
21.4.    De Afdeling stelt vast dat de uitvoering van de in het rapport van B-WARE 
voorgestelde maatregel niet in de planregels is vastgelegd en ook niet anderszins 
publiekrechtelijk is verzekerd. Bovendien bestaat naar het oordeel van de Afdeling nog 
onvoldoende duidelijkheid over de manier waarop de stuw in de afvoergreppel naar de 
Keersop moet worden ingezet om in geval van eutrofiëring significante negatieve gevolgen 
voor het habitattype "vochtige alluviale bossen" te voorkomen. Onder meer blijkt uit het 
rapport van B-WARE niet onder welke omstandigheden de stuw moet worden ingezet, welke 
criteria kunnen worden gebruikt om dit te bepalen en welke verandering van het 
waterpeildaarbij moet worden bereikt om eutrofiëring als gevolg van de vernattingsmaatregel 
te voorkomen of ongedaan te maken. Hierdoor staat bovendien niet vast dat de voorgestelde 
maatregel afdoende is ter voorkoming van significante negatieve gevolgen voor het 
habitattype "vochtige alluviale bossen" in de Keersopperbeemden. Onder deze 
omstandigheden ziet de Afdeling geen aanleiding voor een gedeeltelijke vernietiging van het 
besluit van 9 september 2016 met instandlating van de rechtsgevolgen. De Afdeling zal in 
plaats daarvan hierna opnieuw een opdracht aan provinciale staten geven om het gebrek in het 
besluit te herstellen. 
 
37.2.    Oplossing N69 en anderen en de Brabantse Milieufederatie stellen zich terecht op het 
standpunt dat uit het rapport van Tauw niet blijkt dat bij het onderzoek naar de vraag of de 
Nieuwe Verbinding dient te worden aangemerkt als een risicoverhogend object rekening is 
gehouden met de mogelijke veranderingen in de waterhuishouding en de bodem door de 
verdiepte ligging van de Nieuwe Verbinding bij de kruising met de Broekhovenseweg waar 
een geologische breuk aanwezig is. In de nadere stukken van provinciale staten van 13 januari 
2017, stellen provinciale staten dat zij naar aanleiding van de zienswijzen van Oplossing N69 
en anderen en de Brabantse Milieufederatie contact hebben opgenomen met de exploitant van 
de buisleiding. Volgens provinciale staten heeft de exploitant gemeld dat de door appellanten 
beweerde invloeden van trillingen op de buisleiding nabij de Broekhovenseweg en op de 
breuklijn ten gevolge van het verkeer op de Nieuwe Verbinding zich niet voordoen. Daarbij is 
vermeld dat de breuklijn parallel loopt aan de leiding en derhalve niet leidt tot additionele 
spanningen in de leiding. Deze stellingen hebben provinciale staten niet door middel van het 
overleggen van correspondentie met de leidingbeheerder dan wel een nadere notitie van 
bijvoorbeeld Tauw gestaafd. Voorts wordt in de nadere stukken van provinciale staten 
uitsluitend ingegaan op de effecten van de trillingen van verkeer op de Nieuwe Verbinding. 
De vraag of de mogelijke veranderingen in de waterhuishouding en de bodem door de 
verdiepte ligging van de Nieuwe Verbinding bij de kruising met de Broekhovenseweg, waar 
ook een geologische breuk aanwezig is, risicoverhogend is voor de buisleiding, wordt niet 
expliciet beantwoord in de nadere stukken van provinciale staten. Gelet hierop is de Afdeling 
van oordeel dat provinciale staten met het herstelbesluit het onder 75.6 van de tussenuitspraak 
geconstateerde gebrek niet afdoende hebben hersteld. 
 
45.1.    De Afdeling ziet in het belang bij finale beslechting van het geschil aanleiding 
provinciale staten op de voet van artikel 8:51d van de Awb op te dragen de onder 21.2 en 
37.2 van deze uitspraak geconstateerde gebreken in het besluit 9 september 2016 van te 
herstellen. De Afdeling zal daartoe een termijn stellen. Provinciale staten dienen: 
 
a. met inachtneming van overweging 21.4 van deze uitspraak in aanvulling op het rapport van 
B-WARE van 12 januari 2017 nader onderzoek te verrichten naar de manier waarop de in dat 
rapport bedoelde stuw in de afvoergreppel naar de Keersop moet worden ingezet om in geval 
van eutrofiëring significante negatieve gevolgen voor het habitattype "vochtige alluviale 
bossen" te voorkomen. Indien provinciale staten op grond van dit onderzoek tot het oordeel 



komen dat dit een afdoende maatregel is ter voorkoming van significante negatieve gevolgen 
voor het habitattype "vochtige alluviale bossen" in de Keersopperbeemden door eutrofiëring, 
dienen zij alsnog in het plan vast te leggen dat een stuw in de afvoergreppel naar de Keersop 
wordt aangebracht en onder welke omstandigheden en op welke wijze deze stuw moet worden 
toegepast om eutrofiëring als gevolg van de vernatting van de Keersopperbeemden te 
voorkomen. Dit kan bijvoorbeeld door het opnemen van een hiertoe strekkende 
voorwaardelijke verplichting in de planregels voor de bestemming "Verkeer - 1", dan wel 
door de aanleg en het gebruik van de stuw op de hiervoor bedoelde wijze anderszins 
publiekrechtelijk te verzekeren. Indien provinciale staten op grond van het nadere onderzoek 
tot de conclusie komen dat het aanbrengen en toepassen van de stuw geen afdoende 
maatregel is ter voorkoming van significante negatieve gevolgen voor het habitattype 
"vochtige alluviale bossen" in de Keersopperbeemden door eutrofiëring, dienen zij een ander 
passend besluit te nemen; 
 
b. met inachtneming van overweging 37.2 van deze uitspraak alsnog toereikend te motiveren 
of de mogelijke trillingen van zwaar vrachtverkeer op de weg en de mogelijke veranderingen 
in de waterhuishouding en de bodem door de verdiepte ligging van de Nieuwe Verbinding bij 
de kruising met de Broekhovenseweg, waar ook een geologische breuk aanwezig is, 
risicoverhogend kunnen zijn voor de buisleiding voor het vervoer van vloeibare 
koolwaterstoffen met als gevolg dat de Nieuwe Verbinding moet worden aangemerkt als een 
risicoverhogend object als bedoeld in artikel 11, derde lid, van het Bevb. Indien de Nieuwe 
Verbinding dient te worden aangemerkt als een risicoverhogend object, dienen provinciale 
staten alsnog onderzoek te verrichten naar de gevolgen voor de externe veiligheid in verband 
met de buisleiding en daarbij te toetsen aan de grenswaarde en de richtwaarde voor het 
plaatsgebonden risico en, indien het onderzoek daartoe aanleiding geeft, een gewijzigde, 
passende planregeling vast te stellen. 
 
	


