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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Samenvatting
Met dit voorstel wordt een partiële herziening van het Provinciaal Inpassingsplan
Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 (PIP N69) voorgesteld. Bij de uitwerking
van het ontwerp is namelijk gebleken dat enige beperkte administratieve en
technische aanpassingen noodzakelijk zijn, waarbij overigens de uitgangspunten
van het PIP N69 onaangetast blijven. Het betreft aanpassingen op de volgende
punten:

1) Aanpassing bestemming t.b.v. PetroChemical Pipeline Services (PPS).
Belangrijkste wijziging is dat de PPS-leiding over een veel kortere lengte ten
westen van de Nieuwe Verbinding zal worden verlegd. Er zijn geen
veiligheidsrisico’s voor de omgeving voor de thans voorgestelde ligging.

2) Aanpassing van de Regels en of de Verbeelding.
a. Fietspad Keersopperdreef – Dommelsedijk.
Op basis van het regionale advies is de afspraak gemaakt dat nabij de
provinciale weg tussen Valkenswaard (Dommelen)-Eersel (N397), een
fietspad wordt aangelegd dat aangesloten wordt op het onderliggende
fietspadennetwerk. Om daadwerkelijk te kunnen garanderen dat dit
fietspad hier gerealiseerd kan worden, zijn binnen de bestemming
Natuur ter plaatse de regels aangepast en is de aanduiding in de
verbeelding opgenomen.

b. Toevoegen regel archeologie.
In de Regels behorende bij het PIP N69 is voor het uitvoeren van een
werk, geen bouwwerk zijnde, of van werkzaamheden, abusievelijk geen
uitzonderingsregel opgenomen voor het doen van archeologische
opgravingen met vergunning krachtens de Monumentenwet. Hierdoor

zijn deze werkzaamheden dubbel vergunningplichtig geworden.
Conform het advies van het Ministerie van OCW is daarom een
uitzonderingsregel opgenomen.
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3) Definities.
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In verband met de leesbaarheid van het PIP N69 zijn enkele definities
toegevoegd.

4) Vergroting plangebied.
a. Landbouwpercelen Veldhoven
Als gevolg van de aanleg van het fietspad en de landbouwweg onder
de beekdalpassage van de Run (nabij Riethovensedijk), is een beperkt
aantal kleine landbouwpercelen niet meer relevant voor de landbouw.
Aangrenzende percelen hebben al een bestemming Natuur. Deze
percelen vielen buiten het plangebied. Door deze herziening wordt het
plangebied vergroot door deze huidige agrarische gronden te
bestemmen als Groen en Natuur. Deze aanpassing is op plankaart
(blad 1) weergegeven.

b. Voetgangersbrug Einderheide
Op de locatie Einderheide wordt nu de voetgangersbrug (met fietsgoot)
gerealiseerd. Hiertoe wordt het plangebied op de locatie Einderheide
vergroot. Deze aanpassing is op plankaart (blad 2) weergegeven.

5) Op drie locaties van toepassing verklaring geldende bestemmingsplannen.
Op enkele plaatsen is de plangrens te ruim genomen. De ‘oude’,
onderliggende bestemmingsplannen doen meer recht aan de feitelijke en
ook toekomstige juridisch-planologische situatie. Daarom is in de 1e
herziening ten aanzien van deze gronden een specifieke gebiedsaanduiding
opgenomen die het geldende gemeentelijke bestemmingsplan van
toepassing verklaart. Het betreft een drietal locaties:

a. Langs bestaande weg Heers (Veldhoven).
Ter hoogte van de kruising met de bestaande weg Heers (gemeente
Veldhoven) wordt het plangebied smaller gemaakt, om zo gronden van
derden te mijden. Voor dit deel van het plangebied wordt door een
gebiedsaanduiding het bestemmingsplan ‘Buitengebied 2009’ van de
gemeente Veldhoven van kracht verklaard. Deze aanpassing is op de
plankaart (blad 1) weergegeven.

b. Brug Takkers/Einderheide (Bergeijk).
In het vastgestelde PIP N69 is ter hoogte van de onverharde weg “De
Takkers” een brug voorzien. De regio had echter nog een
keuzemogelijkheid om deze brug elders binnen het plangebied te
plannen. De regio heeft besloten dat er een voetgangersbrug met
fietsgoot komt op de locatie van Einderheide. Daarmee is de
voetgangersbrug ter hoogte van de Takkers niet langer noodzakelijk.
Deze brug wordt daarom door een aanduiding niet meer mogelijk
gemaakt. Via een andere gebiedsaanduiding wordt het
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bestemmingsplan Buitengebied (2014) van de gemeente Bergeijk van
kracht verklaard. Deze aanpassing is op de plankaart (blad 2)
weergegeven.

