Corsanummer: 4658821
Ontwerpbeschikking van het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
op de op 12 februari 2020 bij hen ingekomen aanvraag van Boskalis Nederland B.V. te Rotterdam, om vergunning
ingevolge de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor het planologisch strijdig gebruiken van
gronden voor het bouwen van een kleine beekdalbrug over de Keersop (KW14) met een fietsbrug (KW15) ten
behoeve van de aanleg van de Nieuwe Verbinding N69.

Voorliggend besluit heeft betrekking op de Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de
N69. Op de webpagina odzob.nl/n69 wordt een overzicht getoond van alle bekendmakingen met betrekking tot de
Nieuwe verbinding N69 en groot onderhoud op het zuidelijk deel van de N69.
Nieuwe verbinding N69
Om de leefbaarheid voor de bewoners en de bereikbaarheid in de regio te verbeteren, legt de provincie een nieuwe
80 kilometerweg aan die buiten de dorpen ligt. Deze nieuwe N69 krijgt twee aparte rijstroken met stil asfalt, die
gescheiden worden door een middenberm. De weg past in het landschap en er komen ruime beekdalpassages en
goede voorzieningen om de nieuwe weg veilig te kunnen kruisen. De weg, die met name het vrachtverkeer om
Valkenswaard en Waalre heen moet leiden, is eind 2021 gereed. Meer informatie vindt u op
www.grenscorridorn69.nl.
Provinciaal Inpassingsplan
Het voorkeurstracé werd eind 2013 bekend en is vervolgens vastgelegd in een Provinciaal Inpassingsplan (PIP). Dit
is een provinciaal bestemmingsplan waarin het voorkeurstracé voor de nieuwe verbindingsweg in detail is uitgewerkt.
Het PIP is in 2018 door de Raad van State onherroepelijk vastgesteld. De plannen en bijbehorende documenten zijn
beschikbaar op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/viewer.
Groot onderhoud N69 Zuid
De N69 Zuid betreft het zuidelijk deel van de N69 vanaf de aansluiting met de nieuwe N69 tot aan de grens met
België. Aan dit traject wordt groot onderhoud uitgevoerd door het aanbrengen van kleine aanpassingen en een
nieuwe deklaag. Na deze werkzaamheden kan dit deel van de weg weer minstens 10 jaar mee. Ondertussen voert de
provincie een planstudie uit, zodat er ook na die 10 jaar een duurzaam veilige toekomstbestendige N69 ligt.
VTH-Loket N69
De vergunningverlening, toezicht en handhaving voor de Nieuwe verbinding N69 (en het groot onderhoud aan het
zuidelijk deel) wordt zo eenvoudig en transparant mogelijk gemaakt. De samenwerkingspartners hebben daarom
afgesproken te werken vanuit één loket: het VTH-Loket N69. Voor meer informatie over het VTH-Loket kijkt u op
odzob.nl/n69.
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I

Onderwerp

Op 12 februari 2020 hebben wij van Boskalis Nederland B.V. te Rotterdam een aanvraag om een
omgevingsvergunning ontvangen. Het gaat om het planologisch strijdig gebruiken van gronden voor het bouwen van
een kleine beekdalbrug over de Keersop, kunstwerk 14, met een fietsbrug, kunstwerk 15, ten behoeve van de aanleg
van de nieuwe verbinding N69 gelegen op de percelen met de kadastrale aanduiding gemeente Valkenswaard VKW
sectie H, nummer 4144, sectie G, nummer 4413, 5197 en gemeente Bergeijk WTH sectie C, nummer 688, 689 en
821. De aanvraag is geregistreerd onder OLO nummer 4944859 en ons registratienummer HZ_WABO-2020-1944.
De aanvraag heeft betrekking op de volgende activiteiten:

II

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan.

Besluit

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant besluiten, gelet op de overwegingen die zijn opgenomen in deze
vergunning en gelet op de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), de daarop betrekking hebbende
uitvoeringsbesluiten en –regelingen aan Boskalis Nederland B.V.:
1.

op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder c van de Wabo, het gebruiken van gronden of bouwwerken
in strijd met het inpassingsplan ‘Nieuwe Verbinding grenscorridor N69 (1e herziening)’ vergunning te
verlenen voor <invullen de afwijking van het plan/ wat is de strijdigheid>. Aan de verlening van de
vergunning zijn <geen> voorschriften verbonden. <Deze staan in <invullen bijlage of hoofdstuk> van
dit besluit.>

2.

op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo en artikel 2.2aa, sub a en/of sub b, van het
Bor vergunning te <verlenen / gedeeltelijk / weigeren> voor <omschrijving> dat invloed heeft / het
verrichten van <invullen handelingen> die invloed hebben>. Aan de verlening van de vergunning zijn
<geen> voorschriften verbonden. <Deze staan in <invullen bijlage of hoofdstuk> van dit besluit.>

3.

dat de volgende bij de aanvraag ingediende stukken deel uitmaken van de vergunning:


<invullen>;



<invullen>;



<invullen>.

