
Persbericht 

Gisteren, woensdag 17 mei, heeft de Raad van State een uitspraak gedaan inzake de beroepen tegen 

het herstelbesluit Provinciaal Inpassings Plan (PIP) Grenscorridor N69. Dit besluit werd door  

Provinciale Staten van Noord-Brabant vastgesteld op 9 september 2016. Het PIP moet de aanleg van  

Westparallel mogelijk maken. 

Omdat de provincie de opdrachten uit de tussenuitspraak van april 2016 op enkele punten niet goed 

gedaan heeft draagt de Raad van State de provincie opnieuw op om binnen 20 weken met voor de 

wet aanvaardbare oplossingen te komen. 

Het gaat nu nog over de risico’s met betrekking tot de buisleiding voor vloeibare koolwaterstoffen 

(bijvoorbeeld nafta) van het chemieconcern Sabic in Geleen. Deze buisleiding ligt deels evenwijdig 

aan het tracé en kruist dit op 2 plaatsen. Volgens de Raad van State heeft de provincie onvoldoende 

gemotiveerd dat de veranderende waterhuishouding vanwege de aanleg van de weg geen risico 

vormt voor de buisleiding. 

En het gaat nog om het risico dat de uitzonderlijke natuurwaarden in het N2000 gebied 

Keersopperbeemden als gevolg van de weg die daar pal naast gepland is, verloren zullen gaan. Op 

het allerlaatste moment heeft de provincie een bureau ingeschakeld wat met een mogelijke 

oplossing is gekomen. Die oplossing moet nog in het PIP worden opgenomen. 

Ongeveer tegelijkertijd heeft de Raad van State de uitspraak over het bestemmingsplan Kempenbaan 

West van de gemeente Veldhoven aangehouden. Dat bestemmingsplan moet er voor zorgen dat de 

Westparallel straks kan aansluiten op de A67. De RvS wil eerst van het Europese Hof weten of 

Nederland juist omgaat met het probleem van de stikstofuitstoot van oa het verkeer en de 

veehouderij. 

Intussen blijven de problemen die de huidige weg veroorzaakt gewoon bestaan. Het 

grensoverschrijdend vrachtverkeer neemt steeds meer de meest logische route naar de A67: over de 

N397 Het resterende verkeer zoekt zijn weg door de kernen van Valkenswaard en Aalst en het 

verkeer op de Kempenbaan in Veldhoven staat iedere dag vast omdat er maar op één plaats 

aansluiting is op de autowegen.  

Hoe lang gaat het nog duren? Is het niet tijd om ook over tijdelijke oplossingen na te denken? Wij 

denken graag met u mee. 

Platform N69 

 

Het Platform N69, een samenwerkingsverband van een aantal organisaties en bewoners 
in het gebied Grenscorridor/N69.  Het Platform heeft van het begin af aan op het 
standpunt gestaan dat zoveel mogelijk van bestaande wegen gebruik gemaakt zou 
moeten worden om de kernen te ontlasten. Omdat het verkrijgen van vergunningen 
voor het aanleggen van een nieuwe weg door agrarisch gebied en langs het kwetsbare 
beekdal van de Keersop zorgt voor onnodig veel oponthoud. 

 


