PACT bijeenkomst dd. 18-09-2019
Aanwezig: Jan Heijman, Fons Peeters, Paul van de Avort, Ad Aben, Henk Huijskens, Harrie van
Moorsel, Kees van Zantvoort, Marienette Wemelsfelder, Erik Strijbosch, Ineke Willems, Cees
Ouwerkerk, Phia May Knol, Hans van Woensel (notulist)
Afgemeld: Jan van Zelst, Rien de Koning, Harry Sauer, Corine van Overdijk, Ad v.d. Sande, Kim
Martens-Willems
1. Opening en mededelingen:
Vooraf aan de bijeenkomst is ere en overleg geweest met Ad, Paul, Hans en Fons i.v.m. het
onbevredigende gevoel dat er is ontstaan na de laatste bijeenkomst. Met name de
onduidelijkheid over het doel van het PACT is volgens Fons de aanleiding dat er te veel
inhoudelijk wordt gediscussieerd. We focussen ons niet op het resultaat nl. Het onderwerp
weer op de tafel krijgen bij de belangrijkste partijen; Ministerie, Provincie en RWS.
Doelstelling Pact is agendapunt voor vanavond.
Er is een ingekomen stuk van Cees Ouwerkerk over de groene Corridor, wordt als laatste
agendapunt toegevoegd.
2. Recente ontwikkelingen:
Er is nog geen duidelijkheid n.a.v. de uitspraak van de RvS over de tekortkomingen in de
Programma Aanpak Stikstof (PAS-regeling)
A58 staat op de lijst van projecten die onderwerp van gesprek zijn en mogelijk worden
stilgelegd.
Afwachten advies commissie Remkes.
3. Doelstelling PACT:
I.v.m. de onduidelijkheid over de doelstelling van het PACT is het zaak om daar helderheid in
te krijgen. Een rondje langs de deelnemers aan het PACT schept duidelijkheid.
Hoe denken PACT leden hierover?
Wat is de perceptie van de groep over waar het PACT voor staat en de inhoud van het
ondertekende manifest?
Enkele uitspraken;
- we gaan voor het hoogst haalbare.
- verdiepte ligging is een zekerheid en saldo 0 is geen zekerheid. Achter saldo 0 kunnen ze
zich verschuilen daar er geen referentie is.
- voor heel Oirschot kiezen we voor de beste oplossing.
- Waarom zou je moeten kiezen 3 items spreken voor zich.
CONCLUSIE:
We staan voor de inhoud van het manifest. De drie onderwerpen (Saldo 0, verdiepte ligging
Wilhelminakanaal en brug op palen) zijn allemaal even belangrijk. We brengen geen
prioriteiten aan in deze punten. Wat we kunnen bereiken daar gaan we voor.
Belangrijk is wel dat we de inspanningen moeten gaan verdelen. Iedereen moet een steentje
bijdragen op de verschillende onderwerpen. Elkaar informeren als er initiatieven worden
ontplooid en zorgen dat we elkaar niet in de wielen rijden.
Belangrijk is dat we onze boodschap in ieder overleg uitdragen.
4. Initiatief raad:
Er wordt een motie voorbereid die unaniem wordt gedragen door alle fracties. Deze motie
gaat over het feit dat de inspraak over de A58 niet is gegaan zoals het moet gaan. De motie
indienen om de inspraak procedure opnieuw vorm te geven en over te doen. Dinsdag 24

september wordt deze ingebracht door de raad en gesteund door alle fracties.
Jan Heijman wil graag een andere aspect onder de aandacht brengen. Hij wil namelijk een
opdracht vanuit de raad om expliciet te gaan lobbyen om de verdiepte ligging alsnog aan te
kaarten. In het licht van de PAS-regeling is dit het moment om pro-actief mee te gaan denken
aan oplossingen die duurzaam zijn.
Actie: Marienette en Erik

5. Brug op palen:
Ontwerp komt in OTB en niet erna. Volgens Ad laat de raad een kans liggen om hun zegje te
doen over de brug op palen. Het is een Oirschotse / Spoordonkse aangelegenheid en omdat
Oirschot eraan meebetaald kan de raad erover meepraten.
Jan Heijman geeft aan dat er de gemeente niet meebetaald aan de beekdalpassage. De
bijdrage waar Ad naar verwijst is voor de ontwikkeling van de Stille Wille.
Ad zoekt de documenten op en stelt deze ter beschikking van het PACT.
Er ontstaat ook een discussie over de herstelwet. Is deze nog actueel of afgesloten of ijlt deze
nog na tot een bepaalde datum?
Ad zoekt e.e.a. uit hoe dit zit.
Ad vraagt aan de raad om tot actie over te gaan.
Actie: Ad
6. Toezeggingen die geen werkelijkheid worden:
In de afgelopen Jaren zijn er diverse toezeggingen gedaan door bestuurders, organisaties etc.
Een voorbeeld is hiervan de toezegging Saldo 0.
Corine en Fons willen samen met aanliggende gemeenten een opiniestuk schrijven die
gepubliceerd gaat worden in de landelijke en regionale dagbladen. Dit om duidelijk te maken
dat deze manier van toezeggingen doen die geen slagingskans hebben een vorm van
misleiding is.
Actie: Fons en Corine
7. Contacten BMF:
Henk en Harry hebben contact gelegd met het BMF. De ontwikkelingen bij de
varkensboerderij in de Logt (Campina) is aanleiding geweest om contact te leggen. Mogelijk
dat hun iets kunnen betekenen voor ons. BMF staat voor biodiversiteit en heeft milieu hoog
op de prioriteitenlijst staan. Er is een mail met vragen binnengekomen met de vraag die te
beantwoorden.
Henk en Harry gaan deze beantwoorden namens het PACT en informeren de leden hierover.
Het advies is om het manifest mee te sturen en aan te geven dat er door ons geen
prioritering wordt aangebracht. Over de financiën duidelijk zijn; er is geen budget
voorhanden vanuit het PACT.
Actie: Henk en Harry
8. WOB verzoek 'Aquaductinhetgroen' aan het ministerie:
Vrijdag as. is er een hoorzitting gepland in Den Haag n.a.v. het WOB verzoek. Dit n.a.v. het
feit dat we bezwaar hebben aangetekend i.v.m. het ontbreken van informatie. Info volgt.

9. Kosten Aquaduct:
Ad heeft telefonisch contact gehad met enkele mensen die ervaring hebben met het
aanbesteden van aquaducten. We zijn van harte uitgenodigd om verder in gesprek te gaan
en op locatie te komen kijken. Vervolgens is het zaak om te bezien wat we verder willen.

10. Vieze lucht meter:
Hoe staat het hiermee. Jan Heijman legt uit dat er 50 in totaal zijn voor de hele regio. 25
stuks beschikbaar voor regiogemeenten die flexibel inzetbaar zijn. D.w.z. dat ze korte
periodes op diverse locaties geplaats kunnen worden. Kosten ongeveer € 7500,= per stuk. Er
wordt aan voorstel uitgewerkt.
Actie: Jan Heijman

11. Mail Cees Ouwerkerk over Groene Corridor:
Fons geeft aan dat dit eigenlijk geen onderwerp is dat op deze tafel thuis hoort. Eenmalig
mag Cees een korte toelichting geven.
Jan Heijman geeft aan dat er sprake is van een besluit van de raad in 2017 dat de randweg als
enige wordt uitgewerkt. Er worden wat hem betreft geen nieuwe projecten opgestart om
alternatieven uit te werken.
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