Eindhoven, <[korteverzenddatum]>

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
namens deze,

<[handtekening]>
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De volgende instanties hebben een kopie van dit besluit gekregen:


Gemeente Bergeijk, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk



Gemeente Valkenswaard, Postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard



Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel



Provinciale Staten van Noord-Brabant,
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RECHTSBESCHERMINGSMIDDELEN
Zienswijzen
Zienswijzen tegen dit besluit kunnen binnen zes weken na de bekendmaking van dit besluit worden
ingediend bij:
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
Postbus 8035
5601 KA EINDHOVEN
Wij verzoeken u om op de linkerbovenhoek van de envelop het woord "zienswijzen" te vermelden.
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VOORSCHRIFTEN
HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING
1

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een
bestemmingsplan

1.1

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan

1.1.1

<Eventueel een te benoemen voorschrift>

NATUUR
2

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

2.1

Handelingen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden

2.1.1

<Eventueel een te benoemen voorschrift>
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PROCEDURELE OVERWEGINGEN
1.

PROCEDURELE ASPECTEN

1.1.

Gegevens aanvrager

Op 12 februari 2020 is een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht (Wabo) ontvangen. Het betreft een verzoek van:
Boskalis Nederland B.V.
Postbus 4234
3006 AE te Rotterdam

1.2.

Projectbeschrijving

Het project waarvoor vergunning wordt gevraagd is als volgt te omschrijven:<<omschrijving project>>. Een
uitgebreide projectomschrijving is opgenomen in de aanvraag om vergunning.
Gelet op bovenstaande omschrijving wordt vergunning gevraagd voor de volgende in de Wabo omschreven activiteit:
-

Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan (artikel 2.1, lid 1, onder c van
de Wabo)

-

1.3.

Het handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden (artikel 2.1, lid 1, onder i van de Wabo)

Bevoegd gezag

Gelet op hiervoor opgenomen projectbeschrijving, evenals op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit
omgevingsrecht en de daarbij horende bijlage, en het provinciaal inpassingsplan zijn wij het bevoegd
gezag om de omgevingsvergunning te verlenen.
Op grond van artikel 1.3 van de Wnb zijn wij het bevoegd gezag voor het beslissen op de aanvraag op grond van de
Wnb.
Het Natura 2000-gebied <<naam gebied>> ligt op het grondgebied van de provincie Noord Brabant.
Over de te verlenen vergunning hebben wij overeenstemming met de provincie Noord Brabant. Dit wordt bevestigd in
de brief van <<datum en nummer brief invullen>>.

1.4.

Beoordeling van de aanvraag

Opnemen als de aanvraag volledig is.
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag
voldoende informatie bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke
leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling genomen.
Opnemen als de aanvraag onvolledig was en aanvullende gegevens zijn ontvangen.
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze getoetst op volledigheid. In verband met het ontbreken van een
aantal gegevens hebben wij de aanvrager op <<datum>> in de gelegenheid gesteld om tot <<aantal>> weken na de
hiervoor genoemde datum de aanvraag aan te vullen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op
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<<datum>>. Na ontvangst van de aanvullende gegevens hebben wij de aanvraag opnieuw getoetst op volledigheid.
Wij zijn van oordeel dat de aanvraag met de aanvullende gegevens voldoende informatie bevat voor een goede
beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke leefomgeving. De aanvraag is dan ook in behandeling
genomen. De termijn voor het nemen van het besluit is <<aantal>> <dagen of weken> opgeschort tot de dag waarop
de aanvraag is aangevuld.
Opnemen, als de beoordeling meer tijd vergt, en de aanvrager heeft ingestemd met uitstel.
Op <<datum>> heeft de aanvrager schriftelijk ingestemd om de beslistermijn op te schorten

<termijn>

,als

bedoeld in artikel 4:15, tweede lid, onder a van de Awb.

1.5.

