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Valkenswaard, 12  juni 2019 
 
Ons kenmerk: GENH 20190612-24 
 
Uw kenmerk:  Z/090635  
 
Betreft:  Zienswijze tegen ontwerpbeschikking aanvraag vergunning Wet natuurbescherming van 6 
mei 2019, betreffende de aanleg en ingebruikname van de nieuwe verbindingsweg N69. 
 

Deze zienswijzen worden mede ingediend namens Stichting Oplossing N69, IVN Veldhoven 

Eindhoven Vessem en Stichting Kernraad Riethoven. 

Onze zienswijzen richten zich tegen: 

Effecten stikstofdepositie op beschermde gebieden  

De aangevraagde activiteit veroorzaakt,  zoals u zelf aangeeft op pagina 12 van de 

ontwerpbeschikking, stikstofdepositie op een of meerdere Natura 2000-gebied(en) met habitattypen 

die negatief worden beïnvloed door een overmaat aan stikstofdepositie. Uit tabel 1a blijkt dat er in 

de beoogde situatie sprake is van een aanzienlijke  toename van stikstofoxiden- en ammoniakemissie 

ten opzichte van de autonome situatie. Gelet op de uitspraken van de Afdeling Bestuursrechtspraak 

van 29 mei 2019 is het niet mogelijk om op basis van maatregelen in de Programmatische Aanpak 

Stikstof (PAS) voor de geplande activiteit een vergunning te verlenen. Het PAS-programma 2015-

2021 sluit niet uit dat de natuurlijke kenmerken van de in het programma opgenomen Natura 2000-

gebieden worden aangetast. 

Er is volgens de Afdeling geen grond voor het oordeel dat in de gebiedsanalyse voor elk Natura 2000-

gebied opgenomen binnen het PAS er wetenschappelijk gezien geen twijfel is dat met het 

beschikbaar stellen van ontwikkelingsruimte en depositieruimte voor economische ontwikkelingen 

met het PAS de instandhoudingsdoelstellingen voor de voor stikstofgevoelige habitattypen en 

habitats van soorten op termijn worden gehaald en dat behoud is geborgd. 

De aangevraagde activiteiten veroorzaken stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied ‘Leenderbos, 

Groote Heide & De Plateaux’  en andere beschermde natuurgebieden. 

Het PAS is onderuitgegaan vanwege het feit dat de verwachte voordelen van de maatregelen 

(instandhoudings-, PAS-bron-, herstelmaatregelen en autonome ontwikkelingen) niet vaststonden 

ten tijde van de passende beoordeling, doordat ze of nog niet uitgevoerd waren of nog geen 

resultaat hebben gehad, of de voordelen nog niet zeker waren, of deels nog niet van kracht waren, of 

doordat de verwachte voordelen niet op hexagoonniveau in kaart kunnen worden gebracht. Het PAS 

maakte het mogelijk om op voorhand depositieruimte toe te delen, voordat de depositiedaling 
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werkelijk is gerealiseerd. Dit is een hypotheek op de toekomst, oftewel een programma op krediet, in 

strijd met artikel 6 Habitatrichtlijn. 

Vergunningen voor activiteiten en prioritaire projecten waarbij ontwikkelruimte wordt toebedeeld 

onder verwijzing naar de passende beoordeling van het PAS mogen niet worden verleend. 

In de uitspraak van de Afdeling is het PAS volledig buiten werking gesteld. Dat betekent dus dat 

met verwijzing naar de passende beoordeling van het PAS geen vergunning meer mag worden 

verleend. 

Maatregelen betreffende veranderingen in de waterhuishouding in de Keersopperbeemden 

GS is voornemens aan de vergunning de volgende voorschriften te verbinden voor de 

Keersopperbeemden, gericht op het aanbrengen van veranderingen in de waterhuishouding. Zie 

pagina 4 van ontwerpbeschikking. 

“In de Keersopperbeemden worden de maatregelen getroffen zoals ingetekend in de kaart in bijlage 

2, en beschreven in de rapportage ‘Inrichtings- en monitoringsplan alluviaal bos Keersopbeemden, B-

WARE, 6 juli 2017’ die deel uitmaakt van de aanvraag”. 

Deze veranderingen houden o.m. in dat de bestaande drainagesloot tussen het tracé van de nieuwe 

weg en het alluviale bos zal worden verwijderd dan wel worden opgestuwd. Dit leidt tot verhoging 

van de kweldruk, en van de grondwaterstanden in het alluviale bos.  

Gesteld wordt dat verhoging van de kweldruk en van de grondwaterstanden gunstig zijn in het licht 

van de instandhoudingsdoelstellingen en dat genoemde maatregelen dus een positief effect hebben. 

In deze conclusie kunnen wij ons niet vinden. 

In de uitspraak van 20 december 2018 van de Rechtbank Oost-Brabant (zaaknummers SHE 18/1176 

en SHE 18/1292) werd het beroep tegen de maatregelen en activiteiten ter vergroting van de 

kwelflux en verhoging van de grondwaterstanden, alsmede maatregelen betreffende peilopzet in de 

Keersop, genoemd in het Beheerplan Natura2000-gebied 136 Leenderbos, Groote Heide & De 

Plateaux, gegrond verklaard. 

Ten gevolge van illegale chemische afvalstortingen op de vuilstortplaats aan de Victoriedijk te 

Valkenswaard zijn verontreinigingen opgetreden  in het grondwater tot op grotere diepte. Deze 

verontreiniging verspreidt zich in de richting van het plangebied waar de activiteiten zullen 

plaatsvinden. De rechtbank oordeelde dat zonder het ontbreken van adequaat onderzoek niet kan 

worden uitgesloten dat het verontreinigde diepe grondwaterpakket zich kan gaan vermengen met 

het ondiepe waterpakket (waar o.a. de maatregelen ter bevordering van de kwelflux op zijn gericht). 

Zie onder meer r.o. 5.4. 

De vergunning Wet Natuurbescherming kan niet worden verleend voordat uit nader onderzoek tot 

op grotere diepte is gebleken dat de geplande maatregelen en activiteiten niet leiden tot significante 

aantastingen van in het Natura2000-gebied voorkomende habitattypen en soorten. 
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Conclusie 

Gelet op bovenstaande kunnen we ons niet vinden in uw conclusie op pagina 13 van de 

ontwerpbeschikking dat de vergunning kan worden verleend ingevolge artikel 2.7, tweede lid, van de 

Wnb. De aangevraagde activiteit kan wel degelijk leiden tot verslechtering van de kwaliteit van de 

natuurlijke habitats en de habitats van soorten in het Natura2000-gebied Leenderbos, Groote Heide 

& De Plateaux en andere beschermde gebieden en kan een significant verstorend effect hebben op 

de soorten waarvoor het gebied is aangewezen. 

In afwachting van uw reactie,  
 

hoogachtend, namens het bestuur van Groen en Heem Valkenswaard e.o., 

                          
drs. L. de Brouwer, voorzitter           A. Aten, vicevoorzitter 
                                

 

 

namens Stichting Oplossing N69 

T. Zwerts 

 

 
 
namens IVN Veldhoven  Eindhoven Vessem  namens Stichting Kernraad Riethoven 
 
G. Lijten      N. van Poppel 
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