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Stichting Comité N65

Reactie op Verweer landsadvocaat d.d. 11-2-2022 + enkele verduidelijkingen

I.

Par.9.1: Rapport Wildervanck ingediend op 11-11-20:
A. Verweerder stelt dat dit rapport Wildervanck1 alleen op Vught slaat waar het
Comité niets over mag zeggen want die verzette zich alleen tegen het bestemmingsplan Helvoirt. Maar het bestemmingsplan Helvoirt kan nu eenmaal
inhoudelijk niet los gezien worden van het bestemmingsplan Vught. Hoewel de
fusie Vught/Helvoirt formeel pas eind 2020 werd bekrachtigd, wierp het in dit
N65 project zijn schaduwen al vooruit. Het Comité heeft er met name voor
gezorgd dat bij de gemeentelijke herindelingsverkiezingen eind 2020 in Vught,
politieke partijen die zich tegen het reconstructieplan verklaarden, een forse
stemmenwinst kregen. Dat die partijen er vervolgens niet in zijn geslaagd bij de
collegevorming de overige partijen te overtuigen van de nadelen van het
ontwerp, kan het Comité niet worden tegengeworpen. Daarbij zij aangetekend,
dat de Stichting voorafgaand aan deze verkiezingen aan alle 3 toenmalige
collegepartijen (GB, VVD en PvdA/GL) de nieuwe gevaarlijke opritten vanuit
Vught expliciet heeft voorgehouden, met schouderophalen als ‘resultaat’. Gezien
de statuten op dat moment was het juridisch ook onmogelijk een zienswijze in te
dienen tegen het bestemmingsplan Vught. Ter bescherming van het door de
Stichting omarmde algemeen belang heeft het Comité het rapport Wildervanck
betaald. Geheel terecht heeft zowel de voorzieningenrechter als Uw college beide
bestemmingsplannen als één geheel behandeld. Ook uit de huidige projectkaart2,
blijkt dat inmiddels sprake is van een en hetzelfde plan met alleen een
verschillende herkomst. Tot slot behandelt ook de landsadvocaat in zijn nota d.d.
11-2-2022, waarop hier wordt gereageerd, beide bestemmingsplannen als één
geheel gezien de samenhang. Door deze zaken te voegen zou Uw college aan alle
mogelijke twijfel hieromtrent een einde kunnen maken, waartoe wij Uw college
bij deze dan ook uitnodigen. Overigens blijkt verder beneden in deze nota dat de

1

http://www.n65.nl/Verkeerspsychologische%20aspecten%20N65%20Vught.definitief.pdf
2 https://www.n65reconstructie.nl/over+het+project/projectkaart/default.aspx
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rapporten Wildervanck dit snelheidsnalevings- en dus veiligheidsprobleem op de
gehele N65, aan de kaak stelt. Waarvan akte. Voor de goede orde wijzen wij nog
op de AWB, afdeling 3.2 getiteld “Zorgvuldigheid en belangenafweging” en de
samenhangende ABBB. Zowel het beginsel van zorgvuldige voorbereiding als
fair play worden geschonden door deze reconstructie niet in zijn geheel te willen
zien. Het staat advocaten natuurlijk tot op zekere hoogte vrij de belangen van
hun client te dienen, maar een landsadvocaat zou zich gehouden moeten voelen
niet te handelen in strijd met de AWB/ABBB en dan past het verweer verwoord
in de eerste alinea niet. Wij verzoeken Uw college dan ook de eerste alinea van
Par. 9.1 van de landsadvocaat als niet geschreven te beschouwen.

B. Datzelfde gaat ook op voor het verweer verwoord in de tweede alinea van Par.
9.1, want het relativiteitsvereiste ex. art. 8:9l AWB staat helemaal niet in de weg
voor een geslaagd beroep. Immers het vestigingsadres is Vught, de statuten zijn
aangepast en de doelstellingen van het Comité luiden: "a. Het bevorderen van de
verkeersveiligheid, leefbaarheid en gezondheid voor alle omwonenden van
de N65 in de ruimste zin van het woord, met name inwoners van Vught en
Helvoirt; b. het bevorderen van verbetering van de autoweg N65 ten behoeve van
de doorstroming van het verkeer; c. het stimuleren van oplossingen die bijdragen
aan het vorenstaande; d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het
vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen
zijn, ook voor andere locaties dan de N65." Het is daarom verbazingwekkend dat
verweerder zich nu beroept op niet meer vigerende statuten van de huidige beroepspartij. Overigens is het Comité geheel vrij om op grond van nieuwe feiten
haar beroep aan te passen. Laat staan dat rechtsoverweging 4.5 in de RvS uitspraak d.d. 14 april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786 dit evenzeer mogelijk maakt.
Want art. 6:13 AWB mag niet aan belanghebbenden worden tegengeworpen.

C. Na deze puur procedurele bezwaren naar wij hopen in voldoende mate ontkracht
te hebben, geeft de derde alinea van Par 9.1 eindelijk ruimte om de in het rapport
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van Wildervanck aangekaarte inhoudelijke en niet malse bezwaren met
betrekking tot de verkeersveiligheid van het gehele N65 ontwerp te bespreken.
Wij verwijzen hierbij in eerste instantie naar het door ons toegevoegde rapport
van Wildervanck in productie 13 van 5 april dat ingaat op het rapport van Royal
Haskoning DHV (RHDHV) van 28 december 20214, door verweerder als Bijlage
3 toegevoegd. De bedenkingen in deze Verkeerspsychologische Beoordeling
tegen het ontwerp blijven overeind en worden als gevolg van het gewijzigde
ontwerp eerder versterkt. Zie voor details het bijgesloten rapport van Cees
Wildervanck als reactie op het RHDHV rapport. De gunstige conclusie van
RHDHV inzake de veiligheid van het ontwerp wordt niet gedeeld. Dat komt voor
een groot deel door het niet altijd terechte vertrouwen op richtlijnen van RHDHV
en het ontbreken van een Verkeerspsychologische Beoordeling (VPB). Dit laatste
is strijdig met de richtlijn VOA (Verkeersveilig Ontwerpen Auto(snel)wegen) van
I&W. Wellicht ten overvloede wijzen wij erop dat de significante
ontwerpwijziging door een gedeelte van de hoofdrijbaan op één hoogte aan te
leggen niet anders gezien kan worden dan als een impliciete erkenning door
verweerder van het door Wildervanck bevestigde en door ons zonder resultaat
aangekaarte grote probleem qua verkeersveiligheid voor op de N65 invoegend
verkeer. Hierbij zij aangetekend dat het door verweerder aangekaarte gewijzigde
ontwerp slechts één van de twee opritten omvat, terwijl een vergelijkbaar
invoegprobleem speelt op de andere oprit vanuit de J.F. Kennedylaan in de
richting van Tilburg, waarbij verkeer op de hoofdrijbaan omhoog komt, met
tegenlicht van de zon. Dan concludeert RHDHV dat het Comité voorbijgaat aan
de voordelen van het project op het gebied van verkeersveiligheid. Door het
verdwijnen van 4 N65 stoplichten en het afsluiten van bijna alle aansluitingen op
de N65 zal, afhankelijk van de concrete invulling en aanzuigende werking,
mogelijk de verkeersveiligheid voor het doorgaande verkeer toenemen. Daar
staat echter tegenover, naast het al bestaande luchtverontreinigingsprobleem, dat
de verkeersveiligheid voor verkeer van omwonenden zal afnemen door twee

3
4

http://www.n65.nl/Dupliek-Wildervanck.pdf
http:/ www.n65.nl/Verweer11feb2022Bijlage3HASKoningDHV.pdf
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oorzaken: 1. de enkele resterende aansluitingen zijn veelal niet ingericht als
ordentelijke gebiedsontsluitingsweg en 2. zijn niet in staat de aanzienlijke
verkeerstoename te verwerken als gevolg van het afsluiten van bijna alle andere
bestaande aansluitingen op de N65. Bovendien vormen de projectkosten verband
houdend met deze door RHDHV genoemde mogelijke verbeteringen van de
verkeersveiligheid bij lange na niet de hoofdmoot van het beschikbare budget,
waarbij aangetekend dat RHDHV in haar rapport bij herhaling verwijst naar
tekort schietende fondsen om de verkeersveiligheid van de opritten in Vught op
een hoger plan te tillen. Wij verwijzen naar RHDHV reactie onder punt 2.1, waar
expliciet het beperkte budget wordt benoemd en onder 2.2 waar het gaat om de
kosten voor een extra verbreding van minimaal 1,5 meter, vergelijkbaar met een
vluchtstrook, die over het gehele traject ontbreekt.

II.

Par. 9.2: Responsnota Wildervanck 27-11-20:
A. De landsadvocaat herhaalt hier de stelling dat dit rapport alleen op Vught slaat
waar het Comité niets over mag zeggen. Zie daarvoor de opmerkingen bij punt
9.1 hierboven en bijbehorende productie 1 onder C aldaar. Uit de volgende
conclusie van Wildervanck “veiligheidsprobleem op de gehele N65” blijkt al
de onjuistheid van die stelling die door verweerder op geen enkele wijze wordt
weerlegd: “Noch de VVA noch de Reactienota Verkeersveiligheidsaudit VVA1
komt met een werkbare, effectieve oplossing voor dit snelheidsnalevings- en
dus veiligheidsprobleem op de gehele N65. De combinatie van: - deze
snelheidsproblematiek en – het in de Verkeerspsychologische Beoordeling
gesignaleerde toch al grote risico van de slecht zichtbare, onverwachte, korte
invoegstrook leidt tot een zeer hoog zo al niet onacceptabel risico.”
B. De opmerking van de landsadvocaat over het 80 km snelheidsregime via een
verwijzing naar het RHDHV rapport5 in paragraaf 2.3 kunnen als irrelevant
terzijde worden gelegd. Uit o.a. de aanbestedingstukken blijkt immers dat
Rijkswaterstaat wel degelijk de bedoeling heeft er t.z.t. een 100 km snelweg

5

http://www.n65.nl/Verweer11feb2022Bijlage3HASKoningDHV.pdf
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van te maken. En tegen het licht van de ook door RHDHV erkende verkeersveiligheidsproblematiek, mocht de maximum snelheid door de wegbeheerder
in de toekomst alsnog verhoogd worden boven 80 km/uur, blijft het ontwerp
ernstig tekort schieten qua bestendige verkeersveiligheid.
C. Onder 6.4 eerste alinea merkt verweerder verder op dat het relativiteitsvereiste
niet zou gelden voor de appellanten, omdat op de door verweerder aangegeven
afstanden tot de N65, het relativiteitsvereiste niet zou gelden. Niet valt in te
zien hoe de specifieke afstand tot de N65 van invloed kan zijn op het relativiteitsvereiste verband houdend met invoegend verkeer vanuit Vught op de N65.
Het is niet meer dan redelijk om te mogen verwachten dat ook deze appellanten, net als alle Vughtenaren en bezoekers van Vught, bij tijd en wijle de
gerechtvaardigde behoefte zullen voelen om van deze door de rapporten van
Wildervanck gewraakte opritten naar de N65 gebruik te gaan maken en dat
geldt evenzeer voor ons beroep. De statutaire doelstellingen van het Comité
omvatten immers: “de verkeersveiligheid, leefbaarheid en gezondheid voor
alle omwonenden van de N65 in de ruimste zin van het woord”. Kortom, ook
deze stelling van de landsadvocaat op par. 6.4 eerste alinea kan als irrelevant
terzijde worden gelegd.

III.

Par. 9.3: Nader stuk 3-10-2021-stikstof berekeningen:
Vermoedelijk slaan deze opmerkingen van verweerder op dit beroepschrift
aanzuigende werking6 door het verdwijnen van 4 stoplichten, hoewel door
verweerder uitsluitend wordt gesproken over stikstofberekeningen.
A. Verweerder merkt hier op dat het gaat over stikstofberekeningen. Het is juist
dat de Provincie de betreffende berekeningen heeft gepresenteerd als correctie
op stikstofberekeningen omdat de verkeerstoename als gevolg van de
reconstructie N65 niet in de berekeningen was meegenomen. Maar iedere
verkeerstoename heeft niet alleen gevolgen voor stikstof maar ook voor
fijnstof. Voor het door zowel de provincie Noord-Brabant als de gemeente

6

http://www.n65.nl/Beroepschrift-Raad-van-State-inzake-aanzuigende-werking-N65.pdf
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Vught expliciet ondertekende Schone Lucht Akkoord (SLA) worden 3 stoffen
gebruikt als indicator om het luchtverontreinigingsmengsel te beschrijven7.
Het gaat om NO2/NOx, PM10 en NH3. Bij PM10 gaat het om vaste stof
deeltjes (kleine korreltjes) met een specifieke maximale maatvoering. Bij
NO2/NOx en NH3 gaat het om vluchtige gassen, die echter in de praktijk
kunnen ‘vast klonteren’ en alsnog als PM10 bestanddeel kunnen optreden en
kwalijke gevolgen kunnen krijgen voor de volksgezondheid. Hieruit valt op te
maken dat een zuivere scheiding tussen enerzijds ‘stikstof’ (zowel NO2 als
NH3 vallen onder dit begrip) dat schade toebrengt aan de natuur en anderzijds
‘stikstof’ dat schadelijk is voor de volksgezondheid, niet goed mogelijk is.
Ons beroep omvat dus wel degelijk het begrip ‘stikstof’. Het woordgebruik
“aanzuigende werking” maakt beter duidelijk dat iedere verkeerstoename
gevolgen heeft voor zowel stikstof als voor fijnstof en slecht is voor zowel
mens als natuur.
B. En verweerder miskent de hierboven aangegeven intrinsieke verwantschap
door te stellen dat het Comité niet eerder beroepsgronden over natuur heeft
aangevoerd en daarom op grond van art. 1.6a van Crisis- en herstelwet na
afloop van de termijn voor het instellen van beroep geen beroepsgronden meer
kan aanvoeren. Allereerst staat vast dat het Comité al in haar zienswijze uit
2019 uitdrukkelijk wees op de aanzuigende werking en “luchtverontreiniging
door het autoverkeer”, waaronder dus stikstof. Overigens is het vaste jurisprudentie dat art. 1.6a van Crisis- en herstelwet geen verbod inhoudt om eerder
naar voren gebrachte beroepsgronden op een later stadium met nieuwe
argumenten te onderbouwen gezien Kamerstukken II 2009/10, 32 127, nr. 140,
p. 31. Na het voorgaande lijkt het overbodig verder in te gaan op de vraag,
wanneer in de rechtsmiddelenclausule niet is gewezen op de toepasselijkheid
van de Crisis- en herstelwet zoals bij de bestemmingsplannen Vught en