c. Beekdalpassage Keersop (Bergeijk en Valkenswaard).
Ter hoogte van de beekdalpassage van de Keersop is gebleken dat de
ondersteuningsconstructie van de brug, zoals opgenomen in het
beeldkwaliteitsplan, niet te realiseren is binnen de huidige vastgestelde
grens. Met name het plangebied aan de oostzijde van de brug is te
krap begrensd, terwijl aan de westzijde de huidige plangrens te royaal
is genomen. Daarom is het wenselijk en mogelijk om de benodigde
planologische ruimte op te schuiven in oostelijke richting en tegelijkertijd
te verkleinen. Concreet betekent dit dat het plangebied met de
bestemming ‘Verkeer – 1’ verkleind wordt met een oppervlakte van
2.805 m2 aan de westzijde. Via een gebiedsaanduiding wordt het
bestemmingsplan Buitengebied (2014) van de gemeente Bergeijk van
kracht verklaard. Het plangebied wordt vergroot met een oppervlakte
van 905 m² aan de oostzijde. Deze aanpassing is op de plankaart
(blad 3) weergegeven.
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6) Aanpassing Toelichting
In de Toelichting wordt een paragraaf toegevoegd onder nummer 4.5.
Daarin wordt het aspect ecologie behandeld.
Het voorstel
Het inpassingsplan “Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69 - 1e herziening”,
digitaal vervat in het GML-bestand “NL.IMRO.9930. IPGrenscorN69herz1va01” en de bijbehorende Toelichting vast te stellen.
Aanleiding
Op 31 oktober 2014 hebben uw Staten het inpassingsplan “Nieuwe Verbinding
Grenscorridor N69” (PIP N69) vastgesteld. Een onherroepelijk PIP N69 maakt
de aanleg mogelijk van een nieuwe verbinding N69.
Zienswijzenprocedure
Met de verwachting dat in april 2016 het PIP N69 door de RvS onherroepelijk
zou worden verklaard, hebben wij op 25 januari 2016 besloten om het
ontwerp-PIP ‘Herziening provinciaal inpassingsplan Nieuwe Verbinding
Grenscorridor N69’ (PIP N69-1e Herziening) vrij te geven voor inspraak.
Hierop zijn 5 zienswijzen ingediend. De zienswijzen geven geen aanleiding tot
gewijzigde vaststelling van de Regels en de Verbeelding van het PIP N69-1e
Herziening. Wel wordt in de Toelichting een paragraaf toegevoegd onder
nummer 4.5. Daarin wordt het aspect ecologie behandeld. De Commentaarnota
is als bijlage bijgevoegd.
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Procedure Raad van State PIP N69-1e Herziening
Het was niet zinvol de herziening van het PIP N69 vast te stellen voordat de RvS
uitspraak heeft gedaan over de ingestelde beroepen tegen het oorspronkelijke
PIP N69. De uitspraak kan immers invloed hebben op de vaststelling van de
herziening. Indien de herziening zou worden vastgesteld voordat de RvS
uitspraak heeft gedaan over het PIP N69, zou dit kunnen leiden tot een
vastgestelde herziening die strijdig is met de uitspraak van de RvS over het
oorspronkelijke PIP. Dit zou in dat geval nopen tot aanpassing van de
herziening.
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Ingesteld beroep
Op 13 februari 2017 is beroep ingesteld tegen het niet tijdig vaststellen door PS
inzake het ontwerp PIP N69-1e Herziening.
Dit beroep is gebaseerd op artikel 3.8, eerste lid, onder e, van de Wro. Dit
artikel verplicht PS om binnen 12 weken na afloop van de termijn van
terinzageligging te beslissen over de vaststelling van het provinciaal
inpassingsplan.
Uitspraak
Op 23 mei 2017 heeft de RvS het beroep gegrond verklaard. De RvS heeft PS
opgedragen om binnen één week na de vaststelling van een nieuw of gewijzigd
besluit over het oorspronkelijke PIP N69, ter uitvoering van de Tussenuitspraak
van de RvS d.d. 17 mei 2017, maar uiterlijk op 4 oktober 2017, een besluit tot
vaststelling van het PIP N69-1e Herziening te nemen.
Bevoegdheid
Uw Staten zijn bevoegd om deze herziening van het PIP N69 vast te stellen. Dit
is bepaald in artikel 3.26 Wro.
Doel
Deze PIP N69-1e Herziening maakt het mogelijk de nieuwe verbinding N69 uit
te voeren, zonder last te hebben van administratieve of technische
belemmeringen die eerder naar voren zijn gekomen bij de uitwerking van het
civiele ontwerp voor de Nieuwe Verbinding N69
Argumenten

1.1 Verdere detaillering van het civiel ontwerp voor de Nieuwe Verbinding N69
maakt herziening van het oorspronkelijke PIP noodzakelijk.
Het betreft kleine administratieve en technische wijzigingen in het PIP N69.
Deze wijzigingen laten de uitgangspunten van het door uw Staten op 31
oktober 2014 vastgestelde PIP N69 ongewijzigd. Met dit voorstel voldoen
uw Staten aan deze uitspraak van de RvS.
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Kanttekening

1.1 Indien de PIP N69-1e Herziening niet (tijdig) door uw Staten wordt
vastgesteld kan niet gestart worden met de feitelijke realisering van de
Nieuwe Verbinding N69. Bovendien verbeurt de provincie in dat geval een
dwangsom.
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De RvS heeft de provincie opgedragen tijdig een beslissing te nemen over
de vaststelling van het PIP N69-1e Herziening. Indien deze opdracht niet in
acht wordt genomen leidt dat tot verbeurte van een dwangsom. Los
daarvan is de 1e herziening nodig om over een compleet planologisch
kader te beschikken voor de uitvoering van de nieuwe verbinding
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
Dit besluit dient uiterlijk op 4 oktober 2017 bij de RvS bekend te zijn en op de
wettelijke voorgeschreven wijze bekend te zijn gemaakt. Dit betekent dat
besluitvorming uiterlijk moet plaatsvinden tijdens de Statendag van 22 september
2017.
Bijlagen
1. Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69-1e Herziening–Regels
2. Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69-1e Herziening–Toelichting
3. Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69-1e Herziening–Bijlage 1 Verbeelding
4. Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69-1e Herziening–Bijlage 2 –
achtergond-rapport bodem, ondergrond en water.
5. Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69–1e Herziening–Bijlage 3 –
Externe veiligheid Buisleiding
6. Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69–1e Herziening–Bijlage 4 –
Quick scan Flora en Fauna
7. Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69–1e Herziening–Bijlage 5 –
Commentaarnota
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
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de voorzitter,

de secretaris,
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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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