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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Samenvatting
In het Statenvoorstel 46/16A is in de bijlage “Verantwoording reparatie van de
tussenuitspraak” een aanscherping van de realisatie van compensatieopgave
Grenscorridor N69 Nieuwe verbinding opgenomen, zijnde 52,15 ha. In de
tussentijd (van verzending statenvoorstel en heden) heeft verdere uitwerking van
de compensatieopgave geleid tot een nadere begrenzing –kwalitatief en
kwantitatief- van het zoekgebied waarbinnen deze compensatieopgave
gerealiseerd gaat worden. Deze nadere begrenzing is aansluitend op het
vastgesteld NatuurnetwerkBrabant (voorheen EHS). Daarom wordt nu de
aanscherping op dit onderdeel vervangen door een gedetailleerd kaartbeeld
aangevuld met een toelichting en overzichten van:
• de directe en indirecte aantasting van de NNB per natuurdoeltype.
• de hieruit voortvloeiende compensatieopgave per natuurdoeltype
• de beoogde omvang van dat natuurdoeltype in het NNB binnen het
zoekgebied en,
• de invulling van de compensatieopgave per natuurdoeltype.

Het voorstel
Het voorstel blijft ongewijzigd.

Datum

Aanleiding
De RvS heeft medio april 2016 een tussenuitspraak gedaan in de beroepen
tegen het PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69. In die tussenuitspraak
geeft de RvS wel elf punten aan die verbeterd moeten worden. Een van die elf
punten vraagt om een nadere aanscherping van de compensatieopgave die
voortvloeit uit de aanleg van de Nieuwe Verbinding. In Statenvoorstel 47/16 A
is daartoe een voorstel opgenomen.
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Bevoegdheid
Uw Staten zijn op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening bevoegd om een PIP
vast te stellen.

Doel
Dit dossier moet leiden tot een definitieve uitspraak van de RvS waarmee het PIP
Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 onherroepelijk wordt.

Argumenten

1.
Door het opnemen van deze aanscherping wordt invulling gegeven aan
1.1.
de tussenuitspraak van de Raad van State.
Onderbouwing:
1.
1.1.
De notitie en het kaartbeeld zijn gebaseerd op het vastgestelde NNB en
geven zo een heldere begrenzing binnen het zoekgebied, inclusief een
aanduiding van de kwaliteit en kwantiteit van de realisering van de
compensatieopgave.

Kanttekeningen

1.
Ingeval de Raad van State de eerdere aanscherping onvoldoende acht
1.1.
kan zij (deels) goedkeuring onthouden aan het PIP.
Onderbouwing:
1.
1.1.
Als de Raad van State geen definitieve uitspraak kan doen over het
gewijzigde PIP, heeft dit tot gevolg dat de nieuwe verbinding Grenscorridor
N69 niet kan worden gerealiseerd. Hiervoor is immers een onherroepelijk
PIP noodzakelijk. Het college heeft er echter alle vertrouwen in dat de RvS,
mede op basis van deze aanscherping, tot een definitieve uitspraak kan
komen over het gewijzigde PIP.
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Financiën
Dit voorstel heeft geen financiële gevolgen.
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Europese en internationale zaken
Niet van Toepassing.

Planning
De gebreken in het besluit van 31 oktober 2014 dienen uiterlijk 20 oktober bij
de RvS en de betrokken partijen op de wettelijk voorgeschreven wijze bekend te
zijn gemaakt. Dit betekent dat besluitvorming door uw Staten uiterlijk moet
plaatsvinden tijdens de Statendag van 23 september 2016.

Bijlagen
1. Gewijzigde bijlage 2 van de nota “Verantwoording reparatie n.a.v.
tussenuitspraak”

’s-Hertogenbosch, 9 september 2016
Provinciale Staten van Noord Brabant,
de voorzitter

de griffier

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

mw. K.A.E. ten Cate
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