7

Zie “Emissiereductie maatregelen Schone Lucht Akkoord (SLA) van TAUW B.V. (met kenmerk: R0011281594BWH-V01), in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, blz. 6, laatste
alinea.
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Helvoirt het geval is, of art. 1.6a van Crisis- en herstelwet toch aan het Comité
zou kunnen worden tegengeworpen.
C. Ook het beroep van de landsadvocaat op AWB art. 8:69a faalt om die reden nu
“luchtverontreiniging door het autoverkeer” de belangrijkste achtergrond
vormde voor het verzet tegen de huidige N65 reconstructievoorstellen en
talloze regels en beleidsbesluiten (zoals het Schone Lucht Akkoord) strekken
tot bescherming van de belangen van degene die zich daarop beroept, in casu
het Comité.
D. Vervolgens betoogt verweerder dat het Comité ten onrechte deze berekeningen
afdoet als iets marginaals. Het is juist dat volgens verweerder en diens adviseur Arcadis de conclusie van deze berekeningen in die Passende Beoordeling
Reconstructie N65 Gemeente Vught luidt dat de reconstructie gerealiseerd en
gebruikt kan worden zonder significante gevolgen voor de Natura-2000
gebieden. Maar kennelijk heeft verweerder wel kennis genomen van dit
beroepschrift aanzuigende werking8 maar is de betekenis de landsadvocaat
ontgaan. Zoals al gesteld in onze zienswijze d.d. 3-2-20229 op het STABrapport Helvoirt Nr.: 202004196/1/R2 blijkt uit dat beroepschrift toch
onweerlegbaar op basis van de overlegde printscreens van het Pimplatform dat
ten onrechte een aanzuigende werking van 2.300 voertuigen per etmaal is
verondersteld. Dit terwijl die printscreens duidelijk maken dat in de rapportage van Goudappel Coffeng (in hun bijlage 2, Verkeerscijfers)10, vrijwel geen
aanzuigende werking is opgenomen maar alleen autonome groei en herallocatie van dit verkeer alleen ten gevolge van het verdwijnen van een fors
aantal aansluitingen naar de N65. En het is onweerlegbaar dat nadat de 4 N65
stoplichten verdwijnen, voor alle verkeer naar Tilburg of Breda en terug de
route over de A2/N65 de kortste en ook de snelste route wordt, zoals ver8

http://www.n65.nl/Beroepschrift-Raad-van-State-inzake-aanzuigende-werking-N65.pdf
http://www.n65.nl/Zienswijze-Comite-N65-op-rapport-STAB-14-2-2022-kenmerk-41298.pdf
10
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0865.vghBPN65-VG01/b_NL.IMRO.0865.vghBPN65VG01_tb8.pdf
9
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weerder zelf aangeeft bij punt 1.4: “De reistijd over de N65 verbetert fors”, en
dat geldt des te meer zodra ook het resterende gedeelte met stoplichten van de
N65 tussen Helvoirt en Tilburg aangepakt wordt. En dat houdt al snel een
veelvoud in van 2.300 voertuigen per etmaal extra. Hoe het bestaat dat de
landsadvocaat in navolging van B&W en Provincie zonder enig zakelijk
argument vervolgens concludeert dat als gevolg van dat veelvoud van 2.300
voertuigen per weekdag meer, de “luchtverontreiniging door het autoverkeer”
geen significante gevolgen zou hebben, noch voor omwonenden aan de N65
noch voor Natura-2000 gebieden, overstijgt ons bevattingsvermogen.
E. Dit des te meer omdat in die Passende Beoordeling Reconstructie N65
Gemeente Vught (projectnummer 30080854, d.d. 9 september 2021) Arcadis
op pagina 7 onder de kop 2.2 Gebruiksfase stelt dat: “de emissie en depositie
van deze gebruiksfase vergeleken zijn met de emissie en depositie als gevolg
van de autonome ontwikkeling voor het rekenjaar 2024. Voor het rekenjaar
2024 is gekozen, omdat dit naar verwachting het eerste jaar van openstelling
is. Latere jaren laten een daling in de emissiefactoren zien, waardoor de
emissie voor het rekenjaar 2024 een hogere, en daarmee worst-case,
benadering geeft.” Derhalve is bij deze passende beoordeling op geen enkele
wijze rekening gehouden met de niet-autonome ontwikkeling als gevolg van
de aanzuigende werking door het verdwijnen van 4 stoplichten voor Natura2000 gebieden. Laat staan voor omwonenden aan de N65, en dat nijpt des te
meer, omdat het erop lijkt dat verweerder uitgaat van ‘piekjaar’ 2024, zonder
rekening te houden met alle overige luchtverontreinigingen met verkeer als
bron. Hierbij moet niet alleen aan uitlaatgassen gedacht worden, maar ook aan
slijtage van o.a. banden en de weg en het opwerpen van allerlei stoffen die
zich op of in de nabijheid van de rijbaan bevinden (resuspensie).

-
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IV. Par. 9.4: Vraagtekens over betere verkeersafwikkeling,
luchtkwaliteit en fijn stof:
A. Verweerder stelt hier dat het vervangen van 4 stoplichten de doorstroming voor
het doorgaande verkeer verbetert en daardoor sprake is van een positief effect op
de luchtkwaliteit in de omgeving van de N65. Die stelling is alleen juist voor
zover het verdwijnen van 4 stoplichten betekent dat er minder stil gestaan, geremd
en opgetrokken gaat worden (langzaam rijdend verkeer). Maar dit effect wordt
licht teniet gedaan door de aanzuigende werking (veel méér verkeer) met véél
hogere snelheden waardoor resuspensie exponentieel toeneemt. Het toont tevens
aan dat verweerder geen kennis heeft genomen van het gestelde in dit
beroepschrift luchtkwaliteit11, voluit Validatie/Verificatie NSL/AERIUS model
d.d. 28-10-2021. En dat voorts tegenover een betere verkeersafwikkeling voor het
doorgaande verkeer deze reconstructie het lokale verkeer verslechtert door de
meeste bestaande aansluitingen op de N65 af te sluiten en zodoende zonder
zakelijke argumenten een historisch gegroeide fout verergert door erftoegangswegen zoals de Torenstraat in Helvoirt direct aan te laten sluiten op een stroomweg zoals de N65. En daarnaast voorbijgaat aan liefst 3 rapporten van externe
deskundigen12 over de verkeersveiligheid voor het doorgaande verkeer, met als
niet te vermijden gevolg regelmatig voorkomende langdurige blokkades o.a. door
(ernstige) verkeersongevallen.

Luchtkwaliteit en fijn stof:
B. In dat beroepschrift luchtkwaliteit13 , wordt overtuigend aangetoond dat:
 Resuspensie van fijn stof (het opwerpen van allerlei stoffen die zich op of
in de nabijheid van de rijbaan bevinden) niet in het NSL/AERIUS model
is opgenomen. En feit is dat uit bijna alle bronnen blijkt dat resuspensie +
niet-uitlaat emissies t.o.v. directe uitlaat emissie relatief continu stijgt,

11 http://www.n65.nl/Beroepschrift-Validatie-en-Verificatie-NSL-Aerius-model.pdf
12 1. “Verkeersveiligheid analyse N65 Vught”, van ing. D.L. de Baan”, 2. “Verkeerspsychologische
aspecten N65 Vught” van Wildervanck, 3. 210603-Hornman-Verkeersonderzoek Reconstructie N65.pdf
13
http://www.n65.nl/Beroepschrift-Validatie-en-Verificatie-NSL-Aerius-model.pdf
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zeker zal gaan overstijgen en volgens meerdere bronnen de directe emissie
nu al overstijgt;

 Aannemelijk is dat geen documenten bestaan die de wettelijk voorgeschreven vergelijking tussen reken- en meetuitkomsten op dezelfde
locaties aantonen en zelfs de voorgeschreven rapportages aan de EU niet
blijken te bestaan;

 Het NSL ongeloofwaardig wordt als stelselmatig PM10 of PM2.5 meetwaarden overdag toont met meer verkeer die lager zijn dan ’s nachts met
minder verkeer en ook het verschil tussen de meetwaarden van verkeersbelaste en achtergrond locaties uiterst gering blijken te zijn tot zelfs
negatief;

 Het NSL ongeloofwaardig wordt als natuurkundig gezien onmogelijke
negatieve meetwaarden op grote schaal voorkomen in het NSL en ook nog
worden gesaldeerd met positieve meetwaarden;

 Het NSL ongeloofwaardig wordt want het staat vast dat voor verkeersgerelateerde luchtverontreiniging SRM 2 wordt gehanteerd voor zowel fijn
stof als uitlaatgassen en verder in de gebruikte rekenmodellen geen verschil in verspreiding blijkt te bestaan. Dat is onbestaanbaar omdat in
verhouding grote korreltjes fijn stof zich nu eenmaal volledig anders
verspreiden dan uitlaatgasmoleculen. En dus als gevolg
verkeersgerelateerd fijn stof in beginsel dichter bij de bron, de weg,
neervalt en uitlaatgassen zich veel verder verspreiden. Volhouden dat een
kogel afgevuurd vanuit een botsauto geen kwaad kan voor omstanders,
puur en alleen op basis van het verspreidingsmodel van de botsauto’s, kan
uiterst vervelende gevolgen hebben voor deze omstanders;

 Het NSL ongeloofwaardig wordt door vrij systematisch te toetsen op locaties verder dan de wettelijk voorgeschreven 10 meter van de wegrand die
tot stand is gekomen na langdurig Nederlands verzet in het EU parlement;

 Het NSL ongeloofwaardig wordt door bij Rijkswegen standaard SRM2 toe
te passen, ook in bebouwde kommen zoals de Rijksweg N65 in Vught. Zo
blijkt dat op het drukste kruispunt in Vught, J.F. Kennedylaan/N65, alle
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50.000 auto’s per weekdag op de N65 zelf (SRM1, want in stedelijke
omgeving), ineens geen enkele luchtverontreiniging meer zouden veroorzaken. Uit deze recente publicatie14 afkomstig van de TU Eindhoven bijv.
blijkt dat fijn stof 15 tot 25 milligram per auto per kilometer veroorzaakt.
Het NSL evenwel berekent 0 milligram voor rond 50.000 auto's op het
drukste N65-kruispunt in Vught! Zou de landsadvocaat dat nu echt zelf
geloven?

C. Uit het voorgaande blijkt dat iedere onderbouwing ontbreekt voor het uitgangspunt van het bestemmingsplan dat geen sprake is van normoverschrijdingen.
Onder die omstandigheid is het onverantwoord deze reconstructie door te zetten.
Het bestendigt een situatie waarin volgens de minister jaarlijks tenminste 93,7515
levensjaren, en volgens anderen een veelvoud daarvan, verloren gaan in Vught
door luchtverontreiniging. Dat blijkt bijvoorbeeld uit deze reactie16 op dit Schone
Lucht Akkoord17. Temeer daar alternatieven zoals echte autotunnels een zeer
aanzienlijk positief MKBA-saldo aantonen tegenover het huidige plan met een
aanzienlijk negatief MKBA-saldo.

Betere verkeersafwikkeling:
D. Zoals gezegd verslechtert deze reconstructie de verkeersafwikkeling voor het
lokale verkeer door de meeste bestaande aansluitingen op de N65 af te sluiten. De
N65 is, als snelwegschakel tussen A2 en A58, steeds verder opgeschaald met als
consequentie dat erftoegangswegen direct aan kwamen te sluiten op een steeds
drukker wordende stroomweg. Ondanks het daarmee gepaard gaande
verkeersveiligheidsgevaar is in de loop der tijden het aantal erftoegangswegen
met directe aansluiting op de N65 gaandeweg toegenomen om overbelasting van
lokale wegen te voorkomen. Zo is indertijd daarom welbewust besloten in
14 https://fd.nl/futures/1408977/andere-uitstoot-vraagt-om-andere-oplossingen-szi1caXw3EH4
15 In Vught en Helvoirt samen wonen zeker 10.000 mensen binnen 1.000 meter van de N65. Dat betekent
bij een gemiddelde levensduur van 80 jaar en 9 maanden korter leven zoals het akkoord stelt, 7.500 (10.000
x 9/12) gemiste levensmaanden ofwel per jaar 93,75 (7.500/80) levensjaren.
16 http://www.n65.nl/Schone-Lucht-Akkoord-N65-V2.pdf
17 https://www.internetconsultatie.nl/schone_lucht_akkoord
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Helvoirt de Achterstraat direct aan te sluiten op de N65, want zo werd de
Torenstraat minder belast. Toen mettertijd dezelfde problemen zowel de Achterstraat als de Torenstraat troffen, werd ingezet op een rondweg waarvan het tot
onze spijt nooit meer is gekomen. Het huidige argument van B&W Haaren in
zienswijze 6 is overigens terecht en luidt: “Iedere oversteek van een fietser is
gevaarlijk en heeft een negatief effect op de doorstroming van de Torenstraat. Hoe
minder oversteken, hoe beter.” Het STAB rapport Helvoirt besteedt echter geen
enkele aandacht aan het feit dat die oversteken nog veel gevaarlijker worden omdat de Torenstraat het dorp Helvoirt in twee dorpshelften splitst met alle winkels,
scholen, kerken, artsen, cafés etc. aan de West/Tilburgse kant en daar jaagt de reconstructie 50% meer verkeer doorheen. Terwijl het STAB rapport wel concludeert op pag. 31 dat “de kans op ongevallen wel toeneemt bij een hogere
verkeersintensiteit”. Daarnaast schenkt het STAB rapport Helvoirt ook geen aandacht aan het feit dat de treinen op de spoorweg Den Bosch-Tilburg 8-10 keer per
uur de Torenstraat kruisen met soms kilometer lange files als gevolg. Deze reconstructie bemoeilijkt derhalve een betere verkeersafwikkeling en verslechtert
daarmee de samenhangende verkeersveiligheid.

