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Toegenomen onzekerheid juridische houdbaarheid Programma Aanpak
Stikstof in relatie met Verbindingsweg Ladonk Kapelweg en Tongeren

Geacht College,

Het Hof van Justitie van de Europese Unie in Luxemburg organiseerde 3 mei 2018 een zitting over het
Programma Aanpak Stikstof (PAS). Het Hof onderzoekt op verzoek van de afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State of het PAS in overeenstemming is met de Europese 
Habitatrichtlijn. BALANS heeft eerder herhaaldelijk aangegeven geen vertrouwen er in te hebben dat 
de PAS juridisch overeind zal blijven en ook het hof van Justitie was tijdens deze zitting erg kritisch.
De Advocaat-Generaal bij het Hof van Justitie brengt op 12 juli advies uit. Dat advies zal 
richtinggevend zijn voor de uitspraak. Naar verwachting zal het Hof van Justitie in het najaar van 2018 
uitspraak doen. Daarna zal de afdeling bestuursrechtspraak uitspraak doen in alle beroepen die nu 
worden aangehouden. Dit laat de Raad van State ook de gemeente Boxtel weten inzake haar brief 
van 15 mei jl aangaande het  uitstel van behandeling voor de verkeersbesluiten, met o.a. de VLK.
Verder hebben we kennis genomen van het collegebesluit van afgelopen week inzake het 
bestemmingsplan Tongeren, waarbij er een terinzagelegging van een bestemmingsplan aangekondigd
wordt. En deze aangekondigde verkeersmaatregelen op Tongeren hebben een direct verband met de 
Verbindingsweg Ladonk Kapelweg. Wij staan overigens achter de geuite opmerkingen vanuit de 
werkgroep Tongeren, die u helaas links heeft laten liggen. Daarnaast speelt u ook nog met de 
gedachte van woningbouw in de oksel, blijkens het beleidsprogramma 2018-2022. Een reden meer 
om een integraal verkeersplan voor het gebied Tongeren te maken.

Voor BALANS is verkeer in Boxtel een integraal verhaal en dient de verkeersoplossing duurzaam 
toekomstbestendig te zijn. Daar wringt wat ons betreft de schoen. De juridische uitkomst van de 
Verbindingsweg Ladonk Kapelweg was al zeer onzeker door het gemeentelijk gegoochel met 
verkeerscijfers, maar de toegenomen onzekerheid over de PAS door de zitting in Luxemburg, doet 
daar nog een schepje bovenop.
We hebben de volgende vragen voor u:

1. Hoe schat u nu - na de behandeling van de PAS bij de zitting bij het Hof van Justitie van de 
Europese Unie op 3 mei jl. - de kansen in van het juridisch overeind blijven van de 
Programma Aanpak Stikstof (PAS)?

2. Wat zijn de consequenties bij vernietiging van de PAS voor de beroepsprocedure tegen de 
VLK?

3. Zou het niet beter zijn als u het bestemmingsplan Tongeren, inclusief de aangekondigde 
verkeersmaatregelen on-hold zet, gezien de relatie met de VLK?

4. Aangezien u in het beleidsprogramma 2018-2022 woningbouw in de Oksel benoemt lijkt ons 
een integraal verkeersplan Tongeren, rekening houdend met alle ontwikkelingen in dat gebied
een beter plan dan nu iets in procedure te brengen. Wat is de reden dat u de mogelijke 
woningbouw in de Oksel niet meeneemt bij de verkeersaanpassingen in dit gebied?

Volgens ons is het nu beter om een pas op de plaats te maken met de plannen Tongeren gezien de 
onzekere juridische toekomst van de Verbindingsweg Ladonk Kapelweg (VLK), waarbij deze VLK er 
wel moet komen om een bijdrage te leveren aan de toekomstbestendige duurzame verkeersstructuur 
in Boxtel.
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