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Onderwerp

Beantwoording schriftelijke vragen over realisatie nieuwe N69 en de bereidheid
tot een vrachtwagenverbod.

Datum

14 maart 2017
Ons kenmerk

C2204140/4155736
Uw kenmerk

Geachte heer Kuijken,

Contactpersoon

Bij brief van 20 februari 2017, ingekomen op 21 februari 2017, heeft u namens
de CDA fractie schriftelijke vragen gesteld.

C.C.M. (Cees) van den Boer
Telefoon

(073) 681 22 37

Wij beantwoorden deze vragen als volgt.

Email

cvdboer@brabant.nl

1. Wat gaat u doen om zo snel mogelijk aan het tussenadvies van de Raad van
State tegemoet te komen?
Antwoord: De tussenuitspraak van de Raad van State is reeds verwerkt in het
aangepaste Provinciaal Inpassingsplan (PIP) ’Nieuwe verbinding Grenscorridor
N69’ en de bijbehorende toelichting. Dit PIP hebben uw Staten op 9 september
2016, overeenkomstig ons voorstel, vastgesteld.

2. Van hoeveel hectare benodigde grond voor de aanleg van de N69 is er op
dit moment geen concreet zicht op minnelijke verwerving?
Antwoord: Op dit moment is er zicht op minnelijke verwerving voor alle gronden
benodigd voor de aanleg van de N69.

3. Welke consequenties heeft een negatieve uitspraak van de Raad van State
omtrent het huidige Provinciaal Inpassings Plan (PIP) Nieuwe Verbinding
Grenscorridor N69 voor de planning van de realisatie van de nieuwe N69 en
wat gaat u tot het uiterste doen om een negatieve uitspraak te voorkomen?
Antwoord: Wij zien de uitspraak van de Raad van State met vertrouwen
tegemoet. Wij kunnen de uitspraak van de Raad van State niet beïnvloeden en
vooralsnog streven wij ernaar om in 2017 de opdracht voor de aanleg van de
N69 aan een aannemer te gunnen. In de tussentijd blijven wij in gesprek met
belanghebbenden om een zo positief mogelijk resultaat te bereiken.

Bijlage(n)

-

4. Kunt u de eventuele aangepaste planning ter realisatie met ons delen?

Datum

Antwoord: Nee, van een aangepaste planning is op dit moment geen sprake
omdat dit afhankelijk is van de aard en inhoud van de uitspraak van de Raad
van State. Zie verder ons antwoord op vraag 3.

14 maart 2017
Ons kenmerk

C2204140/4155736

5. Bent u van mening dat de start van de realisatie van de nieuwe verbinding
i.e. de Westparallel nog in 2017 kan worden opgestart?
Antwoord: Ja, wij zien de uitspraak van de Raad van State met vertrouwen
tegemoet.

6. Indien het antwoord op vraag 5 ontkennend is, bent u dan bereid om in
aanloop naar de realisatie van de nieuwe N69 het zware doorgaande
vrachtverkeer te weren van de Europalaan en de Eindhovense weg te
Valkenswaard indien de gemeente Heeze-Leende hier ook mee akkoord is?
Antwoord: Zie hiervoor onze antwoorden op vraag 3 en 5.

7. Vindt u een omleiding via de zuidelijke randweg (i.e. N396) hiervoor de
beste omleidingsroute?
Antwoord: De aanleg van de nieuwe Westparallel is de beste omleidingsroute
om het vrachtverkeer door de kern van Valkenswaard te weren.

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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