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Onderwerp

Problemen rond aansluiting N69 op A67
Datum

20 februari 2018
Ons kenmerk

Geachte heer Van den Bergh,

C2221297/4318239
Uw kenmerk

Bij brief van 26 januari 2018, ingekomen op 29 januari 2018, heeft u namens
de PVV fractie schriftelijke vragen gesteld.

Contactpersoon

M. (Martijn) Koobs

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Telefoon

(073) 680 84 49

1. Heeft het college kennis genomen van het artikel en is de inhoud daarvan
correct? Zo nee, wat klopt er niet?

Email

Antwoord: Ja, het artikel is ons bekend. Het artikel schetst het meest negatieve
scenario waarin een zeer lange periode nodig is voordat het Europese hof
uitspraak doet en vervolgens ook de Raad van State lang doet over een
uitspraak over het Veldhovense bestemmingsplan. De termijn waarop beide
instanties uitspraak kunnen doen over het bestemmingsplan van de gemeente
Veldhoven varieert van 1 tot uiterlijk 5 jaar.

Bijlage(n)

2. Wordt de aanleg van de Westparallel N69 ook zonder de aansluiting op de
A67 doorgezet? Zo ja, hoe wordt het verkeer in de buurt van de A67 vanaf de
N69 geleid? Zo nee, wanneer verwacht u dan de oplevering?
Antwoord: We zetten alles binnen onze mogelijkheden in het werk om deze
situatie te voorkomen. Daarom zijn we in nauw overleg met de gemeente
Veldhoven om te beoordelen of er een alternatieve route in de procedure voor
het vaststellen van het bestemmingsplan is. Voor de realisatie van de N69
houden wij ondertussen vast aan de planning dat deze opdracht eind 2018
aanbesteed kan worden aan een aannemer zodat na de detailuitwerking eind
2019 gestart kan worden met de daadwerkelijke bouwwerkzaamheden. We
rekenen erop dat voor die tijd duidelijkheid bestaat over de realisatie van de
aansluiting Kempenbaan in Veldhoven. De projecten kunnen dan naar
verwachting qua planning weer op elkaar aangesloten worden.

mkoobs@brabant.nl
-

3. Is het college het met de PVV eens dat het te zot voor woorden is dat de
beslissing over een snelwegaansluiting bij Veldhoven afhankelijk is van qua
stikstof absurd strenge EU-regels, gezien de (toenemende) bevolkingsdruk? Zo
nee, waarom niet?

Datum

20 februari 2018
Ons kenmerk

C2221297/4318239

Antwoord: GS onderschrijven de doelstelling van de reductie van stikstof die met
deze regels wordt nagestreefd. Dit neemt niet weg dat de PAS systematiek niet
helpt om infrastructurele projecten voor Brabant op tempo te kunnen realiseren.

4. Is het college het met de PVV eens dat appelanten, waaronder de Brabantse
Milieu Federatie door hun acties de gezondheid en het woongenot van de
inwoners van Valkenswaard en Aalst onnodig lang blijven schaden? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, bent u bereid de samenwerking met en de subsidie aan de
BMF, die kennelijk het belang van wat natuur plaatst boven de gezondheid van
duizenden mensen, per eerst volgende mogelijkheid stop te zetten?
Antwoord: Wij betreuren het dat de BMF bezwaar maakt tegen het project dat
zo zorgvuldig tot stand gekomen is in samenspraak met alle betrokken partijen
en waarvoor zoveel draagvlak in de regio bestaat. Dat is echter geen reden om
de subsidie voor de BMF stop te zetten.

Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

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

drs. M.J.A. van Bijnen MBA
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