E. Een illustratie van dit alles is de stelling van de landsadvocaat in haar reactie18 op
het STAB rapport Helvoirt. Randnummer 1 op pagina 2 van haar reactie vermeldt
dat de verkeersintensiteit op de Torenstraat noordelijk van de N65 aanzienlijk af
neemt van 8.600 naar 3.880 mvt/etm. Het is inderdaad juist dat het Pimplatform19
een verkeersafname laat zien op de Torenstraat noordelijk van de N65. Weliswaar
in de autonome situatie niet van 7.680 naar 3.880 zoals de landsadvocaat verder
stelt maar wel wat minder, van 6.380 naar 4.220 zoals de link hiervoor naar het
Pimplatform laat zien. Daarnaast willen wij het volgende opmerken over de input:
1.

Op pagina 6 van onze zienswijze maart 201920 merkten we in Bijlage 1 al

18

www.n65.nl/ResponsSTABHvoirtPelsRijcken4mrt2022-1.pdf
https://pimplatform.nl/?environment_id=71&zoom=12&x=144165&y=405166&rotation=1&baselayer=o
penbasis_0.62&layers=10172_0.95_0-1-2-3-4-5,16_0.9_3
20
http://www.n65.nl/Zienswijze%20Reconstructie%20N65-Definitief.pdf
19
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op dat in ieder verkeersmodel heel veel aannames zitten. Die zijn nergens
geëxpliciteerd behalve als globale verwijzing naar het Regionale verkeersmodel
’s-Hertogenbosch 2014 met aanpassingen. Vervolgens bleken deze cijfers een wat
ons betreft erg onwaarschijnlijke autonome afname te laten zien tussen 7 en 8%
en dat alleen al zaait twijfels over de geraamde verkeersvolumes en het
verkeersmodel. Het is zelfs onbekend welk actueel groeiscenario is gebruikt voor
de autonome groei, terwijl het wat ons betreft noodzakelijk is om een hoog
groeiscenario aan te houden, zeker voor wat betreft de bijbehorende
luchtverontreiniging. En terecht oordeelde u recentelijk in uw uitspraak
201900309/1/R2 d.d. 15 december 2021 inzake de N279 dat derhalve
onvoldoende is komen vast te staan dat een realistisch groeiscenario aan de
berekeningen ten grondslag is gelegd.
2.

Vervolgens constateerde deze zienswijze op pagina 7 dat simpele

exercities via een navigator, bijv. Google, aantonen dat, voor bijna iedereen die nu
via de Achterstraat naar Tilburg gaat, het veel handiger is na afsluiting van de
Achterstraat de Torenstraat te gebruiken. Het is redelijk om aan te nemen dat het
leidt tot 1.000-2.000 mvt/etm extra over de Torenstraat. Het verkeersmodel en
Pimplatform gaat daar ten onrechte aan voorbij.
3.

Ook houdt het Pimplatform geen rekening met de nieuwbouw in het plan

Den Hoek zoals de zienswijze stelt op pag. 8. Want dat Pimplatform geeft
noordelijk van de spoorwegovergang aan in plot 1 2017: 4.010 mvt/etm, in plot 2
autonoom 2030: 3.710 mvt/etm en in plot 4, VKA+: 3.780. Het is niet
aannemelijk dat al die nieuwe huizen voor minder verkeer zouden zorgen om
welke reden de aantallen en bijbehorende conclusies dienen te worden afgewezen.
Samen met het totale gebrek aan inzicht in de achterliggende veronderstellingen
van Regionale verkeersmodel ’s-Hertogenbosch 2014, geven wij in overweging
om op die gronden de nu voorliggende bestemmingsplan(nen) reconstructie N65
af te wijzen.

Overige punten uit STAB rapporten

-
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F. Op 2 maart 2021 vroeg de voorzieningenrechter aan verweerder of de gemeente
een “min” op verkeersveiligheidsgebied op het OWN acceptabel vond in ruil voor
een “plus” op het HWN.

 Hierna gaan wij dieper in op de ook door de gemeente erkende “min” voor
het OWN, onder meer onder verwijzing naar deze recente
verkeersveiligheidsanalyse21 (productie 2) van een bestaande rotonde in
het OWN in Vught in opdracht van de gemeente. Op deze rotonde zijn
vlak na elkaar twee fietsers zwaar verongelukt (1 met dodelijke afloop).
De adviezen benadrukken het belang van uniformiteit, overzichtelijkheid,
snelheid en intensiteit van het gemotoriseerd verkeer op de rotonde, en de
politie adviseert op de een na laatste pagina onder randnummer 7 de
bestaande situatie met tweezijdige fietspaden te veranderen naar twee
enkelzijdige fietspaden. Dit zijn stuk voor stuk aspecten die van belang
zijn in het door ons gewraakte N65 Reconstructieplan waar tweezijdige
(snel)fietspaden (OWN )zijn opgenomen, waarvan akte.

 Uit onze Zienswijze op het STAB-rapport Helvoirt Nr.: 202004196/1/R222
blijkt dat het STAB rapport http://www.n65.nl/STAB-rapport-14022022Helvoirt-Samenvatting-150-dpi.pdf23 voor Helvoirt naast verschillende
toch niet onbelangrijke fouten veel bezwerende woorden bevat, maar die
niet onderbouwd zijn met enig zakelijk argument. Daarnaast worden ten
onrechte de Vissim kruispuntanalyses, die door Goudappel Coffeng zelf
ontwikkeld zijn, als juist aangenomen terwijl ieder inzicht in de
achterliggende modelveronderstellingen ontbreekt. Voor zover wij kunnen
nagaan is het model ook niet gevalideerd door een deskundige derde.
Gezien de tegenspraken met de rapporten van 4 externe deskundigen, luidt
onze conclusie qua veiligheid en bereikbaarheid dan ook dat de
voorgenomen reconstructie de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid van

21 http://www.n65.nl/Verkeersveiligheidsanalyse rotonde Esscheweg-Wolfskamerweg.pdf
22 http://www.n65.nl/Zienswijze-Comite-N65-op-rapport-STAB-14-2-2022-kenmerk-41298.pdf
23 http://www.n65.nl/STAB-rapport-14022022-Helvoirt-Samenvatting-150-dpi.pdf
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Helvoirt in Betekenende Mate zal doen afnemen. Let ook op het gebrek
aan aandacht voor de lokale verkeersveiligheid in dit STAB rapport
Helvoirt. Ook de focus van de landsadvocaat schijnt alleen gericht op verkeersveiligheid voor het doorgaande, maar niet voor het lokale verkeer.

 Het rapport Wildervanck vraagt terecht aandacht voor de risico’s voor
automobilisten van de korte op- en afritten bij de ovondes naar of vanuit
een diepe tunnelbak met hoge geluidswallen. Daarnaast moet aandacht
worden gegeven aan de risico’s voor de voorrangsregels voor fietsers bij
die ovondes met een tunnelbak met hoge geluidswallen. De regel luidt,
fietsers hebben voorrang binnen de bebouwde kom; buiten de bebouwde
kom hebben auto's voorrang. Verkeersdeelnemers zijn dit gewend en het
past bij hun verwachtingen. De ovondes liggen binnen de bebouwde kom,
dus hebben fietsers voorrang. Maar op de N65 komen auto's die de N65
verlaten met een snelheid van 80 km/h, mogelijk 100 km/h, de oprit op
naar de ovonde, bestuurders zien bijna niets door de betonnen zijwanden
tot op de ovonde waar zij plotseling voorrang moeten geven aan fietsers,
die ook van de ‘verkeerde’ kant komen, die deze auto's ook niet tijdig zien
aankomen. Levensgevaarlijk! Fortuijn24 (in Helvoirt) en Hornman25 (in
Vught) wezen al op de gevaarlijke voorrangsregeling voor fietsers op deze
ovondes.

 Uit het STAB-rapport Vught26 blijkt eveneens dat ten onrechte de Vissim
kruispuntanalyses van Goudappel Coffeng27 zonder meer als juist zijn aangenomen terwijl ieder inzicht in het model, de gehanteerde netwerkdefinities en achterliggende modelveronderstellingen ontbreekt. Bij model24

http://www.n65.nl/Beoordeling-ontwerp-ovonde-Torenstraat-Molenstraat-met-aansluiting-op-N65-teHelvoirt-25-9-2021.pdf
25
http://www.n65.nl/210603-Hornman-Verkeersonderzoek Reconstructie N65.pdf
26
http://www.n65.nl/wetransfer_stab-rapport-vught_2022-03-07_2140.zip
27
https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0865.vghBPN65-N01/b_NL.IMRO.0865.vghBPN65ON01_tb9.pdf
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len is het nu eenmaal zo dat geen enkele waarde kan worden gehecht aan
uitkomsten, wanneer geen enkel inzicht bestaat in de achterliggende
Vissim veronderstellingen. Gezien de tegenspraken met de rapporten van 4
externe deskundigen, luidt onze conclusie qua veiligheid en
bereikbaarheid dan ook dat alleen al uit dien hoofde de belangrijkste
conclusies van het STAB-rapport ter zijde moeten worden gelegd.

 Er is een uitvoerige reactie op het rapport Wildervanck,
“Verkeerspsychologische aspecten N65 Vught”28. Maar iedere reactie
ontbreekt op het rapport “Verkeersveiligheid analyse N65 Vught”, van ing.
D.L. de Baan, rijksauditor die 5 risico's definieert als "Gemiddeld risico:
Situatie met kans op materiële schade en letsel" en kwalificeert 2 risico's
als "Groot risico: Situatie met kans op ernstige verkeersslachtoffers". Nu
dat niet is tegengesproken door B&W of landsadvocaat moeten deze
stellingen dus wel kloppen.

 Evenzeer ontbreekt een reactie op het rapport Reconstructie N65 29 van
Hornman die: “6 problemen in Vught constateert en concludeert tot slot
"De intensiteiten waarmee wordt gerekend in de ontwerpnota zijn
aantoonbaar onjuist en onvolledig. Op grond van deze conclusie is
doorgaan met het voorliggende ontwerp bestuurlijk zeer onzorgvuldig.”.
Nu dat niet is tegengesproken door B&W of landsadvocaat moeten deze
stellingen dus ook kloppen.

 Ook aan het Eindrapport_OWN.pdf30 is nauwelijks aandacht besteed. Die
concludeert: “Onderliggend wegennet van Vught, Helvoirt en Cromvoirt is
ongeschikt voor N65 VKA+ en PHS”. Nu ook dat niet is tegengesproken
door B&W of landsadvocaat moeten deze stellingen dus ook kloppen.

28 http://www.n65.nl/Begeleidend-schrijven-Verkeerspsychologische aspecten N65 Vught.pdf
29 http://www.n65.nl/210603-Hornman-Verkeersonderzoek Reconstructie N65.pdf
30 http://www.n65.nl/Eindrapport_OWN.pdf
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 Alleen al uit dien hoofde moeten belangrijke conclusies van het STABrapport ter zijde worden gelegd.

 HWN: Pag. 27-31 van het STAB-rapport Vught handelt over de verkeersveiligheid van het onderliggend wegennet (OWN) maar concludeert op
pagina 27 ook over het hoofdwegennet (HWN). In de vijfde kolom blijkt
dat de verkeerstoename HWN bijna altijd ongunstig uitpakt voor de verkeersveiligheid maar onderbouwt op geen enkele wijze de intrinsieke
tegenspraak in de laatste kolom dat die verkeerstoename goed zou uitpakken voor de verkeersveiligheid, wat des te ongeloofwaardiger is tegen
de achtergrond van de door verweerder impliciet erkende problematische
opritten vanuit Vught. Ook besteedt het STAB-rapport Vught geen
aandacht aan het feit dat de onderliggende verkeerscijfers komen uit de
Technische rapportage Verkeerscijfers van Goudappel Coffeng waarvan
via het beroepschrift aanzuigende werking31 hiervoor al is aangetoond dat
die op geen enkele wijze rekening houdt dat, door het verdwijnen van 4
stoplichten en de resulterende door verweerder aangegeven forse tijdwinst,
de verkeerstoename een onbekend veelvoud zal zijn van de door
Goudappel Coffeng berekende cijfers.

 HWN: Voorts gaat het STAB-rapport Vught geheel voorbij aan de kritiek
op het wegontwerp van de tunnelbak in de HWN met twee gevaarlijke
insteken bij de Boslaan en de Kennedylaan en zonder parallelwegen.

