geheel van
samenhangende eenheden binnen de grenscorridor méér dan alleen de som der delen.
Waterkwaliteit
Water is een van de belangrijke ordenende principes van het landschap. Vier beken domineren het
landschap en zowel de zichtbare als de ondergrondse waterstromen zijn van essentieel belang voor
het functioneren van de landbouw en de natuur.
Natuurkwaliteit
Het gebied heeft hoge ecologische waarden die sterk gerelateerd zijn aan de landschappelijke
opbouw. Denk maar aan de beekdalen en de bos- en heidecomplexen. In de beekdalen liggen kansen
voor natte graslanden en broekbossen, voor de naaldbossen betreft dit omvorming naar loofbos.
Landbouwkwaliteit
De landbouw heeft door de jaren heen het landschap mede bepaald en zal dat blijven doen. De
kansen liggen er in het integrale gebiedsplan voor een duurzame, economische en
toekomstbestendige landbouw en een versterking van de agrarische structuur in harmonie met
haar omgeving.
Landschaps- en cultuurhistorische kwaliteit
De essen, beekdalen, jonge ontginningen en de bos- en heidecomplexen vormen nog steeds de
basis voor het huidige landschap. Door houtwallen, beek begeleidende beplanting en
laanbeplanting kunnen de verschillende landschapstypen beter herkenbaar worden gemaakt.
Cultuurhistorie kan beter herkenbaar gemaakt worden door het aanleggen van recreatieve routes
die langs interessante historische plekken leiden.

Recreatieve kwaliteit
De grenscorridor is een aantrekkelijk gebied voor de bewoners van het gebied en voor
recreanten. De beekdalen en de bos- en heidecomplexen vormen een aantrekkelijk landschap
om te recreëren. Door het versterken van het fiets- wandel- en ruiterpadennetwerk worden de
beleefbaarheid en toegankelijkheid van het gebied en de recreatieve waarde enorm vergroot.
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Ambitiekaart uit IGP
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Hoofdstuk 1: Uitvoeringsconvenant op hoofdpunten
1.1 Doelstelling en randvoorwaarden:
De hoofddoelstelling van dit convenant is alle maatregelen in het Integraal Gebiedsplan in
samenwerking met alle betrokken partijen daadwerkelijk te realiseren. Daarvoor is het nodig dat met
dit “Impuls – uitvoeringsconvenant”:
· het commitment van alle partijen voor een integrale uitvoering van de totale opgave in het
Integraal Gebiedsplan expliciet wordt vastgelegd, en
· heldere afspraken worden gemaakt over de wijze van organiseren en financieren.
Met betrekking tot het laatste is belangrijke randvoorwaarde dat over ieders rol en
verantwoordelijkheid in deze fase duidelijkheid bestaat. Bovendien geldt als randvoorwaarde dat de
gerelateerde specifieke bestuurlijke overeenkomsten tussen partijen als de basis voor het “Impuls –
uitvoeringsconvenant” worden gerespecteerd, verantwoordelijkheden en taken hieruit worden niet
overgenomen.
In de- voorbereiding van de uitvoering worden ook mogelijkheden geboden om nieuwe initiatieven
in de opgave onder te brengen, mits zij geen afbreuk doen aan de basisprincipes van het
Gebiedsplan. Initiatieven kunnen komen vanuit bewoners of lokale bedrijven (via LEADER) of vanuit
de overheid of belangenorganisaties door beleidsontwikkelingen.

1.2 Relatie met Gebiedsakkoord juni 2012.
Het Gebiedsakkoord Grenscorridor N69 –Heeze, juni 2012- past bij de fase waarin het is afgesloten,
de planfase. Een akkoord op hoofdlijnen. Sindsdien hebben partijen gewerkt aan alle onderdelen om
deze naar de realisatiefase te brengen. Daar horen nieuwe afspraken bij. Het “Impuls –
uitvoeringsconvenant” is toekomstgericht en gaat over het commitment en de manier van
samenwerken om de gehele gebiedsopgave Grenscorridor te realiseren.
·

·

·

Het “Impuls – uitvoeringsconvenant” is een opzichzelfstaand document. De partijen
verbinden zich met ondertekening van dit bestuurlijk convenant niet aan het Gebiedsakkoord
2012.
Indien het “Impuls – uitvoeringsconvenant” andere afspraken bevat dan in het
Gebiedsakkoord 2012 over dezelfde onderwerpen, dan gelden de afspraken van dit
convenant en vervangen die de afspraken uit het Gebiedsakkoord 2012.
De afspraken in het Gebiedsakkoord 2012 blijven gelden tussen de partijen die het
Gebiedsakkoord 2012 hebben ondertekend.

1.3 Relatie met andere overeenkomsten.
In afzonderlijke (uitvoerings-)overeenkomsten tussen 2 of meer partijen worden taken, rollen en
verantwoordelijkheden voor specifieke projecten in het gebied vastgelegd. Voorbeelden zijn de
overeenkomst tussen RWS-Veldhoven en provincie ten behoeve van de aanleg van de aansluiting op
de A67 en de overeenkomst tussen het Waterschap en de provincie ten behoeve van de realisering
van de PAS/N2000/NNB maatregelen. In deze afspraken (zie bijlage 1) treedt het “Impuls –
uitvoeringsconvenant” niet.