Procedure

Deze beschikking is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure als beschreven in paragraaf 3.3 van de
Wabo. Gelet hierop zijn wij niet verplicht om van de aanvraag kennis te geven in een of meer dag-, nieuws- of huisaan-huisbladen of op andere geschikte wijze, tenzij bij de voorbereiding van de beslissing op de aanvraag een
milieueffectrapport (MER) moet worden gemaakt. Nu deze uitzonderingsgrond zich niet voordoet hebben wij geen
kennis gegeven van de aanvraag op internet: www.brabant.nl/loket/bekendmakingen.aspx.
<optie>
Wij hebben binnen 8 weken na ontvangst van de aanvraag gebruik gemaakt van de mogelijkheid om de beslistermijn
van 6 maanden te verlengen met <<aantal>> weken als bedoeld in artikel 3.12, achtste lid, van de Wabo.

1.6.

Advies en verklaring van geen bedenkingen

In de Wabo en het Bor worden bestuursorganen vanwege hun specifieke deskundigheid of betrokkenheid
aangewezen als adviseur. Gelet op het bepaalde in artikel 2.26 Wabo, alsmede de artikelen 6.1 tot en met 6.5 van
het Bor, hebben wij de aanvraag ter advies aan de volgende instanties/bestuursorganen gezonden:


Gemeente Bergeijk, Postbus 10.000, 5570 GA Bergeijk



Gemeente Valkenswaard, Postbus 10.100, 5550 GA Valkenswaard



Waterschap De Dommel, Postbus 10.001, 5280 DA Boxtel

Zij hebben vervolgens geen aanleiding gezien om advies uit te brengen.
Of
Zij hebben vervolgens het volgende advies uitgebracht:
<<samenvatting advies>>
Of
Wij behandelen deze adviezen in het hoofdstuk <<…..>>.
Op grond van artikel 2.27 Wabo wijst het Bor of een bijzondere wet categorieën van gevallen aan waarvoor geldt dat
een omgevingsvergunning niet wordt verleend dan nadat een daarbij aangewezen bestuursorgaan heeft verklaard
dat het daartegen geen bedenkingen heeft. Omdat het hier een geval betreft als vermeld in artikel <<artikel en wet
noemen>> , wordt de omgevingsvergunning niet verleend dan nadat <<naam bestuursorgaan>> heeft verklaard dat
daartegen geen bedenkingen zijn. In dit kader hebben wij onverwijld na ontvangst van de aanvraag een exemplaar
daarvan toegezonden aan <<naam bestuursorgaan>> met het verzoek om binnen <<aantal>> weken te reageren.
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Binnen <<aantal>> weken na verzending van de aanvraag hebben wij van <<naam bestuursorgaan dat de verklaring
heeft gegeven>> <een/geen> (ontwerp) verklaring ontvangen waaruit blijkt dat er, gelet op het belang van
<<betrokken belang>> , <keuze: geen> bedenkingen zijn tegen het verlenen van de gevraagde vergunning. Deze
verklaring bestaat uit een considerans en voorschriften.
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INHOUDELIJKE OVERWEGINGEN
HANDELEN IN STRIJD MET REGELS RUIMTELIJKE ORDENING
2.

HET GEBRUIKEN VAN GRONDEN OF BOUWWERKEN IN STRIJD
MET EEN BESTEMMINGSPLAN

2.1.

Inleiding

De omgevingsvergunning moet worden geweigerd indien de activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c
Wabo niet voldoet aan de in artikel 2.12 Wabo gestelde toetsingsaspecten. Een toetsing aan deze aspecten heeft
plaatsgevonden.

2.2.

Toetsing

De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor:
Het inpassingsplan ‘Nieuwe Verbinding Grenscorridor N69’ en het inpassingsplan ‘Nieuwe Verbinding
Grenscorridor N69 – 1e herziening’ met de bestemming ‘Verkeer -1’ en de dubbelbestemming ‘waardearcheologie’ is vastgesteld.
De aangevraagde activiteit is hiermee in strijd, omdat artikel 6.1 voorschrijft dat er op of in deze bestemming
begrepen gronden uitsluitend kunstwerken mogen worden opgericht ter plaatse van een specifieke aanduiding.
Tevens is in artikel 6.2 lid b. de bouwhoogte van de kunstwerken ter plaatste van een specifieke functieaanduidingen
vastgelegd. Op de gronden waar de kleine beekdalbrug (KW14) en de fietsbrug (KW15) worden gebouwd is er geen
specifieke functieaanduiding vastgesteld. Dit betekent dat de maximale bouwhoogte voor bouwwerken geen gebouw
zijnde 3m mag bedragen. De kleine beekdalbrug (KW14) is 3,5m en voldoet niet aan de maximale bouwhoogte.
Dit betekent dat wij de omgevingsvergunning in beginsel moeten weigeren tenzij:
1.

