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Onderwerp
Uitwerking Tussenuitspraak RvS, d.d. 17 mei 2017, inzake PIP “Nieuwe
Verbinding Grenscorridor N69”.

Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Inleiding
Dit voorstel beoogt het herstel van de gebreken die de Raad van State (RvS)
heeft geconstateerd in het PIP “Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69”
(PIP N69). Dit PIP N69 eerder op 31 oktober 2014 door uw Staten vastgesteld,
en daarna op 9 september 2016 gewijzigd door uw Staten vastgesteld is. (PIP
N69)
Direct aansluitend op voorliggend dossier leggen wij u de 1e herziening van het
PIP N69 voor. (C2180952/4102708) Dit dossier komt voort uit het feit dat wij
in de periode dat het PIP N69 bij de RvS in procedure is, de voorbereiding van
het contract ten behoeve van de daadwerkelijke realisering van de nieuwe
verbinding hebben doorgezet. Daarbij is gebleken dat een aantal beperkte,
vooral technische, aanpassingen in het plan verwerkt moesten worden. Dit is
vervolgens vastgelegd in het PIP “Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - 1e
herziening”. De uitgangspunten van het oorspronkelijke PIP N69 blijven hierbij
onaangetast.
Uw Staten dienen over beide zaken te besluiten, zodat deze naar de RvS
gestuurd kunnen worden binnen de door de RvS bepaalde termijnen. Dit moet
leiden tot een definitieve uitspraak van de RvS waarmee het PIP “Nieuwe
Verbinding Grenscorridor N69” onherroepelijk wordt en er tot aanleg over
gegaan kan worden.
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Samenvatting
In de Tussenuitspraak over het “PIP Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69”,
d.d. 17 mei 2017, heeft de RvS aan de provincie de volgende twee
herstelopdrachten gegeven:

Datum

1) Leg vast hoe de geplande stuw in een afvoergreppel in de
Keersopperbeemden moet worden ingezet om eutrofiering1 te voorkomen.
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Met het waterschap De Dommel (beheerder van de Keersop) en
Staatsbosbeheer (beheerder van de Keersopperbeemden) moeten afspraken
worden gemaakt over de realisering, de inzet en het beheer en onderhoud
van de stuw én een monitoringssysteem van de waterkwaliteit in de
Keersopperbeemden. Hiervoor is gezamenlijk een rapportage opgesteld die
geborgd is in het aangepaste ontwerp PIP N69 en door schriftelijke
afspraken met beide instanties.

2) Alsnog toereikend te motiveren of de mogelijke trillingen van zwaar
vrachtverkeer op de weg en de mogelijke veranderingen in de
waterhuishouding en de bodem door de verdiepte ligging van de Nieuwe
Verbinding bij de kruising met de Broekhovenseweg, waar ook een
geologische breuk aanwezig is, risicoverhogend kunnen zijn voor de
buisleiding voor het vervoer van vloeibare koolwaterstoffen met als gevolg
dat de Nieuwe Verbinding moet worden aangemerkt als een
risicoverhogend object.
Een onafhankelijk bureau heeft samen met Deltares en de beheerder van de
PPS leiding een rapportage opgesteld. Hieruit blijkt dat het zware
vrachtverkeer op de nieuwe weg niet risicoverhogend is.
Met bovenstaande twee rapporten en de borging daarvan in het bijgaande
ontwerp PIP N69 wordt voldaan aan de opdracht van de RvS d.d. 17 mei
2017.

Het voorstel
Het aangepaste Provinciaal Inpassingsplan “Nieuwe verbinding Grenscorridor
N69”, digitaal vervat NL.IMRO.9930.IPGrenscorridorN69-va03, en de
bijbehorende Toelichting vast te stellen.

Aanleiding
Op 17 mei jl. heeft de Raad van State (RvS) een tweede tussenuitspraak gedaan
over het provinciale inpassingsplan “Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69”.
Daarover hebben wij u reeds geïnformeerd middels een statenmededeling In
deze tussenuitspraak heeft de RvS geoordeeld dat de betogen van vijf
appellanten falen, en dat twee punten nog verbeterd moeten worden. Het
herstel van deze twee verbeterpunten omvat geen nieuwe inhoudelijke inzichten
en vraagt bovendien geen nieuwe politieke keuzes. Daarmee leidt dit besluit tot
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een nadere detaillering van het eerder door uw Staten op 9 september 2016
vastgestelde PIP N69.
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Bevoegdheid
Uw Staten zijn op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening bevoegd om een PIP
vast te stellen.
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Doel
Dit dossier moet leiden tot een definitieve uitspraak van de RvS waarmee het
herstelde PIP N69 onherroepelijk wordt.
Argumenten

1.1 Het vast te stellen aangepaste Provinciaal Inpassingsplan ’Nieuwe
verbinding Grenscorridor N69’ met bijbehorende Toelichting geeft op
adequate wijze invulling aan de opdracht van de RvS zoals opgenomen in
de Tussenuitspraak d.d. 17 mei 2017.
De aanpassingen van het PIP N69 op basis van de adviesrapporten omvatten
een juridische borging op detailniveau. De uitgangspunten van het door uw
Staten op 31 oktober 2014 en 9 september 2016 vastgestelde PIP N69 blijven
met dit besluit onveranderd.
Kanttekeningen

1.1 Indien uw Staten niet (tijdig) besluiten over het aangepaste PIP N69 en dit
aangepaste PIP N69 niet (tijdig) door de RvS onherroepelijk wordt
verklaard, kan niet worden gestart met de realisering van de Nieuwe
Verbinding N69.
Als het PIP N69 niet binnen de termijn van 4 oktober 2017 door uw Staten
wordt gerepareerd, staat het de RvS vrij einduitspraak te doen en daarbij de
geconstateerde gebreken te betrekken. Het risico is groot dat dit vernietiging van
het besluit van 9 september 2016 tot gevolg heeft. Er is dan geen inpassingsplan
op basis waarvan de uitvoering kan starten waarmee de aanleg van de nieuwe
verbinding N69 geen doorgang kan vinden zoals gepland.
Financiën
De financiële gevolgen van dit voorstel passen binnen het reeds gevoteerde
projectbudget ad € 142 mln. (PS besluit 55/14 B, d.d. 31 oktober 2014).
Europese en internationale zaken
Geen.
Planning
Het herstel van de gebreken in de besluiten van 31 oktober 2014 en 9
september 2016, dient uiterlijk 4 oktober 2017 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 22 september 2017.
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Bijlagen
1. Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69– Regels
2. Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 – Toelichting
3. Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69– verbeelding Blad Noord
4. Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69– verbeelding Blad Zuid
5. Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69– Toelichting – Bijlage 28
Verantwoording reparatie n.a.v. Tussenuitspraak d.d. 17 mei 2017
6. Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69– Toelichting – Bijlage 29
Tussenuitspraak Raad van State d.d. 17 mei 2017
7. Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69– Regels – Bijlage 3 Inrichtingsen monitoringsplan alluviaal bos Keersopbeemden
8. Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69– Regels – Bijlage 4 Aansluiten
Watergangen
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer K.S.R. van Driel, (073) 680 84 25, kvdriel@brabant.nl,
afdeling Integraal Project-Management van cluster Projecten en Vastgoed.
Opdrachtnemer: de heer C.C.M. van den Boer, (073) 681 22 37,
cvdboer@brabant.nl, afdeling Integraal Project-Management van cluster
Projecten en Vastgoed.
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