5

1.4 Ontwikkelingen van de drie deelopgaven sinds 2012:
Voor de Nieuwe N69 is een voorkeursalternatief vastgesteld in het Provinciaal Inpassings Plan
Grenscorridor N69. Deze wordt zeer waarschijnlijk in eind 2016 onherroepelijk vastgesteld. De
beoogde opening van de nieuwe N69 zal, op basis van de huidige planning, plaats vinden in 2019.
Het Nulplusmaatregelenpakket heeft een uitvoeringsprogramma. Hierin staan de ca 45
Nulplusmaatregelen die door de wegbeheerders (gemeenten en provincie) worden voorbereid en
uitgevoerd.
Het pakket Gebiedsimpulsmaatregelen is in de afgelopen jaren deel uit gaan maken van een
Integraal Gebiedsplan. Doordat er een grote samenhang bestaat tussen de projecten is er veel
draagvlak ontstaan om in de komende jaren in één keer het gebied aan te pakken en goed achter te
laten. Toegevoegd aan de Gebiedsimpulsmaatregelen zijn het NatuurNetwerk Brabant (voorheen
EHS) en de wateropgave, de zogenoemde groen-blauwe opgaven, die ook gerealiseerd moeten
worden in dit gebied. Zo is het Integraal Gebiedsplan (IGP) ontstaan en vastgelegd in de gelijknamige
rapportage (Wurck,2014).
Daarnaast zijn de volgende ontwikkelingen van groot belang bij de verdere uitwerking van het
Integrale Gebiedsplan:
PAS Herstelmaatregelen
Per 1 juli 2015 is de Regeling Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) in werking getreden
(Staatscourant 2015, no. 16320). Deze regeling voorziet in maatregelen voor depositiereductie van
stikstof en ecologisch herstel met het creëren van ruimte voor nieuwe economische activiteiten. De
provincie is verantwoordelijk voor de uitvoering van de PAS-herstelmaatregelen voor de eerste twee
perioden van 6 jaar (resp. tot 1 juli 2021 en vervolgens tot 1 juli 2027). In een afzonderlijke
overeenkomst hebben de provincie en het waterschap de Dommel specifieke afspraken vastgelegd
gemaakt om de PAS-maatregelen te realiseren in de periode tot 1 juli 2021 en deze in samenhang
met de gebiedsopgave Grenscorridor voor te bereiden. Gezien de urgentie van de PAS maatregelen
en het belang hiervan voor alle partijen, zal aan de uitvoering van deze maatregelen prioriteit
worden gegeven.
Hoogwatersituatie mei 2016
De hoogwatersituatie van mei-juni 2016 heeft er toe geleid dat een aanvullende uitdaging binnen het
gebied van de Grenscorridor verkend zal worden om de hoogwatersituaties in de toekomst te
voorkomen, te verkleinen of op te vangen en bewustwording hierover te vergroten. De bestuurders
van betrokken partners hebben zich gezamenlijk gecommitteerd aan deze opgave en zien vanuit
ieders belang een verantwoordelijkheid voor de oplossingen. Binnen de verschillende
deelprogramma’s van met name de Run, de Keersop en de Dommel zullen gezamenlijk door alle
partners vanuit ieders verantwoordelijkheid kansen en mogelijkheden verkend worden en indien
mogelijk geconcretiseerd worden in de schetsontwerpen per deelprogramma. Mogelijk zal een
afweging dienen plaats te vinden van deze aanvullende maatregelen ten opzichte van eerder
geformuleerde Gebiedsimpulsmaatregelen. In voorkomende gevallen worden aan het Bestuurlijk
Overleg voorstellen voor een andere prioritering en verdeling van Gebiedsimpulsgelden per
deelprogramma ter besluitvorming voorgelegd.
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De Malpie en Zuidelijk deel N69 horen bij elkaar
Dit gebied ligt buiten het tot op heden als Grenscorridor N69 geduide gebied en verdient daarom een
nadere toelichting. Zoals de naam al aangeeft bestrijkt dit gebied o.a. de Malpie, dit gebied is gelegen
aan de huidige N69, ten zuiden van Valkenswaard tot aan de Belgische grens. Dit gebied is wel
meegenomen in de ambitiekaart. Maar is niet verder uitgewerkt met gebiedsimpulsmaatregelen en
is om die reden ook niet meegenomen in de subsidieregeling Gebiedsimpuls. In gebied de Malpie ligt
wel een opgave voor Natura 2000 en Natuurnetwerk Nederland waardoor het een logische plek
heeft gekregen in het Integrale Gebiedsplan. Het deel van de N69 ten zuiden van de Nieuwe
verbinding tot aan de Belgische Grens speelt een belangrijke rol in de ontwikkeling van de Malpie.
Voor dit wegvak zal een planstudie gestart gaan worden waarin ook de ontwikkeling van het gebied
meegenomen gaat worden. Vergelijkbaar met de planvorming rond de nieuwe N69 is het denkbaar
dat aan de Malpie meer ruimtelijke projecten worden toegevoegd dan alleen de huidige autonome
opgave voor de realisatie van N2000/PAS en NNB. En er dus alsnog een pakket van gebiedsimpulsachtige maatregelen ontstaat. Deze maatregelen dienen echter een afzonderlijke
financieringsconstructie te krijgen: ze behoren namelijk niet tot het thans vastgesteld pakket aan
Gebiedsimpulsmaatregelen.
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Hoofdstuk 2: Inhoudelijke Integraliteit gebiedsopgave Grenscorridor
De inhoudelijke integraliteit van de gebiedsopgave betekent veel voor de gebiedspartners. Door
samen te werken en belangen te verbinden op alle onderdelen van de gebiedsopgave Grenscorridor
is nu de realisatiefase bereikt. Deze manier van werken blijven we doen, in elk deelprogramma kijken
wat er nog meer kan om andere beleidsdoelen te realiseren. Zonder dat dit overigens de voortgang
in gevaar brengt. Zo willen partijen met elkaar werken.