 OWN: Pag. 27-31 van het STAB-rapport Vught handelt over de verkeersveiligheid van het onderliggend wegennet (OWN) en concludeert bij de
Helvoirtseweg de verkeersveiligheid als ongunstig en in 8 andere straten
als matig. Er worden wel oplossingsrichtingen c.q. maatregelen beschreven bij al die potentiële knelpunten maar niet nader uitgewerkt. En de
eerlijkheid gebied te concluderen dat die oplossingsrichtingen c.q.
maatregelen afhankelijk van de implementatie misschien wel wat zouden
31 http://www.n65.nl/Beroepschrift-Raad-van-State-inzake-aanzuigende-werking-N65.pdf
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kunnen helpen maar het hoofdprobleem van de tunnelbak in Vught zonder
parallelwegen en minder oversteekpunten, en dus significant meer verkeer
op het OWN, niet kunnen oplossen, zoals het STAB rapport Vught ook
aangeeft32.

 OWN: In het kader van de bovengrens voor erftoegangswegen verwijst
het STAB-rapport Vught op pagina 25 naar uw uitspraak
ECLI:NL:RVS:2017:162233 waar uw Raad op voordracht van Goudappel
Coffeng concludeert dat: “Gelet op het voorgaande heeft de raad zich in
redelijkheid op het standpunt kunnen stellen dat een verkeersintensiteit
van 6.000 mvt/etm op De Hoogt kan worden afgewikkeld.” Het getuigt
echter van enige vooringenomenheid bij de STAB niet te vermelden dat
uw Raad in rechtsoverweging 7.2 van de veel recentere uitspraak
ECLI:NL:RVS:2021:134234 uit eigen kennis concludeerde over de
betreffende lokale erftoegangswegen dat: “de maximale verkeersintensiteit
van 3.500 tot 4.500 mvt/etm niet wordt overschreden. Dat is de verkeersintensiteit die wordt geadviseerd in de CROW-richtlijn "Duurzaam
Veilig"”. Dit zo zijnde impliceert dat de voornoemde conclusies van de
STAB in de tabel op pag. 27-31 op drijfzand berusten. Niet alleen wordt
de verkeersveiligheid bij de Helvoirtseweg onacceptabel met een verkeersintensiteit van 7.400 maar ook de verkeersveiligheid bij de genoemde 8
andere erftoegangswegen met verkeersintenseiten ver boven 4.000. Een en
ander impliceert dat de optimistische STAB-conclusies over het OWN op
drijfzand berusten en de N65-reconstructie onacceptabele gevolgen heeft.

 OWN:De opstellers van het STAB-rapport Vught realiseren zich kennelijk
niet dat het Maurickcollege en Regina Coeli ‘s ochtends rond 9.00 uur
beginnen en alle leraren en ook veel (ouders van) les-nemenden dan per
auto arriveren via de stoplichten kruising de Bréautélaan/Martinilaan. Nu
32

Blz. 108 STAB rapport Vught laatste regel van paragraaf 7.6
33 https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:RVS:2017:1622
34 https://www.raadvanstate.nl/uitspraken/@125811/202004343-1-r2/

-

pag. 18 van 47 -

die aansluiting wordt afgesloten en ook parallelwegen gaan ontbreken
door deze N65 reconstructie is er geen ander alternatief dan via het OWN
naar de bestemming te rijden. Op het einde van de lestijden hetzelfde
effect maar minder geprononceerd want verspreidt over meer uren. De
Technische rapportage Verkeerscijfers35 van Goudappel Coffeng lijkt hier
op geen enkele wijze rekening mee te houden. Voor dit effect is ook een
heel andere netwerkdefinitie nodig dan gehanteerd door Goudappel
Coffeng.

 OWN: Een nadere analyse van de Pimplatform cijfers36 op dit kruispunt
toont de getallen37 in voetnoot. Naast het probleem van de spitsuur
verkeersintensiteit constateren we een onwaarschijnlijk lage groei van de
verkeersintensiteit. De plotseling sterk gedaalde verkeersintensiteiten
vanaf de Martinilaan naar De Bréautélaan door VKA of VKA+ lijken
evenzeer onwaarschijnlijk. En kennelijk houdt het Pimplatform ook geen
rekening met die (2780/2780) - (1090/1020)=1690/1760 afslaand verkeer
vanaf de N65 waarvan het meerendeel zich straks moeizaam over de nu al
overbevolkte spits vanaf de Bréautélaan gaat voegen.

 OWN: verkeersintensiteiten: Nadenkend over mogelijke oorzaken bleek
het volgende. De Technische rapportage Verkeerscijfers stelt in Bijlage 2:
"Intensiteiten 2010 en 2015 door beperking economische groei vrijwel
gelijk gebleven ". Die stelling valt op geen enkele wijze uit de geciteerde
voetnoten af te leiden, integendeel. Maar uit deze CPB economische35

https://www.planviewer.nl/imro/files/NL.IMRO.0865.vghBPN65-VG01/b_NL.IMRO.0865.vghBPN65VG01_tb8.pdf
36
https://pimplatform.nl/?environment_id=71&zoom=14&x=147365&y=407002&rotation=1&baselayer=o
penbasis_0.62&layers=10172_0.95_0-1-2-3-4-5,10183_1_,16_0.9_2
37
Vreemde Pimplatform cijfers op de Bréautélaan: Autonome groei tussen 2017-2030=6,9% (1090/1020)
naar Martinilaan en 9%(1210/1110) terug vanaf Martinilaan. VKA t.o.v 2017: 16,7% (1190/1020) heen
en -64,5 (710/1110) terug. Bij VKA+ t.o.v 2017 0,98% (1030/1020) naar Martinilaan en -64%
(710/1110) terug.
Vreemde Pimplatform cijfers op de Martinilaan: Autonome groei tussen 2017-2030=0% (2780/2780)
vanaf de Bréautélaan naar Martinilaan en 22,7%(2650/2160) terug. VKA t.o.v 2017 =-41.7%
(1160/2780 heen en -32,9%(710/2160) terug. Bij VKA+ t.o.v 2017 -36 % (1000/2780 vanaf de
Bréautélaan naar Martinilaan en -28,7%(620/2160) terug.
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verkenning-2011-201538 blijkt op pagina 18 zelfs het omgekeerde
"Feitelijke groei toegevoegde waarde (basisprijzen) 2001-2005: 1,4%;
2006-2010: 1,5 % en 2011-2015 1,75%" Kortom die vrijwel gelijk
gebleven economische groei van Goudappel Coffeng maakt het mogelijk
ten onrechte te verklaren uit de T-toets resultaten dat de intensiteiten uit
het verkeersmodel van basisjaar 2010 overeenkomen met de
verkeerstellingen in 2015. De enig correcte methode echter is de
verkeerstellingen 2015 neerwaarts te corrigeren met 5x 1,75%=8,75%.
Maar dan hebben nog slechts een fractie van de 87% locaties een T-waarde
< 3,5 en dat haalt de conclusie dat de intensiteiten uit het Brabants
verkeersmodel van basisjaar 2010 overeenkomen met de tellingen in 2015,
volledig onderuit.

 OWN en T-toetsen: T-toetsen veronderstellen een normaalverdeling. Zie
https://nl.wikipedia.org/wiki/T-toets. Er is geen enkel argument om voor
de betreffende 55 tellocaties een normaalverdeling te veronderstellen. De
intensiteiten op stroom-, gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen zijn
daarvoor te verschillend. Ook is verbazingwekkend hoe Goudappel
Coffeng met 4 VRI's op de N65 aan 55 tellocaties komt. Voorzover wij
kunnen kunnen waarnemen leveren die 4 VRI's op de N65, slechts 4x 4
tellocaties op. Buiten de bebouwde kommen van Vught en Helvoirt en de
4 VRI's op de N65 kunnen wij ook geen andere VRI's waarnemen. Kortom
de vraag rijst welke tellocaties zijn nu precies gebruikt voor deze
vergaande conclusie dat de intensiteiten uit het Brabants verkeersmodel
van basisjaar 2010 overeenkomen met de tellingen in 2015?

 Rechtszekerheid: Qua rechtszekerheid wijzen we op de volgende punten:
I. Uit de planverbeelding en de regels van het bestemmingsplan volgt geen
vastliggend ontwerp voor de nieuwe N65. II. Het opschrijven door een
extern bureau van talrijke voorstellen van mogelijke oplossingsrichtingen
c.q. maatregelen in Vught zonder detailuitwerking geeft ook geen enkele
38

https://www.cpb.nl/sites/default/files/publicaties/download/economische-verkenning-2011-2015.pdf
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zekerheid dat die voorstellen kloppen met de werkelijkheid, de beoogde
verbetering verzorgen of ook zullen worden uitgevoerd. III. De
vrijblijvende opmerkingen in het STAB rapport Helvoirt op pag. 31 dat de
extra ontmoetingen door een verkeerstoename met rond 50% op de
Torenstraat niet zonder meer zal leiden tot een afname van de
verkeersveiligheid terwijl de kans op ongevallen wel toeneemt bij een
hogere verkeersintensiteit, verschaft evenmin enige zekerheid gezien
alleen al de intrinsieke tegenspraak in deze opmerkingen. IV. Het ‘min of
meer’ gelijkvloers maken van de tunnelbak tussen De Bréautélaan en
Boslaan is slechts ten dele te beschouwen als een door ons ingebrachte
aanpassing. Onze suggestie betrof namelijk het op één hoogte brengen van
de gehele tunnelbak over de volle lengte. De nu voorgestelde aanpassing
stond niet in het bestemmingsplan en is heel summier door BAM Infra
aangeduid maar niet uitgewerkt op bestekniveau en niet juridisch bindend,
waarbij bedacht moet worden dat de verkeersveiligheid heel nauw luistert
vanwege het voor de verkeersdeelnemer complexe totaalbeeld (zie
productie 1 voor een nadere toelichting). Daarnaast zijn de consequenties
voor de andere ook niet ongevaarlijke oprit en voor het
grondwaterverloop, zodra bij de J.F. Kennedylaan die andere oprit ook op
dezelfde manier wordt aangepast en daarmee onze suggestie ten volle
wordt overgenomen door de gehele tunnelbak op één hoogte aan te leggen,
niet meegenomen. Een heldere indicatie van het nog steeds niet voldragen
zijn van het ontwerp. V. Logische verklaringen ontbreken voor de
onwaarschijnlijke verkeersintensiteiten in Vught (kruispunt Martinilaan/
De Bréautélaan) en in Helvoirt (noordelijk gedeelte Torenstaat bij de
spoorwegovergang) als voorbeelden van ernstige gebreken in de
gehanteerde Pimplatform cijfers. Wat ons betreft is dit schrijnend gebrek
aan rechtszekerheid al reden genoeg de onderhavige samenhangende
besluiten te vernietigen.

V

Par. 9.5: m.e.r. noodzaak:
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A.

De landsadvocaat betoogt hier, zoals al eerder aangegeven in haar schrij-

ven van 16-8-2021, dat deze reconstructie valt onder de uitzonderingen genoemd
in art. 3 lid 1 onder a van het Besluit m.e.r. uit 4 juli 199439 en verwijst voorts
naar de EU SMB-Richtlijn voor Strategische milieubeoordeling (2001/42/EG van
27 juni 2001)40. Op deze stellingen is summier gereageerd in ons schrijven d.d. 310-2021 aan uw college met de opmerking: “Zoals ook al ter zitting bij de Voorlopige Voorziening door ons als appellant ter sprake is gebracht, is er zeer relevante Europese regelgeving die samen met EU jurisprudentie nationale wetgeving
terzijde stelt.” Voor een goed begrip van het navolgende zij gewezen op het feit
dat de landsadvocaat verzuimt de EU Richtlijn van 27 Juni 1985 (85/337/EEG)41
te vermelden die ten grondslag lag aan het Besluit m.e.r. en handelt over: “de
milieu-effectbeoordeling van bepaalde openbare en particuliere projecten” en
inmiddels is vervangen door de EU Richtlijn 2011/92/EU van 13-12-201142, ook
wel m.e.r.-richtlijn genoemd. Deze richtlijn vormde de grondslag voor het arrest
Bayern van 24-11-2016 in de zaak C-94543/1544 die de conclusies van de landsadvocaat diametraal weerlegt.

B.

Nu de landsadvocaat vasthoudt aan haar eerdere zienswijze is een uitvoeri-

ger uiteenzetting kennelijk nodig. Er zijn diverse aspecten: B1. Verwijzingen in
het Besluit m.e.r. naar de uitzonderingen genoemd in art. 3 lid 1 onder a naar art.
2.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming, B2. Verwijzingen in het Besluit
m.e.r. in art. 2 naar art. 7.2, eerste lid, onder a van de Wet Milieubeheer en de
Bijlage bij het Besluit m.e.r., B3. de EU SMB-Richtlijn en tot slot B4. EU
Richtlijn 85/337/EEG van 27 Juni 1985 c.q. 2011/92/EU van 13-12-2011 met de
laatste jurisprudentie ter zake. In het navolgende zullen we die aspecten eerst
puntsgewijs behandelen om vervolgens te concluderen onder B5.
B.1.

