Bergeijk, 7 juni 2017
Aan het college van Gedeputeerde Staten
van Noord-Brabant
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch
Onderwerp: schriftelijke vragen ex artikel 27 van het Reglement van Orde
Betreft: realisatie nieuwe N69 en de bereidheid tot een vrachtwagenverbod
Geacht college,
De vele vertragingen met betrekking tot de realisatie van de nieuwe N69 zorgen ervoor dat de
omwonenden van de Eindhovenseweg en de Europalaan in Valkenswaard nog langer te maken zullen
hebben met ernstige overlast door doorgaand zwaar vrachtverkeer. De overlast en het vertragen van
de oplossing leiden tot zeer veel frustratie en moedeloosheid onder de inwoners van Valkenswaard.
Naar aanleiding van de tussenuitspraak van de Raad van State (RvS) van januari 2017 omtrent het
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) nieuwe N69 stelden wij u in februari 2017 enkele vragen. De vraag
naar de praktische consequenties van een negatieve uitspraak van de RvS omtrent het PIP ontweek u
in uw antwoord van 14 maart 2017. U stelde slechts “de uitspraak van de Raad van State met
vertrouwen tegemoet te zien”. U hebt tevens geen antwoord gegeven op de vraag of u bij een
negatieve uitspraak van de RvS bereid bent om in aanloop naar de realisatie van de nieuwe N69 het
doorgaande vrachtverkeer te weren van de Europalaan en de Eindhovenseweg te Valkenswaard.
Nadat de termijn voor een uitspraak van de RvS twee keer verlengd werd, volgde op 17 mei 2017
eindelijk de uitspraak. Naar aanleiding van deze uitspraak hebben wij de volgende vervolgvragen aan
u. Wij hopen en verwachten dat u deze vragen in volledigheid beantwoordt.
1. Welke consequenties heeft deze uitspraak voor de planning ter realisatie van de nieuwe N69 en
wanneer deelt u deze aangepaste planning met Provinciale Staten?
2. Welke aanpassingen zijn er nu nog nodig aan het PIP en hoeveel tijd hebt u nodig om deze te
realiseren?
3. Welke andere risico’s en bedreigingen zijn er, naast de geformuleerde uit de uitspraak van de RvS
van 17 mei, voor spoedige aanvang van de aanleg van de nieuwe N69?
4. Wanneer kan volgens u op basis van de huidige vooruitzichten de schop in de grond?
5. Bent u bereid om in aanloop naar de realisatie van de nieuwe N69 het doorgaande zware
vrachtverkeer te weren van de Europalaan en de Eindhovenseweg te Valkenswaard indien de
gemeente Heeze-Leende hier ook mee akkoord is?
6. Vindt u een omleiding via de Zuidelijke Randweg (i.e. N396) hiervoor de beste omleidingsroute?
7. Hoeveel vertraging m.b.t. start van de aanleg van de nieuwe N69 is er volgens u nodig voordat u
bereid bent het doorgaand vrachtverkeer te weren?
Wij zien de antwoorden op deze vragen graag tegemoet, waarvoor bij voorbaat zéér bedankt!
Met vriendelijke groet,
Namens de CDA-fractie,
René Kuijken
Ankie de Hoon