2.1 Mobiliteitsopgave
Voor de Nieuwe N69 wordt bij het opstellen van het contract voor de aanleg, gekeken welke gebiedsen of ruimtelijke kwaliteiten kunnen worden meegenomen. Om zodoende de kwaliteit van het
gebied te versterken. Bij de aanleg van de weg kunnen wellicht innovaties of technieken gebruikt
worden die een positieve bijdrage leveren aan de omgeving. Die inhoudelijke integraliteit moet
worden opgezocht.
Voor het uitwerken van de Nulplusmaatregelen geldt dit ook, zij het in mindere mate vanwege de
aard van de maatregelen.

2.2 Ruimtelijke opgave
Zoals in hoofdstuk 1 aangegeven bevat de ruimtelijke opgave alle onderdelen van het Integrale
Gebiedsplan (Gebiedsimpulsmaatregelen, PAS/N2000/NNB en de autonome wateropgave).
Uitgangspunten bij de realisatie van het Integrale Gebiedsplan zijn:
•

Het Integrale Gebiedsplan Grenscorridor N69 (IGP) is een richtinggevend kader.

•

Streven is het Integrale Gebiedsplan Grenscorridor N69 in zijn geheel uit te voeren, zo nodig
gefaseerd. Uiterlijk gereed op 01-01-2025

•

Topprioriteit is het realiseren van N2000-PAS in de periode tot 1 juli 2021.

2.3 Een dynamische agenda – het inspelen op nieuwe ontwikkelingen
Gedurende de looptijd van het “Impuls – uitvoeringsconvenant” ontstaan er nieuwe ontwikkelingen
en/of nieuwe initiatieven waar nu nog geen rekening mee is gehouden. Mogelijk hebben die
raakvlakken met de totale gebiedsopgave en leveren ze een bijdrage aan de realisatie van de doelen
van het Integrale Gebiedsplan. Het Bestuurlijk Overleg maakt de integrale afweging en adviseert of
deze nieuwe ontwikkelingen en/of initiatieven opgenomen worden in de uitvoering van de
gebiedsopgave Grenscorridor.
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Hoofdstuk 3 Rollen en taken partijen Uitvoeringsfase
3.1 Nieuwe N69
De provincie Noord Brabant is verantwoordelijk voor de voorbereiding en realisatie van de Nieuwe
Verbinding vanaf de Luikerweg (bestaande N69), ten zuiden van Dommelen, tot aan de aansluiting op
de “Locht”, met alle daarbij behorende taken en werken conform het PIP ”Nieuwe verbinding
Grenscorridor N69”
De gemeente Veldhoven is verantwoordelijk voor de aanleg van de nieuwe aansluiting op de A67 ten
behoeve van de ontsluiting van de gemeentelijke weg Kempenbaan/Locht en de Nieuwe Verbinding
N69 inclusief alle daarbij behorende taken en werken conform het bestemmingsplan “Kempenbaan
West”.

3.2 Nulplusmaatregelen
De gemeenten en de provincie Noord Brabant zijn verantwoordelijk voor de algehele voorbereiding
en realisering van de Nulplusmaatregelen zoals vastgelegd in het Gebiedsakkoord in 2012.