Verwijzingen in het Besluit m.e.r. naar de uitzonderingen genoemd

39 https://wetten.overheid.nl/BWBR0006788/2020-12-18
40 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32001L0042
41 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01985L0337-20090625&from=EN
42 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0092-20140515
43 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0645
44
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:62015CJ0645
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in art. 3 lid 1 onder a naar art. 2.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming: Pagina 8 van het verweerschrift van de landsadvocaat stelt in
haar reactie onder randnummer 1.11: “In art. 3, lid 1, onder a. van het
Besluit m.e.r .is een categorie van gevallen opgenomen waarin de m.e.r.plicht niet geldt, ondanks dat een passende beoordeling is opgesteld,
namelijk als het gaat om een bestemmingsplan “dat het gebruik bepaalt
van kleine gebieden.” In artikel 3, lid 1, onder a. onder 2°, van het Besluit
m.e.r. is bepaald dat van deze uitzondering gebruik gemaakt kan worden
als ‘de omvang van het gebied in verhouding tot het totale grondgebied
van de gemeente klein is;’” En concludeert vervolgens zonder nadere
onderbouwing: “Hiervan is in dit geval zonder meer sprake.” Aangezien
de reconstructie ingrijpende consequenties ook op het OWN heeft die in
betekende mate tot veranderd gebruik van vele lokale wegen leidt (van
alleen bestemmingsverkeer naar doorgaand verkeer om op de N65 te
komen) is voor ons niet ‘zonder meer’ duidelijk waar deze conclusie van
de landsadvocaat op gebaseerd is. Los daarvan, is die conclusie over de
toepasbaarheid van die uitzondering alleen maar juist voor zover
uitsluitend sprake zou zijn dat “bij de voorbereiding een passende
beoordeling moet worden gemaakt op grond van artikel 2.8, eerste lid, van
de Wet natuurbescherming.” De conclusie is echter onjuist door tal van
restricties en gestelde voorwaarden, waar allemaal aan voldaan moet zijn.
Kennelijk ziet de landsadvocaat het belang van het dubbele gebruik van
het woord “en” over het hoofd. Allereerst op het einde van het eerste lid
van art. 31 van het Besluit m.e.r. en vervolgens op het einde van datzelfde
eerste lid onder a. 2°.
B.1.a) Allereerst de toevoeging op het einde van het eerste lid van
art. 31 van het Besluit m.e.r. van het woordje “en: a. dat het
gebruik bepaalt van kleine gebieden indien: 1°. voor dat plan een
bestuursorgaan van een gemeente het bevoegd gezag is; 2°. de
omvang van het gebied in verhouding tot het totale grondgebied
van de gemeente klein is;en” Door het 1e woordje en faalt die
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conclusie echter want de omvang van de betreffende Natura-2000
gebieden in verhouding tot het totale grondgebied van de gemeente
zijn significant en die liggen bovendien deels buiten Vught.
B.1.b) Vervolgens faalt de conclusie op het 2e woordje en onder
datzelfde eerste lid onder a. 2° want weliswaar heeft “het bevoegd
gezag beoordeeld dat de vaststelling of wijziging van dat plan geen
aanzienlijke milieueffecten heeft” maar die conclusie kan niet
standhouden want die beoordeling beperkte zich tot planten en
dieren in Natura-2000 gebieden en laat buiten beschouwing, naast
de hierboven aangegeven ‘kanttekeningen’ dat op het grondgebied
van de gemeente Vught jaarlijks tenminste 93,75 levensjaren en
volgens anderen een veelvoud daarvan, verloren gaan door
luchtverontreiniging en kennelijk ook betrekking heeft op een
activiteit, aangewezen krachtens artikel 7.2, eerste lid, onder a, van
de wet als die activiteit: “belangrijke nadelige gevolgen kunnen
hebben voor het milieu;”.
B.1.c) Het Besluit m.e.r. luidt vervolgens onder art.3.3: “Het
bevoegd gezag houdt bij de beoordeling, bedoeld in het eerste lid,
onder a, onder 3°, en onder b, rekening met de criteria van bijlage
II bij Richtlĳn 2001/42/EG van het Europees Parlement en de
Raad van 27 juni 2001 betreffende de beoordeling van de gevolgen
voor het milieu van bepaalde plannen en programma's (PbEG
2001, L 197)” En die sluiten heel nadrukkelijk uit dat enigerlei
uitzondering wordt gemaakt indien er sprake is van milieu effecten
in de breedste zin van het woord. Zie de citaten hierna.
B.1.d) Art. 2.8, eerste lid van de Wet natuurbescherming schrijft
inderdaad op goede gronden een passende beoordeling voor van de
gevolgen voor de betreffende Natura-2000 gebieden, rekening
houdend met de instandhoudingsdoelstellingen voor dat gebied.
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Die passende beoordeling is uitgevoerd. Maar zoals we hiervoor in
onze reactie op paragraaf 9.3 van die passende beoordeling al
concludeerden is ten onrechte op geen enkele wijze rekening
gehouden voor Natura-2000 gebieden met de niet-autonome
ontwikkeling als gevolg van de aanzuigende werking
samenhangend met de forse tijdwinst voor het doorgaande verkeer
door de reconstructie. Voorts wreekt zich het eerder door ons
aangestipte en schijnbaar niet door de landsadvocaat erkende
verwantschap tussen schadelijke gevolgen voor milieu en mens,
allicht enkel en alleen om op die manier de schadelijke gevolgen
voor milieu en mens buiten de juridische beoordeling te krijgen en
te houden. Zelfs al zou de passende beoordeling geen fouten
bevatten, schrijft zowel het Besluit m.e.r., de m.e.r.-richtlijn en de
SMB-Richtlijn wel degelijk voor om ook schadelijke gevolgen
voor milieu en mens bij de juridische beoordeling van een m.e.r.
noodzaak te betrekken.
B.2.

Verwijzingen in het Besluit m.e.r. in art. 2 naar art. 7.2, eerste lid,

onder a van de Wet Milieubeheer: Dit art. 2 van het Besluit m.e.r. is
onderdeel van “Hoofdstuk 2. Activiteiten, plannen en besluiten ten aanzien
waarvan het maken van een milieueffectrapport verplicht is of ten aanzien
waarvan de artikelen 7.16 tot en met 7.19 van de wet Milieubeheer moeten
worden toegepast”
a) Art. 7.2 van de Wet Milieubeheer definieert activiteiten die belangrijke nadelige gevolgen kunnen hebben voor het milieu door een
verwijzing naar de bijlage onder C bij het Besluit m.e.r. waarvoor
altijd een m.e.r.-rapportage verplicht is. Dat onderdeel C bevat
onder C 1.3 een bepaling die luidt “De aanleg, wijziging of uitbreiding van een weg bestaande uit vier of meer rijstroken, of verlegging of verbreding van bestaande wegen van twee rijstroken of
minder tot wegen met vier of meer rijstroken niet zijnde een
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autosnelweg of autoweg.” De N65 valt duidelijk onder die beschrijving. Onduidelijkheid ontstaat echter door de bijbehorende
noot: “In gevallen waarin de activiteit betrekking heeft op een weg
met een tracélengte van 10 kilometer of meer.” De N65 heeft zeker
een “tracélengte van 10 kilometer of meer.”. Die noot beperkt zich
echter tot “tracélengte” en is kennelijk niet bedoeld voor de lengte
van een weg binnen de gemeentegrenzen. Daarnaast verklaart het
arrest Bayern in rechtsoverwegingen 40-42 dat weglengte een irrelevant criterium is als het zou kunnen gaan om aanzienlijke
milieugevolgen. Derhalve is een m.e.r.-rapportage verplicht ook al
beperkt het op dit moment voorliggende N65 reconstructieplan sec
zich tot minder dan 10 km.
b) Art. 7.16 tot en met 7.19 van de wet Milieubeheer handelen over
de beoordeling van plannen waar mogelijk een m.e.r. rapportage
verplicht is en schrijft een beschrijving voor van de waarschijnlijk
belangrijke gevolgen die de activiteit voor het milieu kan hebben.
Voorts schrijft art. 7.16 onder lid 3 wet Milieubeheer voor om “Bij
het verstrekken van de informatie, bedoeld in het tweede lid, houdt
degene die de activiteit wil ondernemen rekening met de relevante
criteria van bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn en, voor zover
relevant, met de beschikbare resultaten van andere relevante
beoordelingen van gevolgen voor het milieu.” Bedoeld zal zijn de
EU Richtlijn van 27 Juni 1985 (85/337/EEG)45 die de
landsadvocaat verzuimde te vermelden en inmiddels is vervangen
door de EU Richtlijn 2011/92/EU van 13-12-2011, de m.e.r.richtlijn46. Die bijlage III bij deze EU m.e.r.-richtlijn vermeldt
onder andere als belangrijke criteria “f) gebieden waarin de bij
communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden, g) gebieden met een hoge

45
46

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:01985L0337-20090625&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0092-20140515
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bevolkingsdichtheid.” Art. 4 lid 3 van deze EU m.e.r.-richtlijn
bepaalt: “Bij het onderzoek per geval of bij de vaststelling van
drempelwaarden of criteria bij de toepassing van lid 2 moet met de
relevante selectiecriteria van bijlage III rekening worden gehouden.” Ook uit deze hoofde is dus een m.e.r.-rapportage
verplicht want er is zeker sprake van lid “g) gebieden met een hoge
bevolkingsdichtheid.” en over lid “f) gebieden waarin de bij
communautaire wetgeving vastgestelde normen inzake milieukwaliteit reeds worden overschreden” bestaat op zijn minst
discussie en dus kunnen aanzienlijke milieueffecten niet
uitgesloten worden, wat een formele m.e.r. noodzakelijk maakt.
B.3.

De EU SMB-Richtlijn: Art. 3 lid 1 van die richtlijn luidt:

„Een milieubeoordeling wordt uitgevoerd overeenkomstig de artikelen 4
tot en met 9, voor de in de leden 2, 3 en 4 bedoelde plannen en programma's die aanzienlijke milieueffecten kunnen hebben.“ Art. 3 lid 2 luidt,
behoudens de uitzondering in lid 3 voor kleine lokale projecten zonder
aanzienlijke milieugevolgen dat: “een milieubeoordeling wordt gemaakt
van alle plannen en programma's
a) die voorbereid worden met betrekking tot landbouw, bosbouw, visserij,
energie, industrie, vervoer, afvalstoffenbeheer, waterbeheer, telecommunicatie, toerisme en ruimtelijke ordening of grondgebruik en die het
kader vormen voor de toekenning van toekomstige vergunningen voor de
in bijlagen I en II bij Richtlijn 85/337/EEG genoemde projecten, of
b) waarvoor, gelet op het mogelijk effect op gebieden, een beoordeling
vereist is uit hoofde van de artikelen 6 of 7 van Richtlijn 92/43/EEG.” Die
Richtlijn 92/43/EEG is de Habitat-Richtlijn. Een en ander is uitgewerkt in
een Handreiking “Uitvoering van Richtlijn 2001/42 betreffende de beoordeling van de gevolgen voor het milieu van bepaalde plannen en programma’s” en jurisprudentie: (HvJ EU 21 december 2016, C-444/15

-

pag. 27 van 47 -

(Associazione Italia Nostra Onlus47). Daar blijkt uit rechtsoverweging 74
dat de term klein gebied verstaan moet worden wanneer het “binnen het
onder de lokale instantie ressorterende grondgebied de omvang van dat
gebied, vergeleken met die van dat grondgebied, gering is.” Dat is bij het
getroffen OWN, HWN en de Natura-2000 gebieden rond de N65 zeker
niet het geval. Uit een en ander volgt dat voor de N65 een m.e.r.-rapportage verplicht is. Los van het gegeven dat ook bij kleine projecten een
m.e.r.-rapportage verplicht is wanneer niet uitgesloten kan worden dat
sprake zou kunnen zijn van aanzienlijke milieueffecten, zoals in deze
casus.
B.4.

EU Richtlijn 85/337/EEG van 27 June 1985 c.q. 2011/92/EU van

13-12-2011. Art. 4 van deze m.e.r.-richtlijn48 luidt:
“ Onder voorbehoud van artikel 2, lid 4, worden de in bijlage I genoemde
projecten onderworpen aan een beoordeling overeenkomstig de artikelen 5
tot en met 10.” Bijlage I luidt onder 7: “b) Aanleg van autosnelwegen en
autowegen. c) Aanleg van nieuwe wegen met vier of meer rijstroken, of
verlegging en/of verbreding van bestaande wegen van twee rijstroken of
minder tot wegen met vier of meer rijstroken, indien de nieuwe weg, of het
verlegde en/of verbrede weggedeelte een ononderbroken lengte van 10 km
of meer heeft.” Onder rechtsoverwegingen 40, 41 en 42 concludeert het
arrest Bayern van 24-11-2016 in de zaak C-94549/15 ter zake:
“40: Het lijkt niet betwistbaar dat een project waarin is voorzien in een
verbetering van bestaande wegen door bouwkundige maatregelen van
zekere omvang, onder een dergelijke wijziging valt, met name het graven
van een tunnel, ook al worden zij verwezenlijkt op een bestaand tracé van
de weg en over een lengte van minder dan 10 km.”
“41: In dit verband moet worden vastgesteld dat, anders dan het bepaalde
in bijlage I, punt 7, onder a) en c), bij richtlijn 2011/92, het bepaalde in
47 https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-444/15&td=ALL
48
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02011L0092-20140515
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dat punt 7, onder b), geen enkele verwijzing bevat naar een minimumlengte van de wegen waarop die bepaling betrekking heeft. Voorts blijkt uit
de bewoordingen van laatstgenoemde bepaling dat de Uniewetgever de
aanleg van autosnelwegen en autowegen heeft ingedeeld in de categorie
van projecten waarvoor systematisch een milieueffectbeoordeling moet
worden verricht, zonder te vereisen dat een dergelijke aanleg betrekking
heeft op een bepaalde minimumlengte ”
“42 : Overigens kan niet worden uitgesloten dat een wegverbetering, zelfs
over een beperkte lengte, louter wegens de aard ervan, van zodanige
omvang is dat zij aanzienlijke milieueffecten heeft.”
B.5.

