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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
De stand van zaken en van de vervolgaanpak van de Grenscorridor N69, de
nieuwe verbinding tussen de Belgische grens en de A67 bij Veldhoven.
Aanleiding
Op 17 mei jl. heeft de Raad van State (RvS) een tweede tussenuitspraak gedaan
over het provinciale inpassingsplan (PIP) ‘Nieuwe Verbinding Grenscorridor
N69’. Daarbij heeft de RvS de provincie Noord-Brabant opdracht gegeven om
het PIP op twee punten technisch te herstellen voordat het PIP onherroepelijk kan
worden. Daarnaast heeft de RvS op 23 mei jl. uitgesproken dat de 1e
Herziening van het PIP uiterlijk op 4 oktober 2017 door uw Staten moet worden
vastgesteld.
Bevoegdheid
Het college van Gedeputeerde Staten is bevoegd gezag om de procedures te
doorlopen voor de uitvoering van de opgaves in de Grenscorridor N69. Deze
opgaves zijn vastgelegd in een Gebiedsakkoord en hebben tot doel de
leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in te regio te vergroten. Uw Staten
zijn op basis van de Wet Ruimtelijke Ordening bevoegd om een (herziening van
het) PIP vast te stellen.
Kernboodschap

1. De uitspraak van de RvS heeft ons college doen besluiten door te gaan met
de voorbereiding om verdere vertraging van de realisatie van de Nieuwe
Verbinding N69 te beperken.
De RvS heeft ons 'slechts' opgedragen het PIP op twee technische punten te
verbeteren. Over het gekozen tracé, de doorlopen procedure en de wijze van
natuurcompensatie bestaan geen bezwaren meer. Die herstelopdracht voeren
we de komende weken op tempo uit om het aangepaste PIP binnen de

voorgeschreven 20 weken weer aan de RvS voor te leggen. Om vertraging in
de realisatie van de nieuwe verbinding tot een minimum te beperken heeft ons
college vooruitlopend op een definitieve uitspraak van de RvS besloten binnen
enkele weken te starten met de aanbestedingsprocedure van het project.
Hiermee kan een aannemer de plannen voor de nieuwe verbinding in detail
uitwerken en kunnen we na het onherroepelijk worden van het besluit direct met
de feitelijke realisatie starten om zo de leefbaarheid, bereikbaarheid en
veiligheid in de regio sterk te verbeteren. Daarbij hebben wij een zorgvuldige
afweging gemaakt van financiële en juridische risico's en worden geen
onherstelbare werkzaamheden verricht voordat het PIP onherroepelijk is. Daar
waar de sociale veiligheid of maatschappelijke gezondheid in gevaar zijn,
bijvoorbeeld bij het aantreffen van asbest in aangekochte panden, zullen we
indien noodzakelijk wel voortvarend handelen. Ook blijven we de komende
periode vooruitlopend op het onherroepelijk worden van het PIP doorgaan met
het aankopen van vrijkomende gronden voor de noodzakelijke 650 hectare
natuurcompensatie in het gebied.
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2. Samen met de gemeente Veldhoven onderzoeken wij de mogelijkheden om
het bestemmingsplan voor de aansluiting van de Nieuwe Verbinding N69
op de A67 zo snel mogelijk vastgesteld te krijgen.
De aansluiting van de Nieuwe Verbinding N69 maakt onderdeel uit van het in
voorbereiding zijnde gemeentelijk bestemmingsplan Kempenbaan-West. De RvS
heeft aangegeven dat zij de behandeling van dit bestemmingsplan heeft
aangehouden totdat antwoord is verkregen op prejudiciële vragen die de RvS
heeft voorgelegd aan het Hof van Justitie van de Europese Unie. Dit vormt voor
de Nieuwe Verbinding N69 een risico omdat deze zonder de aansluiting op de
A67 niet kan functioneren. Wij zoeken gezamenlijk naar een oplossing om de
voortgang in dit project te kunnen borgen.