3.3 Integraal Gebiedsplan – IMPULS Het Waterschap de Dommel gaat de coördinatie voeren over de voorbereiding van de realisering van
het Integrale Gebiedsplan inclusief PAS herstelmaatregelen en de bijbehorende grondstrategie.
De gebiedspartijen zijn verantwoordelijk voor de voorbereiding van de uitvoering van de
deelprogramma’s;
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Beekdal Keersop; Waterschap de Dommel
Beekdal de Run; Waterschap de Dommel
Molenstraat – Einderheide; gemeente Bergeijk
De Dommel; (onderdeel Dommeldal/de Hogt; gemeente Waalre.
Elshouters ’t Heike: gemeente Valkenswaard
De Malpie en omgeving: Provincie Noord Brabant
Landbouwmaatregelen: ZLTO
Fiets-, wandel-, paardrijroute’s/netwerk; gemeente Bergeijk

Deze voorbereiding omvat een inrichtingsvisie inclusief begroting en financiering van de kosten.
Nadat de inrichtingsvisies zijn vastgesteld zullen nadere afspraken worden vastgelegd over de
planning en fasering van de feitelijke uitvoering van de projecten.
Mocht bij de uitwerking van de deelgebieden duidelijk worden dat nu in het IGP opgenomen
projecten niet of niet voldoende bijdrage aan het realiseren van de IGP doelen, dan kunnen hiervoor
nieuwe projecten in beeld komen. Deze dragen ten alle tijden bij aan (een of meerdere van) de IGP
doelen. Grote (koers)wijzigingen in de deelprogramma’s worden via de adviestafel Ruimtelijke
Opgaven ter beoordeling aan het Bestuurlijk Overleg voorgelegd.
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GGOR als randvoorwaarde voor de uitvoering van het IGP
Waterschap de Dommel heeft voor het gebied van het Integrale Gebiedsplan Grenscorridor N69 een
grond- en oppervlaktewaterinstrumentarium beschikbaar. Hiermee kunnen binnen de opgave van
het Integrale Gebiedsplan Grenscorridor N69 hydrologische maatregelen in landbouw- en
natuurgebieden worden getoetst. Daarnaast gebruikt het waterschap dit instrumentarium om het
Gewenste Grond- en OppervlaktewaterRegime (GGOR) uit te werken.
In de periode eind 2015 tot en met najaar 2016 inventariseert het waterschap de hydrologische
wensen van landbouw en natuur. Het waterschap werkt in het najaar 2016 op basis van deze wensen
een integraal scenario uit dat zo goed mogelijk recht doet aan de belangen. Eind 2016 wordt dit
integraal scenario besproken met de partners op gebiedsniveau. Naar verwachting besluit het
waterschap vervolgens in eind 2016 – begin 2017 over het GGOR op gebiedsniveau. Dit besluit geeft
op hoofdlijnen richting aan de gewenste hydrologische ontwikkelingsrichting in het gebied van de
Grenscorridor. Deze ontwikkelingsrichting is vervolgens vertrekpunt voor het waterschap voor de
uitwerking van projectplannen Waterwet, waarin concrete inrichtingsmaatregelen worden
uitgewerkt die invulling geven aan de gebiedsdoelen.
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Hoofdstuk 4 Organisatie Uitvoeringsfase
De gebiedsopgave Grenscorridor is de planfase voorbij. Het bijbehorende gebiedsproces (zoals
beschreven in het gebiedsakkoord 2012) heeft haar werk goed gedaan en is klaar. Het nieuwe
gebiedsproces moet weer passen bij de fase die nu gaat komen; de uitvoeringsfase. De oude
gebiedsorganisatie vervalt en hieronder wordt de nieuwe manier van samenwerken in de regio
omschreven.

4.1 Bestuurlijk overleg
Het Bestuurlijk Overleg is bedoeld om het commitment dat met elkaar is afgesproken te borgen.
Elkaar op een constructieve manier aan te spreken, mee te denken en mee te helpen in de realisatie
van de totale gebiedsopgave Grenscorridor.
Het Bestuurlijk Overleg bestaat uit een bestuurlijke afvaardiging van de partijen die het “Impuls –
uitvoeringsconvenant” hebben ondertekend. Afhankelijk van de opgave kan het nodig zijn een partij
extra uit te nodigen. Flexibiliteit in de samenstelling is van belang.
Verder is het mogelijk dat voor bepaalde projecten er –tijdelijk- een specifiek bestuurlijk overleg
ingericht moet worden. Bijvoorbeeld voor de uitvoering van de aansluiting op de A67 en de aanleg
van de Nieuwe N69.

4.2 Gebiedsbureau
Het gebiedsbureau is een ambtelijke samenwerking van de betrokken partijen in het gebied en biedt
ondersteuning in de besluitvorming en uitvoering. De dagelijkse aansturing van het Gebiedsbureau
zal plaatsvinden in nauwe samenwerking tussen een programmamanager vanuit de provincie (focus
mobiliteitsaspecten) en een programmamanager vanuit het Waterschap (focus ruimtelijke opgaven).
Verschillende gebiedspartners werken samen en bewaken de voortgang, signaleren en schalen
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wanneer nodig op richting het Bestuurlijk Overleg. Het Gebiedsbureau handelt onder
verantwoordelijkheid van het Bestuurlijk Overleg en haalt daar haar opdracht en besluiten. Dat
gebeurt nadrukkelijk niet vanuit de (lijn)organisaties. Dit betekent dat het Gebiedsbureau niet
inhoudelijk stuurt op uitvoeringsprojecten die zijn gedefinieerd en belegd bij een van de
projectpartners. Het Gebiedsbureau is daarmee ook niet verantwoordelijk voor de afzonderlijke
uitvoeringsprojecten.
Het Gebiedsbureau zal de uitvoeringsplannen toetsen op de afgesproken doelen en kaders van de
Gebiedsimpuls zodat het Bestuurlijk Overleg een gedegen zwaarwegend advies aan GS kan
uitbrengen omtrent de te verlenen subsidie in het kader van de Subsidieregeling Gebiedsimpuls
Grenscorridor N69.
Daarnaast werkt in het Gebiedsbureau het LAG-secretariaat voor LEADER. Zo worden projecten
vanuit LEADER afgestemd met lopende projecten.

