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Onderwerp:  Beantwoording art 37 RvO Vernietiging bestemmingsplan Ladonk –  
Kapelweg voor Raad van State 

   
Geachte fractie, 
 
Wij ontvingen op 14 augustus 2019 uw vragen ex artikel 37 RvO over ‘Vernietiging bestemmingsplan 
Ladonk – Kapelweg door Raad van State’. Alvorens in te gaan op uw vragen hechten wij eraan onze  
reactie op de ontstane situatie kort toe te lichten.   
 
Op 14 augustus 2019 heeft de Raad van State de besluiten over de eerste twee deelprojecten van het 
Maatregelenpakket PHS Boxtel vernietigd. De vernietiging is uitsluitend het gevolg van de vernietiging 
van het PAS. Andere aspecten zijn door de Raad van State niet beoordeeld. Dit betekent dat de 
uitspraak geen aanleiding is een andere koers ten aanzien van het maatregelenpakket te overwegen. 
 
Daarnaast vinden wij het van zeer groot belang dat de bestuursovereenkomst PHS Boxtel, waarin onder 
andere de financiële bijdragen van Rijk en provincie zijn geborgd, in stand blijft. Wij vrezen immers dat 
indien de bestuursovereenkomst ter discussie wordt gesteld de daarin toegezegde bijdragen van Rijk en 
provincie verloren gaan. 
 
Wij gaan de verschillende plannen van het Maatregelenpakket PHS Boxtel herstellen. De uitspraak van 
de Raad van State waarmee het PAS is vernietigd, biedt daarvoor mogelijkheden. Op dit moment wordt 
onderzocht op welke wijze de plannen hersteld kunnen worden en welke procedures daarvoor 
noodzakelijk zijn. 
 
Het onderzoek naar de herstelmogelijkheden vergt tijd. Daarnaast moeten we wachten op een 
aangepast rekenprogramma waarmee de stikstofdepositie berekend kan worden. Ook komt het Rijk nog 
met beleidsregels ten aanzien van stikstof. Onze inschatting is dat het dus enkele maanden duurt 
voordat er helderheid ontstaat over de ‘hersteloplossing(en)’. 
 
De verschillende uitvoerende werkzaamheden, zoals de grondverwerving, worden in afwachting van 
duidelijkheid omtrent de ‘hersteloplossing(en)’ getemporiseerd en/of opgeschort. 
 
Een nadere toelichting volgt tijdens de beeldvormende raadsvergadering op 10 september aanstaande. 
Dan is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen hierover. 
Inmiddels heeft u ook een raadsinformatiebrief ontvangen over de uitspraak van de Raad van State ten 
aanzien van het Maatregelenpakket PHS Boxtel en de vernietiging van het PAS. Voor de beantwoording 
van uw vragen verwijzen wij u eveneens naar deze raadsinformatiebrief. 
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1. Bent u bereid om zo snel mogelijk, nadat bekend is gemaakt hoe om te gaan met de 
stikstofproblematiek, een nieuw bestemmingsplan voor hetzelfde tracé op te starten? 
Ja, wij gaan de verschillende plannen van het Maatregelenpakket PHS Boxtel herstellen. De 
uitspraak van de Raad van State waarmee het PAS is vernietigd, biedt daarvoor mogelijkheden. Op 
dit moment wordt onderzocht op welke wijze de plannen hersteld kunnen worden en welke 
procedures daarvoor noodzakelijk zijn.  
 

2. U heeft vaak gesproken over het feit dat u een plan B op de plank heeft liggen; hoe ziet dat plan eruit 
en het bijbehorende tijdpad? 
Uw stelling dat wij vaak gesproken hebben over een plan B is niet juist. Wij hebben juist altijd 
aangegeven dat een alternatief plan niet mogelijk was omdat de vigerende wetgeving, de 
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), dat niet toestond. Zolang de uitspraak van de Raad van 
State over het PAS niet bekend was, was het ook niet mogelijk hierop te anticiperen. Nu de PAS-
wetgeving niet meer rechtsgeldig is en de consequenties van de uitspraak van de Raad van State ten 
aanzien van de PAS-wetgeving helder zijn, onderzoeken wij samen met onze partners de 
mogelijkheden voor een oplossing voor de stikstofdepositie. 
 

3. Bent u bereid om het gesprek met uw PHS-partners te openen tot het ontbinden van de getekende 
overeenkomst? 
Nee, de vernietiging van de eerste besluiten over het Maatregelenpakket PHS Boxtel is uitsluitend het 
gevolg van de vernietiging van het PAS. Andere aspecten zijn door de Raad van State niet 
beoordeeld. Dit betekent dat de uitspraak geen aanleiding is een andere koers ten aanzien van het 
maatregelenpakket te overwegen. 
Daarnaast vinden wij het van zeer groot belang dat de bestuursovereenkomst PHS Boxtel, waarin 
onder andere de financiële bijdragen van Rijk en provincie zijn geborgd, in stand blijft. Wij vrezen 
immers dat indien de bestuursovereenkomst ter discussie wordt gesteld de daarin toegezegde 
bijdragen van Rijk en provincie verloren gaan. 
 

4. Bent u bereid om de lopende bestemmingsplanprocedures (Keulsebaan en dubbele overweg) stop te 
zetten, en daarmee voorlopig te stoppen met het inzetten van ambtelijke capaciteit voor deze 
projecten? 
Tot half juni 2019 hebben de ontwerpbestemmingsplannen Keulsebaan en Fietsonderdoorgang 
Tongersestraat ter inzage gelegen. De besluitvorming over deze plannen was voorzien in de 
raadsvergadering van 8 oktober aanstaande. Aangezien deze plannen eveneens zijn gebaseerd op 
het PAS, wordt de besluitvorming vooralsnog aangehouden. 
Zoals bij de beantwoording van uw eerste vraag al aangegeven gaan we de verschillende plannen 
van het Maatregelenpakket PHS Boxtel herstellen. 
 

5. Het uitgangspunt van MOVE31 is de getekende PHS-deal; wat is de waarde van MOVE31 nu de 
fundering door de Raad van State vandaag weggevaagd is? 
Zoals hiervoor al aangeven zien wij in de huidige stikstofdiscussie en vernietiging van het 
bestemmingsplan VLK geen aanleiding de plannen ten aanzien van het Maatregelenpakket PHS 
Boxtel te herzien. Dit betekent dat het Maatregelenpakket PHS Boxtel uitgangspunt blijft voor 
MOVE31. 

 
Wij hopen uw vragen hiermee naar tevredenheid te hebben beantwoord.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Burgemeester en wethouders van Boxtel, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De secretaris, De waarnemend burgemeester,  
A.E. Kraal A.M.T. Naterop 