Ondanks deze duidelijke bewoordingen in dit arrest doet de lands-

advocaat het beroep van appellant Verheijen in par. 1.7 af met de tekst:
“Uit de m.e.r. beoordeling blijkt dat er geen belangrijke gevolgen voor het
milieu ontstaan als gevolg van de reconstructie. Uit het Bayern arrest
volgt dat er in theorie sprake kan zijn van een dermate belangrijke
wijziging dat deze moet worden aangemerkt als aanleg. In dit geval is
daar geen sprake van.” Summierder dan de bewoordingen in deze zin van
de landsadvocaat kan een verweer niet zijn. Elke inhoudelijke onderbouwing van deze stelling ontbreekt en dat is des te pijnlijker vanwege de
aantoonbare schadelijke milieueffecten. Want er is zeker sprake van
aanzienlijke milieueffecten wanneer in Vught volgens de minister jaarlijks
tenminste 93,75 levensjaren en volgens anderen een veelvoud daarvan,
verloren gaan door luchtverontreiniging en de onderhavige reconstructie
dit onnodig verlengt en verergert voor de komende tientallen jaren. De
conclusie uit het voorgaande kan niet anders luiden dat deze N65
reconstructie:
I) Niet valt onder de uitzonderingen genoemd in het Besluit m.e.r.;
II) Valt onder art. 7.2 Wet Milieubeheer die altijd een m.e.r. verplicht stelt;
III) Valt onder de EU SMB-Richtlijn die voor bijna alle mogelijke
projecten een m.e.r.-rapportage verplicht stelt;
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IV) Valt onder de EU Richtlijn 85/337/EEG van 27 June 1985 c.q. de
m.e.r.-richtlijn van 2011/92/EU van 13-12-2011 in Bijlage I onder 7 b en c
waar altijd een m.e.r.-rapportage verplicht is wanneer aanzienlijke
milieueffecten niet uitgesloten kunnen worden. En dergelijke aanzienlijke
milieueffecten zijn er in deze casus wel degelijk.

VI.

Par. 9.6: Uitzonderingen m.e.r. verplichting in Staatsblad 2020, 528
A.

Onder deze paragraaf stelt de landsadvocaat dat er geen Europese

regelgeving aan de kant wordt geschoven in Staatsblad 2020, 52850. Integendeel,
gesteld wordt dat met de uitzondering die is opgenomen in artikel 3 van het
Besluit m.e.r. -waar hier dus gebruik van is gemaakt-, juist invulling is gegeven
aan de mogelijkheid die de SMB-Richtlijn biedt. De opmerking van de landsadvocaat dat in Staatsblad 2020, 528 geen Europese regelgeving aan de kant wordt
geschoven, is inderdaad juist. Maar als het gaat over de concrete uitwerking in dit
geval aan de hand van de regels vastgesteld in Staatsblad 2020, 528 is de
opmerking van de landsadvocaat volstrekt onjuist zoals hiervoor al uiteengezet en
hierna kort samengevat.
B.

In ons commentaar hiervoor op Par. 9.5: m.e.r. noodzaak, onderdeel B.1.

over de uitzonderingen genoemd in art. 3 lid 1 onder a van het Besluit m.e.r., is al
gewezen op het feit dat in de passende beoordeling ten onrechte op geen enkele
wijze rekening gehouden is voor Natura-2000 gebieden met de niet-autonome
ontwikkeling als gevolg van de aanzuigende werking samenhangend met de forse
tijdwinst voor het doorgaand verkeer. Daarnaast wezen we op de beperkte lezing
bij de landsadvocaat van het begrip “natuur” om zo schadelijke gevolgen voor
milieu en mens buiten de juridische beoordeling te krijgen en te houden. En
Staatsblad 2020, 528 alsmede de toelichting daarop op pagina 15 doen niets
anders dan het belang benadrukken van zoals we onder Par. 9.5: m.e.r. noodzaak
al concludeerden dat voor bijna alle mogelijke projecten een m.e.r.-rapportage
50

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2020-528.html
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verplicht is behoudens bij kleine projecten waarvoor aanzienlijke milieueffecten
uitgesloten kunnen worden. Het N65 Reconstructie project is niet een dergelijk
klein project.
C.

Dit wordt benadrukt in Staatsblad 2020, 528 door de volgende citaten:

C.1. Uit de wettekst inzake wijzigingen in het Besluit MER voor kleine
gebieden onder art. 3:
C.1.a) Art. 3 lid 1: Indien het bevoegd gezag heeft beoordeeld dat
de vaststelling of wijziging van dat plan geen aanzienlijke milieueffecten heeft.
C.1.b) Art. 3 lid 2: Het eerste lid is niet van toepassing op een plan
dat betrekking heeft op een activiteit, aangewezen krachtens
artikel 7.2, eerste lid, onder a, van de wet.
C.1.c) Art. 3 lid 4: Het bevoegd gezag betrekt bij de beoordeling,
bedoeld in het eerste lid, onder b, de context van het plan dat
wordt gewijzigd en de mate van waarschijnlijkheid dat de
wijzigingen aanzienlijke milieueffecten zullen hebben.

C.2. Uit de Nota van Toelichting:
C.2.a) “Voor plannen die het gebruik bepalen van kleine gebieden
op lokaal niveau en voor kleine wijzigingen van plannen is een
plan-m.e.r. dan alleen verplicht als er sprake kan zijn van
aanzienlijke milieueffecten, dit laatste ter beoordeling van het
bevoegd gezag.”
C.2.b) “Als uit die plan-m.e.r.-beoordeling blijkt dat er geen
aanzienlijke nadelige effecten kunnen zijn, kan een plan-m.e.r.
achterwege blijven. Deze regeling geldt alleen voor: –plannen
voor kleine gebieden op lokaal niveau; het betreft de vaststelling of
wijziging van plannen van een gemeente, waarbij het plan
betrekking heeft op een klein deel van het grondgebied van de
gemeente; –kleine wijzigingen van een plan; daarbij is van belang
dat dit moet worden bezien in de context van het plan en ook moet
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de mate van waarschijnlijkheid dat de wijziging aanzienlijke
effecten zal hebben worden betrokken; –geen van de activiteiten
waarvoor het plan de kaders stelt, is direct m.e.r.-plichtig. Let op
de EU-conforme tekst: “waarbij het plan betrekking heeft op een
klein deel van het grondgebied van de gemeente;” terwijl de
getroffen OWN en HWN en de betreffende Natura-2000 gebieden
omvangrijk zijn en deels buiten het grondgebied van de gemeente
liggen.
D.

Uit het voorgaande volgt dat de aangepaste regeling nu geheel EU

conform is.

D.1. Maar bij de concrete uitwerking rijst allereerst de vraag of dit N65reconstructie plan wel “betrekking heeft op het gebruik van een klein deel
van het grondgebied van de gemeente” gezien de ook door Uw college
aangekaarte significante impact op het OWN, het HWN en de in
aanmerking komende Natura-2000 gebieden buiten het grondgebied van
de gemeente Vught, allen van aanzienlijke omvang.

D.2. Uit het voorgaande blijkt ook dat daarmee vast staat dat ook m.e.r.
plicht bestaat voor ieder qua aangetast oppervlak gezien ‘klein’ plan met
aanzienlijke milieueffecten, ook gezien de context van het plan. En, zoals
gezegd, het overstijgt ons bevattingsvermogen hoe het kan bestaan dat de
landsadvocaat blijft ontkennen dat sprake is van aanzienlijke
milieueffecten in een situatie waarin, volgens de minister jaarlijks
tenminste 93,75 levensjaren en volgens anderen een veelvoud daarvan,
verloren blijven gaan in Vught door luchtverontreiniging.
VII.

Par. 9.7: Vier nadere beroepschriften:
A.

De landsadvocaat is de mening toegedaan dat die vier nadere beroep-

schriften niet thuishoren in deze procedure want zouden zijn opgesteld met een
ander doel. Voorts meent de landsadvocaat dat de inhoudelijke bezwaren van het
Comité inzake stikstof, verkeersafwikkeling, fijnstof en gezondheid door haar
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afdoende zijn weerlegd. Opgemerkt zij evenwel dat die vier nadere beroepschriften zijn opgesteld op basis van research via WOB procedures gestart met het uitsluitende doel ernstige gebreken in de voorbereidingen voor het N65 reconstructieplan te achterhalen. Voorts staat vast dat de Raad van State in haar schrijven
van 22-12-2021 heeft bevestigd het stuk in te nemen als : “nader stuk in de
bovengenoemde procedure.” Die procedure betrof weliswaar het bezwaarschrift
ingediend bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport maar uit de
gevoerde telefoongesprekken volgt dat de drie beroepschriften inzake
bezwaarschriften tegen de gemeente Vught eenzelfde behandeling zouden krijgen.
Op verzoek van uw griffier is dat schriftelijk bevestigd in een schrijven gedateerd
op 7-11-2021 maar door omstandigheden pas enkele dagen later verzonden.
B.

Ook valt over de status van deze vier beroepschriften op te merken hetgeen

al in de betreffende beroepschriften werd gesteld: a) als aanvullend beroepschrift
op grond van nieuwe feiten, b) dan wel als verzoek om een voorlopige
voorziening ex art. 8:81 AWB, c) dan wel als een nieuw beroepschrift toegelaten
zonder zienswijze gebaseerd op rechtsoverweging 4.5 in uw uitspraak d.d. 14
april 2021, ECLI:NL:RVS:2021:786 dat art. 6:13 AWB niet aan belanghebbenden
mag worden tegengeworpen, d) dan wel de al eerder genoemde artikelen 20.1.
en/of 20.2a en/of 20.3 WAB in samenhang met de relevante bepalingen genoemd
in Hoofdstuk 14. Coördinatie. Graag nemen wij aan dat de landsadvocaat deze
argumenten niet wil bestrijden.
C.

Mocht dat anders zijn, wijzen we op het volgende:

C.1. De EU SMB-Richtlijn schrijft in art. 3.1 a voor om via een m.e.r.rapportage de directe en indirecte effecten van een project te identificeren,
beschrijven en beoordelen onder andere op de factor: “de bevolking en de
menselijke gezondheid.” Identiek met art. 3 m.e.r.-richtlijn, EU Richtlijn
2011/92/EU van 13-12-2011

C.2. De considerans van deze m.e.r.-richtlijn schrijft onder andere voor
onder (14): “De milieueffecten van een project moeten worden beoordeeld
teneinde rekening te houden met het streven de gezondheid van de mens te
beschermen, via een beter milieu bij te dragen aan de kwaliteit van het
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bestaan, toe te zien op de instandhouding van de diversiteit van de
soorten, en het reproductievermogen van het ecosysteem als fundamentele
grondslag van het leven in stand te houden.” Noot: In de onderhavige
bestemmingsplannen wordt het streven de gezondheid van de mens te
beschermen afgedaan met de opmerking dat het NSL nu eenmaal geen
normoverschrijdingen constateert terwijl de minister zelf toegeeft dat
omwonenden langs een snelweg 9 maanden korter leven en andere
deskundigen tot veel meer maanden komen.

C.3. Deze considerans van de m.e.r.-richtlijn schrijft ook voor onder
(14): “Artikel 9, leden 2 en 4, van het Verdrag van Aarhus regelt de
toegang tot gerechtelijke of andere procedures voor het bestrijden van de
materiële en formele rechtmatigheid van de besluiten, het handelen of het
nalaten vallende onder de inspraakbepalingen van artikel 6 van dat
verdrag.” Noot: Het is de landsadvocaat kennelijk ontgaan dat haar pogen
deze vier beroepschriften over materiële en formele onrechtmatigheden in
de bestemmingsplannen buiten de discussie te houden, een regelrechte
schending betekent van het Aarhus verdrag.

C.4. Tot slot volgt hieronder een korte samenvatting van de betreffende
vier beroepschriften:
C.4.a) Het beroepschrift validatie/verificatie NSL/AERIUS model
is hiervoor onder IV., Par. 9.4 reeds summier besproken en kan niet
beter worden samengevat dan met de slotopmerking aldaar over
fijn stof: “Het NSL evenwel berekent 0 milligram voor rond 50.000
auto's op het drukste N65-kruispunt in Vught! Zou de
landsadvocaat dat nu echt zelf geloven?” Het beroepschrift
aanzuigende werking is hiervoor onder III. Par. 9.3: reeds summier
aangeduid en kan eveneens niet beter worden samengevat dan met
de slotopmerking aldaar onder D gebaseerd op duidelijke
printscreens: “En dan gaat het al snel over een veelvoud van 2.300
voertuigen per etmaal extra. Hoe het bestaat dat de landsadvocaat
in navolging van B&W en Provincie zonder enig zakelijk argument
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vervolgens concludeert dat als gevolg van dat veelvoud van 2.300
voertuigen per weekdag meer, de “luchtverontreiniging door het
autoverkeer” geen significante gevolgen zou hebben, noch voor
omwonenden aan de N65 noch voor Natura-2000 gebieden,
overstijgt ons bevattingsvermogen.”
C.4.b) Het beroepschrift inzake de Vughtse Tunnelcalculaties
maakt duidelijk dat Raad en publiek opzettelijk zijn misleid over
veel te hoge tunnelcalculaties (€ 412 Mio, meer dan tweemaal het
beschikbare budget). Uit deze studie van IGG Bouweconomie:
20279_HA_SSK_BEGROOT_VKA++ tunnel_D_211126_A.pdf51
in productie 3 blijkt dat de totale kosten (all-in) van een 1.300
meter lange dichte autotunnel in Vught met parallelwegen in
werkelijkheid liggen tussen € 108 en € 147 Mio afhankelijk van
de uitvoeringsvariant. Deze misleiding heeft er toe geleid dat
gekozen is voor open tunnelbakken, met hoge geluidswallen en
met gevaarlijke op- en afritten in de tunnelbak, althans in Vught.
De luchtverontreiniging en samenhangend voortijdig overlijden zal
zo zeker niet afnemen. Over de effectiviteit van geluidswallen
lopen veel discussies.
C.4.c) Het beroepschrift inzake kruispuntanalyses kan het best
worden samengevat met onze samenvatting op pag. 6 van onze
zienswijze in het STAB rapport. “Bij modellen is het nu eenmaal
zo, bagger in, bagger uit. Zonder te willen beweren dat deze
“Resultaten Kruispunt berekeningen” bagger zijn, wees ons
beroepschrift wel naar: “grote tegenstrijdigheden tussen de
Goudappel Coffeng rapportage en deze 4 deskundigenrapporten”.
Voorts verzochten we die diametraal tegengestelde conclusies te
laten onderzoeken door een echt onafhankelijke deskundige, niet
Goudappel dus. De gemeente weigerde dat en uit het nu
voorliggende STAB-rapport blijkt dat de STAB geen zelfstandig on51

https://www.n65.nl/20279_HA_SSK_BEGROOT_VKA++%20tunnel_D_211126_A.pdf
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derzoek doet naar het gehele feitencomplex maar die resultaten
van Vissim analyses uit het Goudappel rapport zonder meer als
juist aanneemt. Dat is wat ons betreft heel spijtig. Allereerst gaan
Vissim analyses alleen over bereikbaarheid en snelheid en laat de
veiligheid geheel buiten beschouwing. Maar ook binnen de
aspecten bereikbaarheid en snelheid zijn de achterliggende Vissim
veronderstellingen van groot belang. Om een Helvoirts voorbeeld
te noemen van mogelijke bagger: de Oude Rijksweg, nu 42,2 meter
van de bestaande weg gelegen met een groot café, busstation en
parkeerplaats. Na reconstructie wordt de Vughtse kant van de
Oude Rijksweg uitvalsweg vanaf de N65 naar Helvoirt en dat heeft
als gevolg dat mogelijke opstoppingen in de avondspits als veel
Helvoirtenaren van hun werk in Vught en Den Bosch huiswaarts
keren nooit modelmatig worden onderkend. Alleen al om die reden
is het onbegrijpelijk dat de STAB die Vissim cijfers zonder meer als
juist aanmerkt.”