4.3 Lokale Actiegroep (LAG)
LEADER schrijft een aparte Lokale Actiegroep (LAG) voor om uitvoering te kunnen geven aan het
Europese LEADER programma van het POP3. Alle taken die aan de LAG zijn toebedeeld zijn
beschreven in de Lokale OntwikkelingsStrategie ( LOS). Eén van de taken is het beoordelen van de
ingediende projecten en het toetsen of projecten inhoudelijk passen binnen de LOS. Daarnaast heeft
de LAG als taak het stimuleren en ondersteunen van projectontwikkeling en het genereren van
nieuwe projecten.
De LAG is bevoegd aan Gedeputeerde Staten advies te geven over de ingediende aanvragen voor een
bijdrage in het kader van projecten die via de LEADER-aanpak worden gerealiseerd.
De LAG bestaat uit 8 tot 12 personen.
De LAG is in principe als volgt samengesteld:
- 2 à 3 lokale overheden
- 2 à 3 partners uit de Gebiedsimpuls
- 2 à 3 lokale verenigingen
- 2 à 3 lokale ondernemers
Aan de LAG wordt door de provincie een secretaris toegevoegd voor deskundige ondersteuning en
begeleiding LAG

4.4 Procesmatige afstemming
Het gebiedsproces met partners wordt georganiseerd en begeleid. En de verbinding wordt gelegd en
gehouden met bewoners van de regio Project overstijgende activiteiten worden gesignaleerd en
wanneer noodzakelijk uitgevoerd. Daartoe worden de volgende overleggen ingericht:

· Ambtelijk vooroverleg Bestuurlijk Overleg
Ter voorbereiding van het Bestuurlijk Overleg organiseert het Gebiedsbureau daarnaast een
ambtelijk vooroverleg Bestuurlijk Overleg om zodoende het Bestuurlijk Overleg goed te
bedienen en de integrale aanpak vorm te geven. De ambtelijke kernmedewerkers van
partijen worden uitgenodigd voor dit overleg.

· Overlegtafel Communicatie
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De provincie coördineert de communicatie via de overlegtafel Communicatie. Hiervoor
worden de communicatiemedewerkers van de betrokken partijen uitgenodigd. Er komt een
gezamenlijke communicatiestrategie voor de gebiedsontwikkeling Grenscorridor waarin
afspraken gemaakt worden over communicatiedoelen, doelgroepen, strategie,
afzenderschap, in te zetten middelen en momenten om te communiceren. De
verantwoordelijkheid voor de communicatie voor elk project afzonderlijk blijft bij de partij
die verantwoordelijk is voor het specifieke project.
·

Adviestafel Leader
Het LAG secretariaat maakt gebruik van een adviestafel Leader voor de advisering over
projectvoorstellen aan de LAG.

4.5 Inhoudelijke afstemming

De ambtelijke inhoudelijke afstemming van de afzonderlijke projecten wordt georganiseerd via de:
·

Overlegtafel Mobiliteit
De provincie coördineert de mobiliteitsopgaven via de overlegtafel Mobiliteit. Doel van dit
overleg om te komen tot een advisering op het vlak van functionele afstemming van de
afzonderlijke projecten (Nulplus en nieuwe N69) van de partners. (bijvoorbeeld waar
landbouwverkeer en waar niet, waar vrachtverkeer wel en waar niet, etc.. Daarnaast wordt
de afstemming van de uitvoering in de tijd geregeld. (bijv. omleidingsroutes en
wegafsluitingen). De projectleiders van de afzonderlijke projecten van de wegbeheerders
worden uitgenodigd voor dit overleg.

·

Overlegtafel Ruimtelijke Opgaven
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Het Waterschap de Dommel coördineert de ruimtelijke opgaven in combinatie met de eigen
autonome opgaven voor de blauw-groene diensten. Het waterschap stelt daartoe een
overlegtafel ruimtelijke opgaven in met als taak de samenhang en coördinatie tussen de
deelprogramma’s te borgen en inhoudelijk vorm te geven. De projectleiders van de
afzonderlijke projecten worden uitgenodigd voor dit overleg.

