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Huidige bestuurscultuur: weg ermee!

Zoals de trouwe lezer van ons maandelijks ‘feuilleton’ niet ontgaan zal zijn, blijkt in het N65 dossier na 
diepgravende analyse van onze kant vrijwel elk getal en elke bewering die van overheidswege wordt 
gedaan (op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau) de broodnodige onderbouwing te ontbreken. 
Zie voor een overzicht van hetgeen we inmiddels ‘boven tafel’ hebben weten te krijgen www.n65.nl onder
nieuws.

Het laatste ‘nieuws’ in dit kader betreft de bewering van de gemeente Vught dat een tunnel in Vught 412 €
miljoen zou kosten. Dat dit getal schromelijk overdreven was, wisten we al eerder. Maar het meest 
recente rapport van IGG maakt zelfs duidelijk dat BINNEN het beschikbare budget van 183 miljoen een€
1.300 meter lange tunnel door de flessenhals in Vught gebouwd kan worden, die nergens hoger is dan 1,5 
meter boven maaiveld. Die hoogte is niet voor niets zo gekozen, omdat ook de open tunnelbak een 
valbescherming van die hoogte nodig heeft.

Het laat zien hoe ‘dom’ het huidige ontwerp is. De onveilige opritten van het huidige ontwerp (zie 
rapporten Wildervanck en Baan, gecertificeerd Rijksauditor), de onveilige ovondes (zie rapporten 
Hornman en Fortuijn) en de verkeersgerelateerde fijnstof productie: steeds geldt dat een beter ontwerp 
voor hetzelfde geld mogelijk is. 

En dat allemaal omdat naar de mening van Rijkswaterstaat de enige robuuste,veilige en toekomst-
bestendige oplossing voor de N65 gelegen is in het aanleggen van een snelweg van hetzelfde kaliber als 
de A2 en de A58. En als de vraagstelling is om een snelweg in die categorie te bouwen, dan dwingt zich 
de vraag op of het verstandig is en blijk geeft van zorgvuldig bestuur om het bestaande tracé vlak langs 
Helvoirt en dwars door Vught te gebruiken voor een volwaardige snelweg. Voorzien van open tunnel-
bakken zodat fijn stof in de bebouwde kommen zijn dodelijke werk kan blijven doen en zonder naar 
betere alternatieven te kijken. En het locale bestuur en politiek zwijgt en kijkt toe!

Op 14 december is een gesprek van het bestuur van de Stichting Comité N65 met de STAB (STichting 
Advisering Bestuursrechtspraak). Van die gelegenheid zullen wij gebruik maken om déze vraag ook aan 
de orde te stellen. Vorige maand nog was de bedoeling dat de STAB een advies zou afleveren aan de Raad
van State (RvS) op 12 januari 2022, vooruitlopend op een meerdaagse behandeling van alle beroepen in 
april 2022 van de meervoudige Kamer van de afdeling rechtspraak van de RvS, maar gezien de 
overvloedige hoeveelheid materiaal dat er inmiddels beschikbaar is gekomen (niet in het minst van ons 
afkomstig), is de opleverdatum van het advies van de STAB verschoven naar 14 februari 2022. Wij zijn 
uiterst benieuwd naar dit advies van de STAB en houden u op de hoogte en intussen houden wij vol:
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Naast veel energie, kosten die procedures en onderzoeken voor nieuw en extra bewijsmateriaal ook veel 
geld. Doneer daarom fiscaal aftrekbaar op IBAN NL05RABO 0106494422 ten name van het Comité 
N65OH. Zie www.n65.nl onder Inschrijven.

http://www.n65.nl/