C.4.d)

Conclusie: Het is aan uw Raad om deze materiële

en formele onrechtmatigheden in de bestemmingsplannen en het
verzet van de landsadvocaat bij uw oordeel te betrekken, en de
conclusies eraan te verbinden die u geraden voorkomen.

Par. 9.8: Reactie op nader stuk van 14-11-2021

VIII.
A.

De landsadvocaat deelt hier mede dat het Comité op 14 november 2021

twee nadere producties heeft ingebracht. Het zou gaan om: “Een mededeling
wethouder aan de Gemeenteraad Vught van 25 maart 2021” en om “Notulen Bezwaarschriftencommissie Vught 19 oktober 202152” Kennelijk is er wat fout
gelopen met de post want op 14 november zijn drie producties ingebracht. Voornoemde twee producties waren alleen bijlagen bij een “Begeleidend schrijven53

52
53

http://www.n65.nl/Productie-2-Notulen-bezwaarschriftencommissie-Vught-19-oktober- 2021.pdf
http://www.n65.nl/Begeleidend-schrijven-omtrent-beroepschrift-“Aanzuigende-werking-N65”.pdf
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omtrent beroepschrift “Aanzuigende werking N6554”. Die twee bijlagen waren
bedoeld enerzijds als bewijsvoering via de notulen Bezwaarschriftencommissie
dat elke inhoudelijke onderbouwing voor een aanzuigende werking van 2000
auto’s en 300 vrachtwagens per dag ontbreekt. En toonde anderzijds de ondeugdelijkheid aan van de stelling van de gemeente in dit verband vastgelegd in die
notulen Bezwaarschriftencommissie dat dit getal “Voor de hele casus niet relevant is omdat voor het stikstofonderzoek per meetpunt is bekeken hoeveel auto's
er volgens het model over de weg gaan rijden op dit punt.”. En daarmee erkent
dat die 2.000 auto’s en 300 vrachtwagens “uit de lucht waren gegrepen” en alleen
autonome groei uit het model betreft en geenszins niet-autonome groei
samenhangend met de forse tijdwinst voor het doorgaand verkeer. Opnieuw een
duidelijke indicatie dat de overheid zich kennelijk niet geroepen voelt
steekhoudende onderbouwing aan te leveren voor wat betreft de communicatie
naar de burger en de hiermee gepaard gaande de burger rakende ingrijpende
besluiten.
B.

De reactie van de landsadvocaat in de laatste alinea van dit punt m.b.t.

‘stikstof’ geeft er blijk van niet in te zien dat de aanzuigende werking door het
verdwijnen van vier stoplichten een (drie)dubbel effect heeft. Enerzijds omdat
stikstof niet alleen slecht is zoals gedefinieerd in de Habitat richtlijn maar
anderzijds dubbel slecht is voor omwonenden N65 die voortijdig overlijden door
niet alleen meer fijn stof maar ook meer stikstof o.a. in de vorm van NO2/NOx.

IX. Par. 9.9: Reactie op nader stuk van 14-11-2021
De landsadvocaat deelt hier mede dat het Comité op 13-12-2021 een nader stuk heeft
ingediend zijnde het beroepschrift tegen de beslissing op bezwaar van het Ministerie
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (MinVWS). Dat is juist. Dit beroepschrift
MinVWS behandelt meer uitvoerig en gedetailleerd dan in het beroepschrift RvS
hiervoor onder IV., Par. 9.4 reeds summier besproken ter zake de materiële
54

http://www.n65.nl/Beroepschrift-Raad-van-State-inzake-aanzuigende-werking-N65.pdf
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onrechtmatigheden inzake de luchtkwaliteitsberekeningen NSL. Uiterst relevant omdat
uitgangspunt van de N65 reconstructie is dat er geen normoverschrijdingen
luchtkwaliteit zouden zijn. De reactie van de landsadvocaat maakt opnieuw duidelijk
dat naar haar mening dit beroepschrift naar MinVWS niet thuis hoort in deze procedure
maar in de gebruikelijke WOB-procedure. Zo maakt de landsadvocaat wederom
duidelijk geen boodschap te hebben aan materiële en formele onrechtmatigheden in de
bestemmingsplannen en duidelijke regelgeving ter zake. Wederom verzoeken we u dit
verzet van de landsadvocaat bij uw oordeel te betrekken, en daar de conclusies aan te
verbinden die u geraden voorkomen. Naar onze mening past het een landsadvocaat die
o.i. gehouden is te handelen conform de AWB/ABBB niet om geen boodschap te
hebben aan materiële onrechtmatigheden in de bestemmingsplannen en duidelijke
regelgeving ter zake.

X. Additioneel aspect: verplichte participatie
Het N65 Reconstructie project is een MIRT project en derhalve is de door ons aan onze
pleitnota bij de Voorlopige voorziening toegevoegde Code Participatie van toepassing.
Navraag bij RWS heeft opgeleverd dat RWS op dit terrein geen toezicht houdt dan wel
handhaving doet op het bijbehorende gedrag van lagere overheden. Dit zo zijnde, is een
beroep op Uw college het enige dat de burger rest. De N65 casus is wat participatie
betreft een wat ons betreft heldere illustratie van hoe participatie juist niet zou moeten
plaatsvinden.
Ter illustratie kan de door de voorzieningenrechter gestelde vraag dienen: “Hoe duur is
een tunnel in Vught?” Het antwoord van de verweerder luidde: “€412 miljoen”. Het
correcte antwoord had moeten luiden: € 136 miljoen. Dat is de door erkend
bouwkostenbureau IGG (productie 3) berekende all-in prijs voor de zogenaamde
VKA++ Ideaal tunnel (zie o.a. blz. 5 van het IGG rapport), die op maaiveld niveau een
perfecte oversteek bij alle 3 de kruisingen in Vught mogelijk maakt en in de
tussengelegen gedeelten nergens hoger is dan 1,5 meter boven maaiveld, volledig
conform het Plan van Eisen. Deze uitvoeringsvorm kan als doorontwikkeling gezien
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worden van het burgerinitiatief van mei 2020, voorafgaand aan de besluitvorming in
Vught. Het enkele feit dat de gemeente besloten heeft aansluitingen in de tunnel te laten
berekenen, heeft geleid tot het door de gemeente aan Uw college én aan de
gemeenteraad voorgespiegelde extreem hoge bedrag voor een ‘tunnel’ in Vught en
daarmee tot het in de kiem smoren van de voor dit project vereiste participatie.
In de Code Participatie is nadrukkelijk aangegeven dat het ter zake bevoegde bestuur
een onafhankelijke derde inschakelt om een door burgers aangedragen alternatief met
evenveel aandacht te laten onderzoeken als het ‘eigen’ plan. Dat is in deze casus
duidelijk niet gebeurd en verdient alleen al om die reden correctie. Al helemaal omdat
de voordelen van het VKA++ Ideaal plan vergeleken met het voorliggende N65
Reconstructieplan voor zich zelf spreken en het VKA++ Ideaal plan binnen het
beschikbare budget gerealiseerd kan worden, terwijl het voldoet aan het Plan van Eisen
qua bouwhoogte, waar het voorliggende plan met hogere geluidschermen daar niet aan
voldoet.
Het nieuwe college van B&W in Vught heeft het begrip participatie hoog in het vaandel
gezet in het beleidsvoornemen voor de huidige zittingsperiode. Wij vragen U met
nadruk aan de betrokken overheidspartijen duidelijk te maken dat het gedrag van het
voorgaande college qua participatie zoals hierboven aangegeven, niet passend is en
daaraan de consequenties te verbinden die U geraden voorkomen.
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Enkele verduidelijkingen
XI. Ontbrekende analyse van alternatieven:
A.

Ons beroepschrift van 25-7-2020 vermeldt onder punt 5.1. de tekst:

“Opmerkelijk is ook dat B&W in Vught en Haaren meermaals hebben
uitgesproken dat ook in hun ogen een echte autotunnel onder de N65 in de
bebouwde kom de voorkeur verdient maar financieel niet haalbaar zou zijn. In
dat licht bezien suggereert het welbewust weglaten van dit meest rendabele
beleidsalternatief dat financieel zeer haalbaar lijkt, een onbegrijpelijke blunder
in I&W beleid van grote omvang.” Sindsdien hebben B&W Vught en de
landsadvocaat alle zeilen bijgezet om te betogen dat deze N65 reconstructie
behoort tot de activiteiten als bedoeld in art. 7.2, eerste lid, onder b, van de Wet
Milieubeheer om te ontkomen aan een deugdelijke m.e.r. rapportage ingevolge
art. 7.2, eerste lid, onder a met als doel zo te kunnen volstaan met een passende
beoordeling op grond van artikel 2.8, eerste lid, van de Wet natuurbescherming.
B.

Dit handelen is echter strijdig met art. 7.17 lid 1 Wet Milieubeheer:

”Behoudens in het geval dat toepassing is gegeven aan artikel 7.16, vijfde lid,
neemt het bevoegd gezag uiterlijk zes weken na de datum van ontvangst een beslissing omtrent de vraag of bij de voorbereiding van het betrokken besluit voor
de activiteit, vanwege de belangrijke nadelige gevolgen die zij voor het milieu
kan hebben, een milieueffectrapport moet worden gemaakt.”” En stelt onder lid
3:

“Het bevoegd gezag neemt zijn beslissing op grond van de informatie,

bedoeld in artikel 7.16, tweede en vierde lid, en houdt bij zijn beslissing rekening
met: a. voor zover relevant de resultaten van eerder uitgevoerde controles of
andere beoordelingen van gevolgen voor het milieu; b. de relevante criteria van
bijlage III bij de m.e.r.-richtlijn.”
C.

Milieugevolgen ex art. 7.17 lid 1 Wet Milieubeheer

C.1. Desalniettemin gaat de overheid in Vught en de landsadvocaat
welbewust voorbij aan tal van beoordelingen van het milieu die
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waarschuwen dat wonen langs een snelweg slecht is voor de gezondheid.
De meeste rapporten concluderen evenwel dat het gaat om meer dan de 9
gemiste levensmaanden die de Minister graag aanhoudt in dit Schone
Lucht Akkoord.

C.2. Ook gaat de overheid in Vught en de landsadvocaat welbewust
voorbij aan de relevante criteria van bijlage III van de m.e.r.-richtlijn.
Onder Kenmerken lid e. bijv. het criterium “Verontreiniging en hinder”
en onder lid g. bijv. “Risico’s voor de menselijke gezondheid (Bijv. als
gevolg van water- of luchtverontreiniging)”. Onder Locatie lid c.VI. bijv.
“Gebieden waar de milieukwaliteitsnormen EU vastgesteld al niet worden
nagekomen of beschouwd als niet nagekomen” en c. VII. bijv. ”Gebieden
met een hoge bevolkingsdichtheid.” En tot slot onder Soort en
kenmerken van het potentiële effect bijv. lid e. “De waarschijnlijkheid
van het effect” en onder lid h. “De mogelijkheid om de effecten
doeltreffend te verminderen”. De EU SMB-Richtlijn voor Strategische
milieubeoordeling (2001/42/EG van 27 juni 2001)55 bevat soortgelijke
maar minder in detail uitgewerkte bepalingen.

C.3. Voorts bevat art. 3 van de m.e.r.-richtlijn het voorschrift dat
wanneer besloten wordt het project niet aan een milieueffectbeoordeling te
onderwerpen om ook het waarom te motiveren met verwijzing naar
voornoemde relevante criteria van bijlage III m.e.r.-richtlijn en kenmerken
van het project en/of geplande maatregelen om te vermijden of te voorkomen wat anders wellicht aanzienlijke nadelige milieueffecten zouden zijn
geweest. Een dergelijke rapportage die ook volgt uit art. 1 lid g m.e.r.richtlijn bestaat evenwel niet.

C.4. Uit het voorgaande volgt dat de overheid in Vught en de
landsadvocaat niet alleen voorbijgaat aan talrijke milieubeoordelingen, de
relevante criteria van bijlage III de m.e.r.-richtlijn en EU SMB-Richtlijn
55 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=celex%3A32001L0042
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voor Strategische milieubeoordeling (2001/42/EG van 27 juni 2001) niet
ter harte nemen en de wet schendt door geen gevolg te geven aan
voornoemd voorschrift in art. 3 van de m.e.r.-richtlijn.