· Adviestafel Grond
Provincie en Waterschap de Dommel doen een voorstel voor een vlotte begrenzing van het NNB
in het Keersopdal. Dit dient als vertrekpunt voor de grondstrategie. Daarnaast kunnen
initiatiefnemers jaarlijks voorstellen doen aan GS voor herbegrenzing van het NNB; de
herbegrenzing heeft betrekking op het bijstellen van het reeds vastgestelde NNB wanneer uit de
planvorming of het gebiedsproces blijkt dat een aanpassing wenselijk is.

4.6 Monitoring en rapportage middelen Gebiedsimpuls.
De basis voor de besteding van de gelden van de gebiedsimpuls ligt vast in het Integraal Gebiedsplan
Grenscorridor N69 en in de maatregelenlijst met kostenraming en subsidieplafonds voor gebieden en
maatregelen. Deze subsidieplafonds zijn in de Subsidieregeling Gebiedsimpuls verankerd.
Om de besteding van de gebiedsimpulsmiddelen te kunnen volgen zal het Gebiedsbureau werken
met één financiële monitor om de eenduidigheid en optelbaarheid te vergemakkelijken. Aan de hand
van deze monitor kan er tijdig bijgestuurd worden indien nodig.
De regionale partners zullen hiervoor periodiek (passend bij de agenda van het Bestuurlijk Overleg)
de benodigde (financiële) gegevens aanleveren. Deze gegevens zullen worden aangeleverd in een
vast format. De monitor zal periodiek aan het Bestuurlijk Overleg overlegd worden om te kunnen
rapporteren over de voortgang van de maatregelen van de gebiedsimpuls. Daarnaast zal de monitor
ook met de regionale partners gedeeld worden.

4.7 Participatie
Continu de inhoudelijke integraliteit opzoeken door de partijen heeft z’n vruchten afgeworpen en
wordt voortgezet. Ook de participatie van bewoners en lokale bedrijven heeft een belangrijke
toegevoegde waarde. Deze manier van samenwerken wordt voortgezet op alle niveaus van de
gebiedsopgave. Het Gebiedsbureau heeft een overkoepelende rol om de juiste partijen op het juiste
moment mee te kunnen laten doen.

4.8 Jaarlijkse Grenscorridor werkconferentie
Elk jaar wordt door het Gebiedsbureau een werkconferentie georganiseerd waarin de onderdelen
van de gebiedsopgave worden geëvalueerd en eventueel bijgesteld, worden nieuwe ontwikkelingen
gepresenteerd, ideeën en projecten uitgewerkt en wordt de voortgang van de resultaten gevierd.
Deze werkconferentie is voor de betrokken partijen uit het gebied.
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Deelnemende partijen
De Gebiedsopgave Grenscorridor kan optimaal en integraal worden uitgevoerd als de deelnemende
partijen de krachten bundelen. De projecten hebben veelal direct of indirect verband met elkaar en
dienen dus belangen van meerdere partijen. De deelnemende partijen aan dit IMPULS –
uitvoeringsconvenant dragen bij aan de uitvoering van de totale gebiedsopgave Grenscorridor. Zij
nemen de verantwoordelijkheid voor de realisatie van een onderdeel (of meerdere) van het
overeengekomen totaal pakket aan maatregelen zijnde; Nieuwe N69, Nulplusmaatregelen, Integraal
Gebiedsplan – IMPULS -.
Om die reden willen, in alfabetische volgorde, de volgende partijen samen gaan uitvoeren:
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Gemeente Bergeijk,
Gemeente Eersel,
Gemeente Valkenswaard,
Gemeente Veldhoven,
Gemeente Waalre,
Natuurmonumenten,
Provincie Noord-Brabant,
Staatsbosbeheer,
Waterschap de Dommel, en
ZLTO.

NB: In de versie met definitieve layout (komt na 1 december 2016) wordt een
ondertekeningsblad met handtekeningen toegevoegd.
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Hoofdstuk 5 Grondzaken
Kaders grondstrategie
·
·
·
·