de aangevraagde activiteit in lijn is met de in ‘Nieuwe verbinding grenscorridor N69’ en ‘Nieuwe
verbinding grenscorridor N69 – 1e herziening’ opgenomen regels inzake afwijking (binnenplanse
afwijking);

2.

een AMvB ontheffing van het plan mogelijk maakt (kleine buitenplanse afwijking);

3.

de motivering van het besluit van de gevraagde activiteit voldoet aan een goede ruimtelijke
onderbouwing.

Wij hebben de aangevraagde activiteit aan de hiervoor genoemde uitzonderingen getoetst.

Motivering
<invoegen ambtelijke motivatie en verwijzen naar ruimtelijke onderbouwing. De ruimtelijke onderbouwing van de
gevraagde activiteit voldoet aan een goede ruimtelijke ordening.>
De omgevingsvergunning kan, gelet op het bovenstaande en het bepaalde artikel 2.12, eerste lid, onder a sub 3 van
de Wabo dan ook op deze grond wel worden verleend.

2.3.

Conclusie
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Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een
bestemmingsplan zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de omgevingsvergunning te weigeren.
In deze beschikking zijn de voor deze activiteit relevante voorschriften opgenomen.
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NATUUR
3.

HANDELINGEN MET GEVOLGEN VOOR BESCHERMDE
NATUURGEBIEDEN

3.1.

Inleiding

Voor het onderdeel natuur heeft deze aanvraag betrekking op het verrichten van een activiteit die van invloed kan zijn
op de fysieke leefomgeving, volgens artikel 2.1 eerste lid onder i van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht
(Wabo). Het gaat hier om <Natura 2000-activiteiten>. De Wnb haakt voor deze activiteiten aan bij de Wabo.

3.2.

Toetsing algemeen

De aanvraag is beoordeeld aan de hand van het toetsingskader zoals neergelegd in de Wabo en paragraaf 5.6 van
het Bor.
Op grond van artikel 5.21 van het Bor wordt:
Deze passage bij Natura 2000-activiteiten.


een omgevingsvergunning voor de categorieën activiteiten, bedoeld in artikel 2.2aa, eerste lid, onder a
(Natura 2000-activiteiten), slechts verleend op de gronden die zijn aangegeven in de artikelen 2.8 en
5.5, derde lid, van de Wnb, het bepaalde krachtens artikel 2.9, zevende lid, van de Wnb en de artikelen
2.13 en 2.14 van het Besluit natuurbescherming.

Op grond van artikel 5.22 van het Bor mogen in bepaalde situaties aan de omgevingsvergunning voor Natura 2000activiteiten en flora- en fauna-activiteiten voorschriften worden verbonden:
Deze passage bij Natura 2000-activiteiten.


aan een omgevingsvergunning voor Natura 2000-activiteiten, wordt, wanneer toepassing wordt
gegeven aan artikel 5.21, eerste lid, in samenhang met artikel 2.8, vierde lid, van de Wnb, het
voorschrift verbonden dat compenserende maatregelen als bedoeld in artikel 2.8, vierde lid, onder c,
van de Wnb worden getroffen.

3.3.

Toetsing Natura 2000-activiteiten

Voor de toetsing op het onderdeel Natura 2000-activiteiten wordt verwezen naar de door ODBN, namens de
provincie Noord-Brabant, afgegeven verklaring van geen bedenkingen in bijlage <nummer>.

3.4.

Conclusie

De gevraagde verklaring van geen bedenkingen is afgegeven. Een reden voor het weigeren van de gevraagde
omgevingsvergunning voor Natura 2000-activiteiten en flora- en fauna-activiteiten is niet aanwezig.
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BIJLAGE: BEGRIPPENLIJST
Voeg hier de begrippenlijst in (zie afdeling 4 Begrippenlijst) en pas deze aan waar nodig is.
Voeg eventuele andere bijlagen toe. Op de volgende pagina’s staan alvast een aantal voorbeelden.

BIJLAGE: VERKLARING VAN GEEN BEDENKINGEN
Invoegen vvgb wanneer de Wnb aanhaakt bij de Wabo en de gemeente het bevoegd gezag is.
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