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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten van 9 september 2014 –
nummer 55/14A
overwegende dat:
-

toepassing is gegeven aan de Wet ruimtelijke ordening;

-

als uitwerking van de Structuurvisie ruimtelijke ordening alsmede
speerpunt 8 (gebiedsopgaves) en 43C (infrastructurele projecten (SIF)
van de Uitvoeringsagenda Tien voor Brabant, een Provinciaal
Inpassingsplan voor de N69 (hierna: PIP) is opgesteld;

-

het ontwerp van het PIP samen met de bijbehorende stukken voor een
ieder ter inzage heeft gelegen;

-

over de openbare bekendmaking heeft plaatsgevonden
overeenkomstig de wettelijke bepalingen;

-

de gemeenteraden van de betrokken gemeenten zijn gehoord,
overeenkomstig artikel 3.26 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro);

-

de tegen het ontwerp Inpassingsplan ingediende zienswijzen
beantwoord zijn in de Nota van zienswijzen;
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-

de voorgestelde voorkeursvariant voor een weg met 2x1 rijstroken,
ongelijkvloerse kruisingen en aansluitingen en een maximumsnelheid
van 80 km/h maatschappelijk het meest wenselijk is;
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-

de Wro Provinciale Staten de bevoegdheid geeft om geen
exploitatieplan vast te stellen;

-

dat artikel 3.26 van de Wro aan Provinciale Staten de bevoegdheid
geeft het PIP vast te stellen; en

-

dat hierop de Crisis- en Herstelwet van toepassing is;

besluiten:
1. de aanleg van een nieuwe verbinding tussen de A67, vanaf de
gemeentelijke weg “Locht” in Veldhoven en de Luikerweg ten zuiden van
Valkenswaard, planologisch mogelijk te maken;
2. overeenkomstig ons voorstel het Provinciaal Inpassingsplan ‘Grenscorridor
N69’, digitaal vervat in het GML-bestand
NL.IMRO.9930.ipGrenscorridorN69-va01 en de bijbehorende toelichting,
(hierna PIP) vast te stellen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen;
4. Gedeputeerde Staten op te dragen het onder 2. vastgestelde PIP op de
voorgeschreven wijze bekend te maken en ter inzage te leggen;
5. conform het Compensatieplan dat als bijlage deel uitmaakt van het PIP, de
benodigde EHS-compensatie volledig fysiek uit te voeren en wel in de
volgende compensatiegebieden:
a. Compensatiegebied Keersopperbeemden Zuid
b. Zoekgebied Grenscorridor N69
6. het tijdstip als bedoeld in artikel 3.26, lid 5 van de Wet ruimtelijke
ordening te bepalen op 10 jaren na de datum van vaststelling van het PIP,
zodat de gemeenteraden van Valkenswaard, Veldhoven, Bergeijk tot en
met dit tijdstip niet bevoegd zijn een bestemmingsplan vast te stellen voor
de gronden waarop het PIP betrekking heeft. Hierbij de uitzondering op te
merken van de strook gelegen tussen de Victoriedijk en de
Kempervennendreef, ten westen van de Nieuwe Verbinding; zulks ten
behoeve van de aanleg van een parallelweg;
7. ten behoeve van het project Grenscorridor nader te specificeren delen van
het ‘Beeldkwaliteitsplan Nieuwe verbinding Grenscorridor’ vaststellen als
Welstandsnota zoals bedoeld in artikel 1 onder n en 12a lid 1 Woningwet;
8. Gedeputeerde Staten aanmerken als het bevoegd gezag voor het
uitoefenen van de bevoegdheden en verplichtingen bedoeld in artikel
3.26, lid 4 Wet ruimtelijke ordening, waardoor Gedeputeerde Staten
beslissen op een aanvraag om een omgevingsvergunning voor de aanleg
van de nieuwe verbinding;
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9. een aanvullend uitvoeringskrediet van € 84 mln. uit het Beheerskader
spaar- en investeringsfonds Wegeninfrastructuur beschikbaar te stellen,
inclusief een budget ad € 12 mln. voor de uitvoering van de
gebiedsimpulsmaatregelen en de begroting als volgt te wijzigen:
Productgroep
Omschrijving
Onderdeel
07.06
Spaar- en
Aanleg Nieuwe
investeringsfonds
Verbinding
wegeninfrastructuur Grenscorridor
N69
31.04
Mutaties reserves
Onttrekking
reserve spaar- en
investeringsfonds
Wegeninfrastructuur
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2014 ev
+ € 84
miljoen

- € 84
miljoen

’s-Hertogenbosch, 31 oktober 2014
Provinciale Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de griffier,

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

mw. drs. C.J.M. Dortmans
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