·

·
·
·

Doel van de grondverwerving is om tijdig over de gronden te beschikken die nodig zijn om het
Integraal gebiedsplan te realiseren. Het gaat dan om de opgaven voor N2000/Pas/
Natuurnetwerk Brabant en de maatregelen voor de Gebiedsimpuls Grenscorridor.
Om tijdig over de gronden te beschikken, stellen het waterschap en de provincie voor het N2000
gebied Groote Heide, Leenderbos en De Plateaux twee grondstrategieplannen op, waarvan er
één betrekking heeft op De Plateaux en de Grenscorridor.
De partners in de Grenscorridor worden via de Adviestafel Grond betrokken bij het uitwerken en
uitvoeren van het grondstrategieplan. Het vaststellen van het grondstrategieplan is een
verantwoordelijkheid van Gedeputeerde Staten.
Kader stellend voor het grondstrategieplan zijn de provinciale grondnota (die op 24 juni 2016
door Provinciale Staten van Noord-Brabant is aangepast t.b.v. de realisatie van de PAS
herstelmaatregelen in Natura 2000 gebieden) en de bestuurlijke overeenkomst tussen
Waterschap De Dommel en de Provincie Noord-Brabant.
In het grondstrategieplan wordt onder meer aangegeven hoe zal worden omgegaan met de
mogelijkheden van kavelruil, kavelaanvaardingskosten, de voor doelrealisatie beschikbare
gronden van partijen, gronden die voor volledige schadeloosstelling in aanmerking komen, de ter
onteigening aangewezen of aan te wijzen gronden en anticiperende en/of strategische
aankopen.
Kader stellend voor de grondstrategie is dat in het gebied de NNB begrenzing is vastgesteld en
eventuele herbegrenzingen (zoals uit regionaal advies bij VKA) zijn doorgevoerd of op korte
termijn doorgevoerd worden.
De prioriteit bij de grondverwerving ligt bij het realiseren van de opgaven voor de PAS.
Om economische ontwikkelruimte te behouden geldt voor deze maatregelen een belangrijke
deadline van 1 juli 2021. I.v.m. deze urgentie zet de provincie voor de gronden die benodigd zijn
voor de PAS-opgave indien nodig het instrument van volledige schadeloosstelling (VSS) in.
Wanneer deze gronden niet op minnelijke basis verworven kunnen worden, zet de provincie een
gerechtelijke onteigeningstraject in.
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Hoofdstuk 6 Financiën en instrumentarium
De Gebiedsopgave Grenscorridor heeft een behoorlijke financiële omvang. Waarbij duidelijk is wie
waarvoor financieel verantwoordelijk is. In grote lijnen ziet de financiering er als volgt uit.
1
Nieuwe N69: € 142 mln. voor rekening van de provincie
2
De Nulplusmaatregelen: € 30 – 40 mln. voor rekening diverse wegbeheerders
3
Integrale Gebiedsplan Grenscorridor N69, bestaande uit;
- autonome water- en natuuropgave, voor rekening van Provincie en Waterschap de Dommel
- Gebiedsimpulsmaatregelen: ca € 24 mln waarvan € 12 mln door provincie.
Voor de onderdelen 1 en 2 is duidelijk aan te geven wie waarvoor verantwoordelijk is.
Voor het besteden van de provinciale bijdrage van € 12 miljoen aan de Gebiedsimpuls moeten nog
nadere afspraken worden gemaakt. Formele besluitvorming ligt bij de provincie. De regionale
partners geven met onderstaande uitgangspunten aan hoe zij samen de verantwoordelijkheid nemen
om tot goede besteding van deze middelen te komen.

Uitgangspunten besteding gelden van de gebiedsimpuls.
·

·

De provincie stelt voor de uitvoering van de Gebiedsimpulsmaatregelen €12 miljoen beschikbaar,
die vooralsnog als volgt zijn verdeeld:
o € 1,0 mln voor overkoepelende onderdelen
o € 1,2 mln ingezet voor LEADER
o € 9,8 mln voor de gebiedsimpulsmaatregelen, niet zijnde LEADER projecten
Het totale pakket van de gebiedsimpulsmaatregelen is ca €24 mln

Overkoepelende onderdelen (€ 1,0 mln)
· De overkoepelende onderdelen hebben betrekking op al gemaakte en nog te maken kosten voor
onderzoeken, communicatie en activiteiten voor het gehele Grenscorridor gebied (8
deelprogramma’s) en organisatie/aanjaag en communicatiekosten LEADER.
· Het waterschap de Dommel krijgt vanuit de overkoepelende middelen een bedrag ad €27.000,-op jaarbasis, voor een periode van drie jaar, als tegemoetkoming in de kosten die gepaard gaan
met de coördinerende werkzaamheden ten behoeve van de Gebiedsimpulsmaatregelen. Daarna
zal op basis van een evaluatie bezien worden of deze periode verlengd moet worden en/of het
bedrag moet worden aangepast.
LEADER (€ 1,2 mln)
· Voor de LEADER middelen werkt de provincie samen met gebiedspartners een subsidieregeling
LEADER uit. Hiervoor geldt een subsidiebijdrage vanuit de gebiedsimpuls maximaal 30% (te zien
als publieke cofinanciering), 30 % Europese subsidies en 40% private bijdragen.
· De LAG geeft, na inhoudelijke beoordeling, een zwaarwegend advies aan GS over de projecten
die in aanmerking komen voor de subsidieregeling LEADER.
· De provincie voert alleen een technisch/financiële toets uit.
Gebiedsimpulsmaatregelen (€ 9,8 mln)
· Voor de gebiedsimpulsmaatregelen werkt de provincie samen met de gebiedspartners een
subsidieregeling Gebiedsimpuls uit.
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·
·
·
·
·
·

·

De € 9,8 mln wordt verdeeld over 7 IGP deelprogramma’s met een eigen indicatief
subsidieplafond.
Het Bestuurlijk Overleg geeft een zwaarwegend advies aan GS over de projecten die in
aanmerking komen voor de subsidieregeling Gebiedsimpuls.
De provincie voert een financiële en juridische rechtmatigheidstoets uit.
In het deelprogramma “De Malpie” zijn geen maatregelen in het kader van de Gebiedsimpuls
bepaald.
De partners zijn verantwoordelijk voor de cofinanciering van de gebiedsimpulsmaatregelen en
gaan uit van 50% subsidie vanuit de Gebiedsimpuls.
De kosten van de inzet van eigen personeel van de partners, voortvloeiend uit project(en)
waarvoor de betreffende partner verantwoordelijk is, worden niet verrekend. Dit geldt ook voor
de kosten die gepaard gaan met de inhuur van externen ter vervanging van eigen personeel voor
de hier bedoelde werkzaamheden.
Het Gebiedsbureau kan een wijzigingsvoorstel in bovenstaande verdeling voorleggen aan het
Bestuurlijk Overleg op basis van de voortgang van de uitvoeringsprogramma’s in de IGP
deelprogramma’s.