3. Bij de uitwerking van plannen is gebleken dat het PIP Nieuwe Verbinding
N69 op enkele aspecten enige technische aanpassingen behoeft.
Gedurende de behandeling van het PIP door de RvS zijn wij doorgegaan met
de voorbereiding van het contract ter realisering van de Nieuwe Verbinding.
Daarbij is gebleken dat de in eerste instantie beoogde ligging van de PPS-leiding
aangepast moet worden. Ook moet de plangrens van het PIP op enige plaatsen
beperkt worden gewijzigd en moeten enige regels worden aangepast.
Inhoudelijk omvat deze 1e Herziening geen ingrijpende zaken en blijven de
oorspronkelijke uitgangspunten onaangetast.
Uitgaande van een positieve uitspraak van de RvS in april 2016 hebben wij in
februari 2016 de hiervoor bestemde procedure gestart en is de 1e Herziening
vrijgegeven voor inspraak. Vaststelling van de 1e Herziening van het PIP kon
volgens ons echter pas plaatsvinden nadat het oorspronkelijke PIP door de RvS
onherroepelijk is verklaard. Recent is een bezwaar ingediend tegen het niet
nemen van een besluit tot een 1e Herziening van het PIP. In reactie op dit
bezwaar heeft de RvS op 23 mei 2017 Provinciale Staten opgedragen binnen
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één week na het besluit over de herstelopdrachten van het PIP, doch uiterlijk 4
oktober 2017, een besluit te nemen inzake de 1e Herziening.
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Om het draagvlak en de positieve energie in het gebied vast te houden hebben
wij besloten om de financiële middelen voor de maatregelen in de regio voor de
Gebiedsimpuls al beschikbaar te stellen. De regionale partners kunnen hierdoor
verder met de maatregelen in de Grenscorridor gerelateerd aan de
Gebiedsimpuls en Nulplus-maatregelenpakket die tot doel hebben de
leefbaarheid, bereikbaarheid en veiligheid in de regio te verbeteren. De
Gebiedsimpuls omvat maatregelen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit op
de aspecten, water, landbouw, natuur, landschap en recreatie. Deze werken
worden in samenhang met realisering van de Rijks- en provinciale EHS en
maatregelen op het gebied van de waterhuishouding voorbereidt en uitgevoerd.
Consequenties
1. De uitspraak van de RvS heeft ons college doen besluiten door te gaan met

de voorbereiding om verdere vertraging van de realisatie van de Nieuwe
Verbinding N69 te beperken.
Naar verwachting zal de RvS nu eind 2017 het PIP onherroepelijk verklaren. De
aanbestedingsprocedure wordt voor de zomer gestart zodat de uitvoering toch
in de periode van 2018 tot 2020 kan plaatsvinden.

2. Samen met de gemeente Veldhoven onderzoeken wij de mogelijkheden om
het bestemmingsplan voor de aansluiting van de Nieuwe Verbinding N69
op de A67 zo snel mogelijk vastgesteld te krijgen.
Inzet is om de aansluiting op de A67 in dezelfde tijd te realiseren als de Nieuwe
verbinding N69.

3. Bij de uitwerking van plannen is gebleken dat het PIP Nieuwe Verbinding
N69 op enkele aspecten enige technische aanpassingen behoeft.
Door het tegelijkertijd vaststellen van de 1e Herziening kan direct na de uitspraak
van de RvS dit najaar, begonnen worden met de daadwerkelijke uitvoering.

4. Met oog op de uitspraak van de RvS tot een tweetal technische uitwerkingen
hebben wij alle vertrouwen in een definitief onherroepelijk PIP binnen
afzienbare termijn.
We geven een duidelijk signaal af aan de regio en haar bewoners dat wij
volledig vertrouwen hebben in het feit dat de weg er gaat komen.
Europese en internationale zaken
Niet van toepassing.
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Communicatie
De communicatie die samenhangt met het geheel en/of de afzonderlijke
(provinciale) projecten zal door ons worden verzorgd in nauwe samenspraak
met de betrokken partners in het gebied.
Vervolg
De voorbereidingen voor de aanbestedingsprocedure voor de Nieuwe
Verbinding N69 hebben wij inmiddels opgestart en deze werkzaamheden
worden de komende zomerperiode verder doorgezet. De RvS hanteert een
strakke planning van 20 weken vanaf 17 mei 2017 voor realisering van de twee
herstelopdrachten voor het PIP. Daarom stellen wij aan de
procedurevergadering voor om tijdens de Statendag van 22 september 2017
zowel het voorstel voor reparatie van het PIP Nieuwe Verbinding N69 áls het
voorstel voor 1e Herziening van het PIP Nieuwe Verbinding N69 ter
besluitvorming aan uw Staten voor te leggen.
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Bijlagen
Geen.

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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