Initiatiefvoorstel CDA, Dorpspartij en SP over N279
Raadsvergadering: 24-01-2019
Agendanummer: 3
Zaaknr: n.v.t.
Onderwerp: besluit van Provinciale Staten (PS) over het PIP N279 Veghel - Asten

Aan de raad
Inleiding
Op 7 december heeft Provinciale Staten het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) vastgesteld. GemertBakel heeft constant hetzelfde standpunt ingenomen. In juli 2018 heeft de raad unaniem zijn
standpunten verwoord in een zienswijze. Deze is ingediend om het voorkeursalternatief gewijzigd
te krijgen. Uiterst teleurstellend is het niet gewijzigd hebben gekregen van het voorkeursalternatief.
Als laatste mogelijkheid staat de weg van beroep open om het besluit van PS veranderd te krijgen.
De raad heeft zijn standpunten tot op de dag van vandaag vastgehouden en breed uitgedragen.
Op 23 november is ingesproken bij Provinciale Staten waarbij het raadsstandpunt nog eens is
benoemd. Door beroep aan te tekenen laat de raad zien dat hij bereid is om ook de laatste
mogelijkheid aan te grijpen om het besluit veranderd te krijgen. Dat is consequent en dat verdienen
onze inwoners.
Met name de onderbouwing voor de lange omleiding, in het door PS genomen besluit, is niet
stevig. Maar ook op andere punten, zoals natuur en de keuze voor 2x1, zien wij in de nota van
zienswijzen argumenten ter onderbouwing van het voorkeursalternatief die ruimte bieden voor een
andere interpretatie en het aantekenen van beroep. Deze kans willen wij niet laten liggen.
Het indienen van beroep schorst de inwerkingtreding van het PIP niet. Het PIP treedt in werking de
dag na afloop van de beroepstermijn (29 januari 2019). Om de inwerkingtreding op te schorten c.q.
te schorsen, dient voorlopige voorziening bij de voorzieningenrechter, de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State, te worden gevraagd. Indien dit verzoek binnen de
beroepstermijn van zes weken is ingediend, treedt het PIP niet eerder in werking dan nadat op dat
voorlopige voorziening verzoek is beslist. Zonder een dergelijk verzoek kan de provincie starten
met de aanleg van de weg en kunnen onomkeerbare situaties ontstaan.
Beslispunten
Beroep in te stellen en een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, tegen het
besluit van PS van 7 december 2018 over het PIP N279 Veghel-Asten, in lijn met de eerder
door de gemeenteraad van Gemert-Bakel ingediende zienswijzen.
Dit onderwerp komt aan de orde in:
De raadsvergadering van 24 januari 2019.
Dit onderwerp is aan de orde geweest in:
De commissie Ruimte en Mobiliteit van 13 juni 2018
De raadsvergadering 5 juli 2018 en op 13 december 2018 alsnog van de agenda afgevoerd
Samenhang met eerdere besluiten en/of beleidsprogramma / raadsprogramma
Besluit raad tot het indienen van zienswijzen op het ontwerp- PIP N279 Veghel-Asten van
5 juli 2018.

Beoogd effect
De N279 direct toekomstbestendig uitvoeren in 2x2 rijbanen zonder lange omleiding om
Dierdonk.
Duurzaamheid
N.v.t.
Argumenten
1. De laatste kans pakken, door aantekenen beroep bij Raad van State, om het besluit
N279 Veghel-Asten te kunnen wijzigen.
2. Als gemeente hiermee laten zien dat wij de ingenomen standpunten over de N279
nog steeds gestand doen.
3. De nota van reactie op de ingediende zienswijzen is niet overtuigend voor wat
betreft de beantwoording op de ingediende zienswijzen.
4. Een verzoek om voorlopige voorziening is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat het
PIP niet in werking treedt.
5. Wij hiermee alles uit de kast halen om het beste voor Gemert-Bakel te bereiken.
Kanttekeningen
Beroep aantekenen betekent niet automatisch dat we op alle punten even sterk staan.
Het is lastig in te schatten wat onze kansen zijn op succes. Dit is niet afhankelijk van het
aantal beroepsgronden, wel van de inhoud en kracht van de argumenten. Dit betekent dat
we goed moeten onderbouwen wat onze argumenten zijn zodat deze stand houden.
Beroep aantekenen betekent ook vertraging in het proces waardoor voor de omwonenden
langer onzekerheid blijft bestaan over het wel of niet doorgaan van de omleiding en voor
gebruikers van de weg een langere periode van slechte doorstroming.
Doordat beroep aangetekend wordt, treedt het plan niet direct in werking. De provincie
heeft op voorhand aangegeven dat het proces tot aanbesteding in dat geval stil komt te
liggen. Vertraging treedt dan sowieso op en is niet afhankelijk van onze keuze om wel of
niet beroep aan te tekenen.
Vervallen “oude” regelgeving
N.v.t.
Uitvoering
Na het genomen besluit wordt z.s.m. het beroepschrift en het verzoek om voorlopige
voorziening ingediend bij de Raad van State.
Bijlagen
N.v.t.
Ter inzage gelegde stukken
N.v.t.
Gemert, 13 december 2018
de raadsleden van de fractie CDA, Dorpspartij, Socialistische Partij