Hoofdstuk 7 Algemene bepalingen
·

·

·
·
·

Partijen verbinden zich binnen het gebied van de Grenscorridor geen beheersdaden te verrichten
waarbij de belangen van een andere partij kunnen zijn betrokken dan na overleg met die andere
partij.
Het “Impuls – uitvoeringsconvenant” eindigt op 1 januari 2025. Wanneer de maatregelen van de
Gebiedsopgave Grenscorridor nog niet zijn uitgevoerd, of nog niet in uitvoerings/realisatieovereenkomsten (incl. financiering en planning) vastliggen, treden partijen in overleg
over een verlenging van de overeenkomst op de nog niet gerealiseerde maatregelen.
Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden
beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter te ’s-Hertogenbosch.
Er is sprake van een geschil zodra één van de ondertekende partijen dit schriftelijk aan het
Bestuurlijk Overleg meldt. Partijen dienen hierop met elkaar in overleg te treden teneinde te
bezien of in der minne een oplossing voor dit geschil kan worden bereikt.
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Bijlage 1
Gerelateerde bestuurlijke (uitvoerings-)overeenkomsten;
In deze bestuurlijke (uitvoerings-)overeenkomsten worden taken, rollen en verantwoordelijkheden
voor specifieke projecten vastgelegd. Er worden met het “Impuls – uitvoeringsconvenant” geen
bevoegdheden overgedragen die opgenomen zijn in bedoelde overeenkomsten.
Het gaat om de onderstaande overeenkomsten;
·

·

·

·

·

·

·

Gebiedsakkoord 2012
Hierin zijn afspraken gemaakt in de planfase van dit proces. De relatie hiermee is expliciet
verwoord.
Bestuursovereenkomst PAS/Natura 2000 tussen Provincie Noord Brabant en Waterschap
de Dommel
Hierin worden afspraken gemaakt over de realisatie van de PAS en Natura2000 maatregelen.
De afspraken en taken voor grondstrategie van de N2000/PAS maatregelen worden ook
hierin vastgelegd. In dit gebied moeten ook maatregelen tbv N2000/PAS uitgevoerd worden
en een gezamenlijke grondstrategie is cruciaal.
BO2 en opvolger STUW tussen Provincie Noord Brabant en Waterschap de Dommel
Hierin worden afspraken gemaakt over het realiseren van projecten o.a. ten behoeve van
Bodem- en waterkwaliteit, waterberging en beekherstel. In dit gebied moeten hiervoor
projecten in beekdalen Keersop, De Dommel, Run en Beekloop worden uitgevoerd.
Bestuurlijke overeenkomst Aansluiting A67 Veldhoven West tussen gemeente
Veldhoven, Rijkswaterstaat en provincie Noord Brabant
Hierin worden afspraken (o.a. vergunningsverlening, overdracht, beheer en onderhoud,
financiën) gemaakt over de aansluiting op de A67 ter hoogte van tankstation Oeijenbos.
Gemeente Veldhoven is initiatiefnemer voor de realisatie van de aansluiting A67. De
aansluiting A67 is ook onderdeel van het project Nieuwe N69
De afzonderlijke projecten van Uitvoeringsprogramma Nulplusmaatregelen tussen
de Gemeenteraden en Colleges, PS en GS van de wegbeheerders.
Wegbeheerders nemen zelf besluiten (planning, financiën, ontwerp, realisatie) over hun
eigen nulplusmaatregelen. De relatie met het “Impuls – uitvoeringsconvenant” is fasering
van de uitvoering en eventueel integrale uitwerking/ontwerp
Aanbestedings- en realisatieovereenkomst Nieuwe N69 tussen Provincie Noord Brabant
en (toekomstig) aannemer.
Hierin worden afspraken gemaakt over het realiseren van de aanleg van de weg. Het is een
van de dragers van het “Impuls – uitvoeringsconvenant” en de totaal oplossing.
Convenant beregenen uit grondwater
Hierin zijn afspraken gemaakt over de inzet van grondwater tbv beregening conform het
Provinciaal Waterplan. Met name de afspraken rond droge tijden en de relatie naar de GGOR
geven invulling aan de fasering en uitwerking van de gebiedsimpuls maatregelen. Inhoudelijk
ligt er een relatie met provinciaal (deel)programma Vitale bodem.
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