C.5. Indien voornoemde voorschriften uit de m.e.r.-richtlijn wel zouden
zijn opgevolgd, zouden ook alternatieve oplossingen aandacht hebben
gekregen. Naast de tunneloplossing is later ook een andere oplossing door
het Comité naar voren gebracht: de zogenaamde Zuidtangent.

C.6. Tunneloplossingen in Vught en Helvoirt zouden niet alleen het probleem van verkeersgerelateeerde luchtverontreiniging en lawaai in de
bebouwde kommen van Vught en Helvoirt oplossen. Uit de door het
Comité gemaakte calculaties blijkt bovendien dat tunneloplossingen
binnen het beschikbare budget passen en de facto goedkoper zouden kunnen uitpakken. Doorslaggevend kostenargument hierbij is het feit dat
tunneloplossingen gebiedsontwikkeling mogelijk maakt op en naast een
‘dichte’ N65. Dan praat je over grote bedragen die bovendien het tekort
aan betaalbare woningen deels oplossen. Wat MKBA betreft resulteert dit
in een zeer positieve MKBA alleen al als gevolg van het feit dat aan niet
verloren levensjaren een waarde toegekend moet worden. Volgens de
MKBA-regels van I&W wordt de waarde van een verloren levensjaar op
€50.000-€110.000 geschat. En dan gaat het hard bij jaarlijks 93,7556
levensjaren en 10.000 omwonenden.

C.7. Bij de Zuidvariant wordt alle verkeer tussen Den Bosch en Helvoirt
omgeleid over de A2. Dat is veruit de goedkoopste oplossing die ook het
probleem van verkeersgerelateeerde luchtverontreiniging en lawaai in de
bebouwde kommen van Vught en Helvoirt oplost. Maar dat vereist lastige
politieke afwegingen omdat momenteel onbebouwd (natuur) gebied
doorkruist moet worden en het traject iets langer wordt.
56
In Vught en Helvoirt samen wonen zeker 10.000 mensen binnen 1.000 meter van de N65. Dat
betekent bij een gemiddelde levensduur van 80 jaar en 9 maanden korter leven zoals het akkoord stelt,
7.500 (10.000 x 9/12) gemiste levensmaanden ofwel per jaar 93,75 (7.500/80) levensjaren.
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C.8. Deze N65 discussie is gestart met een motie Aptroot
(VVD)/Koopmans (CDA)57 uit 2011 die beoogde “de overlast in Vught en
de oversteekproblemen in meerdere gemeenten” duurzaam op te lossen.
Het resultaat van al deze goede bedoelingen en 100 Mio was een
bestuurlijk dilemma waarbij Vught een tunnel wilde maar bakzeil moest
halen onder druk van Rijkswaterstaat die voortdurend B&W opriep niet
door te drammen op die beste oplossing want anders krijg je helemaal
geen geld. Naar betere alternatieven werd niet meer gekeken en steeds
weer afgedaan met het argument dat een tunnel te duur zou zijn.

XII. Ondeugdelijke of ontbrekende MKBA’s
A.

Ons beroepschrift d.d. 25-7-2020 maakte al duidelijk dat een MKBA

verplicht is want deze N65 reconstructie is opgenomen in het
Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) Daarbij moet
gebruik gemaakt worden van het kader Overzicht Effecten Infrastructuur (OEI).
Pagina 7 van OEI stelt terecht dat: “De analyse van alternatieven is het hart van
economisch onderzoek” En dat is nou net waar het fout is gegaan.

A.1. Allereerst zijn er nooit serieus alternatieven onderzocht. De
Startbeslissing58 op pag. 14 vermeldt immers: "N65 in tunnel: past niet
binnen budget door hoge uitvoeringskosten en ook niet door de benodigde
veiligheidsmaatregelen vanwege de Tunnelwet." Zo werd dit hart van
economisch onderzoek via MKBA’s onmiddellijk om zeep gebracht.

A.2. Vervolgens blijkt dat geen van de gemaakte MKBA’s de gevolgen
berekende van het feit dat omwonenden van een snelweg 9 maanden
korter leven en andere deskundigen tot veel meer maanden komen. Laat
staan dat de gemaakte MKBA’s aandacht gaven aan het feit dat hen
globaal 300 Mio waardestijging van hun woningbezit door de neus wordt

57
58

http://www.n65.nl/Motie-Aptroot_Koopmans-kst-32500-A-95.pdf
http://www.n65.nl/Startbeslissing-mirt-verkenning-n65.pdf
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geboord volgens deze studie van het Centraal Plan Bureau59 over de
kortere tunnel in Maastricht.

A.3. Voorts blijkt uit het STAB-rapport Vught op pagina 22 dat de
MKBA's niet slaan op het voorliggende project VKA+ maar op eerdere
plannen. Kortom voor dit N65 project ontbreekt een deugdelijke MKBA.

A.4. En tot slot heeft B&W Vught de gemeenteraad en publiek
welbewust misleidt door I. niet voorafgaand aan de besluitvorming in de
gemeenteaad de wel gemaakte negatieve MKBA’s tijdig bekend te
maken60. En daarnaast II. gemeenteraad en publiek ook heeft misleid door
veel te hoge tunnelkosten61 te presenteren.

A.5. Na lezing van het voorgaande wordt begrijpelijker waarom steeds
meer Nederlanders het vertrouwen in de overheid verliezen.

XIII.

Aarhus verdrag en Code Maatschappelijke Participatie
A.

In de vier beroepschriften die de landsadvocaat graag buiten de discussie

wil houden is al de nodige aandacht gegeven aan het Verdrag van Aarhus. Toch
lijkt een korte samenvatting van diverse bepalingen uit dat Aarhus verdrag niet
overbodig.
B.

Art. 6.8 luidt: “Elke Partij waarborgt dat in het besluit naar behoren

rekening wordt gehouden met het resultaat van de inspraak.” Art. 8 laatste
zinsnede luidt: “Met het resultaat van de inspraak wordt zoveel mogelijk
rekening gehouden.” Art. 5.2.b.ii stelt: “de eis dat overheidsfunctionarissen het
publiek bijstaan bij het verkrijgen van toegang tot informatie ingevolge dit
Verdrag.“ Dat “bijstaan” is hier ver te zoeken laat staan dat met het resultaat van
59
https://www.mkba-informatie.nl/mkba-voor-gevorderden/publicaties-over-mkba/cpb-rapport2018-leefbaarheidsbaten-a2-tunnel-maastricht-zee/
60
Zie details in het beroepschrift Comité d.d. 25-7-2020 hoofdstuk 2.
61
Voor details zie beroepschrift inzake de Vughtse Tunnelcalculaties
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de “inspraak”zoveel mogelijk rekening werd gehouden. De term “bijstaan” houdt
immers niet in dat de bewijslast over het wel of niet bestaan van documenten
wordt verlegd naar het publiek als art. 8.1 WOB voorschrijft: “uit eigen
beweging informatie over het beleid, de voorbereiding en de uitvoering daaronder begrepen te verschaffen zodra dat in het belang is van een goede en democratische bestuursvoering” Uit de vier beroepschriften blijkt evenwel dat het
publiek aantoonbaar wordt misleidt inzake fijnstof, tunnelcalculaties en aanzuigende werking. Iedere poging de AWB Afdeling 3.5. over samenhangende besluiten te activeren bij Provincie, MinVWS en B&W Vught stuitte op onwil.
B&W Vught blijft zelfs ontkennen dat de N65 ook het milieu raakt. Inspraak
heeft geen resultaat want wordt afgedaan met de opmerking dat de WOB alleen
gaat over documenten die allemaal verstrekt zouden zijn en dat WOB verzoeken
geen ruimte laten tegelijk onrechtmatig overheidshandelen aan de orde te stellen
of te corrigeren.
C.

Gelukkig regelen de eerder geciteerde art. 9, leden 2 en 4, van het Verdrag

van Aarhus de toegang tot gerechtelijke of andere procedures voor het bestrijden
van deze soort materiële en formele onrechtmatigheid van de besluiten, het
handelen of het nalaten vallende onder de inspraakbepalingen van artikel 6 van
dat verdrag. Desalniettemin heeft B&W Vught en Haaren dovemansoren getoond
en oogkleppen opgezet bij ieder verzoek van het Comité tot “bijstaan” en
“inspraak”. Daarom, wellicht ten overvloede, nog twee citaten uit de m.e.r.
richtlijn:

C.1. Art 2 lid 1uidt: “ De lidstaten treffen de nodige maatregelen om te
verzekeren dat een vergunning vereist is voor projecten die een aanzienlijk
milieueffect kunnen hebben, onder meer gezien hun aard, omvang of
ligging, en dat een beoordeling van hun effecten op het milieu plaatsvindt
alvorens een vergunning wordt verleend. Deze projecten worden
omschreven in artikel 4.”

C.2. Art. 6 lid 4 luidt: “Het betrokken publiek dient in een vroeg stadium
reële mogelijkheden tot inspraak in de in artikel 2, lid 2, bedoelde milieu-
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besluitvormingsprocedures te krijgen en heeft daartoe het recht, wanneer
alle opties open zijn, opmerkingen en meningen kenbaar te maken aan de
bevoegde instantie(s) voordat het besluit over de vergunningsaanvraag
wordt genomen.”

C.3. De Code Maatschappelijke Participatie62 is in zekere zin een nadere
uitwerking van sommige onderdelen van het Aarhus Verdrag, soms zelfs
wat explicieter en indringender geformuleerd. Zie bijv. het voorschrift:
“Nieuwe alternatieven worden zo vroeg mogelijk in de verkenningsfase
gevraagd, zodat deze volwaardig kunnen worden mee genomen.” En “Een
kansrijk maatschappelijk initiatief krijgt gelijke kansen als overheidsinitiatieven ” Van dit alles is bij dit N65 project niets gebleken.
Integendeel, tegenwerking was ons lot! Zoals gezegd, hopelijk verbindt U
daaraan de consequenties die U geraden voorkomen. Ook lagere
overheden moeten zich tenslotte aan internationale verdragen en nationale
regelgeving houden.
D.

De Raad van State is de laatste instantie voordat het besluit over de ver-

gunningsaanvraag wordt genomen. Graag spreken we de wens uit dat uw college
gehoor geeft aan onze opmerkingen en meningen. Zoals het beroepschrift d.d.
25-7-2020 al stelde lijkt het bestuurlijk gezien ook verstandig een neutrale en
deskundige Commissie voor de milieueffectrapportage te benoemen om
daadwerkelijk aandacht te besteden aan kansrijke alternatieven.

XIV.

Rechtszekerheid:
A.

Onder Par IV. Vraagtekens over betere verkeersafwikkeling, luchtkwa-

liteit en fijn stof is hiervoor reeds commentaar geleverd op de rechtszekerheid in
de laatste alinea van deze paragraaf IV.. En terecht is het uw vaste jurisprudentie
dat een plan voldoende rechtszekerheid moet bieden voor alle betrokken partijen,
in het bijzonder ook voor de omwonenden en bedrijven langs het tracé. Zie bijv.
uw recente uitspraak 201900309/1/R2k63 inzake de N279 onder ro 6.1.
62

https://www.eerstekamer.nl/overig/20140613/code_maatschappelijke_participatie/meta
63 https://www.raadvanstate.nl/@127919/201900309-1-r2/
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XV. Prejudiciële vragen:
A.

Zoals bekend is het Comité N65 deze twee Europese procedures64 gestart

over de 10 meter afstand tot de wegrand en het niet in aanmerking nemen van
fijn stof bij Rijkswegen door bebouwde kommen. Beide procedures eindigden in
een niet-ontvankelijk oordeel op de grond in hoofdzaak dat het EMA niet gehouden is vragen te stellen aan het HvJ en de EU-Commissie de mening is toegedaan
dat deze kwesties alleen kunnen leiden tot een inbreukprocedure waar zij geheel
vrij in staat die wel of niet te initiëren. Ondanks voldoende beroepsgronden
ontbraken ons de financiële middelen (opnieuw € 10-20.000) om te appelleren.
Anderzijds zijn inmiddels zoveel nieuwe feiten boven water gekomen over de
huidige ondermaatse toetsingen luchtkwaliteit in heel Europa, resuspensie
weglaten bijv., dat een nieuwe procedure een mogelijk betere optie lijkt.
B.

Art. 9 van het Verdrag van Aarhus luidt: “In de omstandigheden waarin

een Partij in een dergelijk beroep bij een rechterlijke instantie voorziet,
waarborgt zij dat een dergelijke persoon tevens toegang heeft tot een bij wet
ingestelde snelle procedure die kosteloos of niet kostbaar is, voor heroverweging
door een overheidsinstantie of toetsing door een onafhankelijk en onpartijdig
orgaan anders dan een rechterlijke instantie.”
C.

De meest snelle bij wet ingestelde procedure die kosteloos is of niet

kostbaar zijn prejudiciële vragen ex. art. 267 VWEU. Vandaar dat wij een beroep
op u doen om niet alleen een besluit te treffen inzake deze N65 reconstructie
maar ook prejudiciële vragen te stellen inzake correcte toetsingen luchtkwaliteit
en de juiste interpretatie van de m.e.r.-richtlijn gezien in het licht van de Bayern
casus. Op die wijze geeft u gevolg niet alleen aan art. 9 van het Verdrag van
Aarhus maar ook aan uw verplichting in het laatste lid van art. 267 VWEU als
hoogste instantie gehouden te zijn zich tot het HvJ te wenden.
Waarvan akte. Bestuur Comité N65 Vught, 7 April 2022
64 http://www.n65.nl/Civiel/Civiele-Procedure.htm
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