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Onderwerp

Vertraging realisatie Grenscorridor N69
Datum

6 juni 2017
Ons kenmerk

Geachte heer Van den Berg,

C2208941/4191913
Uw kenmerk

Bij brief van 19 mei 2017, ingekomen op 19 mei 2017, heeft u namens de PVV
fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M.J.A.J. (Mike) Schoenmaker

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 86 78

1. Wanneer gaat de nieuwe Grenscorridor N69 daadwerkelijk open?

Email

Antwoord: De Raad van State heeft onze plannen voor de nieuwe weg uitvoerig
bekeken. We zijn op 10 van de 11 bezwaarpunten in het gelijk gesteld. Dit
geeft ons de bevestiging dat de wijze van aanleg en inpassing van de nieuwe
N69 niet meer ter discussie staat. De Raad van State heeft ons nog wel verzocht
om binnen 20 weken na de uitspraak van 17 mei 2017 het Provinciaal
Inpassingsplan (PIP) op twee punten technisch aan te passen. Wij verwachten
dat de Grenscorridor N69 in het jaar 2020 klaar is. Deze nieuwe corridor is de
beste oplossing voor het woon- en leefklimaat in de kernen.

mschoenmaker@brabant.nl

2. Bent u omwille van het nu nog langer onder druk staande woon- en
leefklimaat in de dorpskernen van Valkenswaard en Aalst bereid de
aangenomen PVV-motie (2) uit januari 2012, aangaande een verbod voor
doorgaand vrachtverkeer door Aalst en Valkenswaard, alsnog met spoed uit te
voeren?
Antwoord: Nee. We hebben begrip voor de inwoners van de kernen die nu
overlast ervaren. We kunnen alleen op korte termijn geen geschiktere route voor
vrachtverkeer bieden dan de bestaande route. Dit blijkt uit een studie die onder
regie van de gemeente Waalre, samen met ons, de andere betrokken
gemeenten, Rijkswaterstaat, het SRE, TLN en EVO in 2014 is uitgevoerd. De
uitkomst van die studie wordt onderschreven door de gemeenten.

Bijlage(n)

-

3. Is het college het met de PVV-fractie eens dat de BMF, als een van de
bezwaarmakers bij de Raad van State, structureel ontwikkelingen op
infrastructuurgebied tegenwerkt met telkens dezelfde tactiek: eerst meepraten,
bijna akkoord gaan en vervolgens eindeloos procederen, waarbij de belangen
van de "natuur" stelselmatig boven die van de bevolking gaan?
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Antwoord: Nee. De Brabantse Milieu Federatie behartigt belangen in het kader
van een schoon milieu, vitale natuur en gevarieerd landschap. Zij overkoepelt
ruim 100 (vrijwilligers)groepen en maakt deel uit van de landelijke Natuur- en
Milieufederaties. Het is niet aan ons om een oordeel te geven over de wijze
waarop de BMF voornoemde belangen behartigt en partijen vertegenwoordigt
of tegen welke overheidsbesluiten zij bezwaren heeft.

4. Is het college - zeker in het licht van deze obstructieve houding van de BMF van plan om de subsidie aan deze draagvlakloze club te heroverwegen? Zo
nee, waarom niet?
Antwoord: Nee. Aanvragen om subsidie toetsen wij aan de vereisten die zijn
vastgesteld in subsidieregelingen. Zo lang de aanvragen van de BMF voldoen
aan die vereisten, heeft de BMF recht op positieve beschikkingen.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

ir. A.M. Burger
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