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Aansluiting N629 – A27 (deelproject 1 N629)

De provincie is inmiddels gestart met de aanbestedingsprocedure van de werkzaamheden aan 
de aansluiting N629 – A27. Het betreft de aansluiting van de provinciale weg N629 op de 
A27 bij Oosterhout en Oosteind. Ook een gedeeltelijke reconstructie van het kruispunt van de 
N629 en de Provincialeweg Oosteind valt onder deelproject 1. 

Eind november van dit jaar is bekend welke aannemer het werk gaat uitvoeren. De aannemer 
gaat dan direct aan de slag met het uitwerken van het ontwerp en waar mogelijk met 
voorbereidende werkzaamheden. Naar verwachting wordt het eerste kwartaal 2019 met de 
uitvoering gestart. De uitvoering zal ongeveer twee jaar duren. 

Zodra de aannemer is geselecteerd, zullen de provincie en aannemer u nader informeren over 
hoe en wanneer de uitvoering gaat gebeuren en wat het voor u betekent. Er zal onder andere 
een informatieavond worden georganiseerd. 

PIP en Nota van Zienswijzen vastgesteld 
door GS (deelproject 2 N629)

Op 25 juni 2018 heeft Gedeputeerde Staten (GS) het Provinciaal InpassingsPlan (PIP) N629 
behandeld. GS accepteert het plan en heeft besloten deze aan Provinciale Staten (PS) aan 
te bieden ter vaststelling. Alle stukken die GS aanbieden aan PS ter vaststelling, kunt u vinden 
onder www.brabant.nl/vaststellingN629. 

GS hebben ook de Nota van Zienswijzen vastgesteld. Daarin zijn de ingediende zienswijzen 
van burgers en andere belanghebbenden samengevat en van een reactie voorzien. Ook staat 
in deze nota het advies van de commissie m.e.r. en de reactie hierop.
Er zijn 516 zienswijzen ingediend. Nadere analyse leert dat het gaat om 89 ‘unieke’ 
zienswijzen. Het grootste aantal zienswijzen (383) betreft een pamflet, uitgebracht door de 
vereniging ‘Spaar de Duiventoren en het Blik’. Er zijn ook 18 positieve zienswijzen ingediend.
De zienswijzen gaan voornamelijk over de gevolgen voor de natuur en de compensatie 
hiervan. Ook reageren belanghebbenden op het niet nader uitwerken van een ‘0-plus’ 
alternatief (aanpassen van het bestaande weg). De gevolgen van het nieuwe tracé voor de 
routes voor landbouw- en fietsverkeer en de relatie met de ontwikkeling van het bedrijventerrein 
Everdenberg Oost komen eveneens teruf in de zienswijzen.   

Indieners van een zienswijze ontvangen één dezer dagen een brief, waarin aangegeven is 
waar men de reactie op hun zienswijze kan vinden. Voor de overige geïnteresseerden: de Nota 
van Zienswijzen is te vinden op www.brabant.nl/n629 onder “documenten en bestanden”.

Dagelijks ervaart het verkeer problemen 
met de doorstroming op de N629 
tussen Oosterhout en Dongen. Ook 
de leefbaarheid en veiligheid op en 
rond de N629 en Westerlaan vragen 
aandacht. De provincie Noord-
Brabant en de gemeenten Dongen 
en Oosterhout werken samen aan de 
oplossing van deze problemen

http://www.brabant.nl/vaststellingN629
http://www.brabant.nl/n629


Wijzigingen naar aanleiding van de inspraak

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen (en de opmerkingen vanuit de commissie m.e.r.) is het ontwerp PIP op een aantal 
onderdelen aangepast. De belangrijkste aanpassingen zijn:
• In de toelichting op het PIP is de keuze voor het voorkeursalternatief ‘Bundeling Noord’ uitgebreider gemotiveerd. Daarbij is ook 

toegelicht waarom het 0-plus alternatief (aanpassen van de bestaande weg) geen reëel alternatief is;
• Het profiel van de zone tussen de nieuwe N629 en het Wilhelminakanaal is aangepast (op verzoek van Rijkswaterstaat). Het fietspad 

en de Ecologische Verbindingszone (EVZ) zijn daarbij omgewisseld, waardoor de EVZ nu naast het kanaal komt te liggen en het 
fietspad tussen de EVZ en de weg;

• Tussen Ter Horst en de ontsluitingsweg Everdenberg Oost komt er aan de zuidzijde van de nieuwe N629 een parallelweg speciaal 
voor landbouwverkeer komen. 

In hoofdstuk 8 van de Nota van Zienswijzen staat een overzicht van alle aanpassingen die naar aanleiding van de zienswijzen zijn 
doorgevoerd in het PIP (zie www.brabant.nl/n620 onder “documenten”).

Update van het wegontwerp in 3D

Tijdens de informatieavond op 20 februari 2018 hebben 
we een driedimensionale (3D) versie van het voorlopige 
wegontwerp gelanceerd. We hebben begrepen dat veel mensen 
deze hebben geraadpleegd en hebben ook complimenten 
gekregen over de duidelijkheid die deze digitale kaart geeft 
over onze plannen. We hebben in deze 3D-versie inmiddels 
ook de recente wijzigingen doorgevoerd die voortkomen uit de 
inspraakprocedure. U kunt de 3D-versie van het wegontwerp 

(nog steeds) raadplegen via www.brabant.nl/kaartn629. 

Besluitvorming PIP N629 door 
Provinciale Staten

Provinciale Staten (PS) besluiten zelf bij ieder onderwerp hoe ze tot 
besluitvorming willen overgaan. M.b.t. de besluitvorming over het 
Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N629 is de procedure nog 
niet definitief vastgesteld. Waarschijnlijk staat dit onderwerp expliciet 
op de agenda van de eerstvolgende drie vergaderdagen van 
Provinciale Staten (‘Statendagen’): 
1. 31 augustus 2018: Technische vragenronde: Statenleden kunnen 

vragen stellen aan de behandelende ambtenaren over het voorstel 
waarover besloten moet worden.

2. 14 september 2018: Op deze dag wordt de N629 waarschijnlijk 
2 keer besproken. In de themabijeenkomst (soort commissie), 
daarnaast hebben twee Statenfracties het initiatief genomen voor 
een ‘rondetafelgesprek’ over dit onderwerp: de Statenfracties 
nodigen zelf de organisaties/mensen uit voor dit gesprek.

3. 28 september 2018: Behandeling/besluitvorming in PS.  

De Statendagen zijn openbare bijeenkomsten. Op alle genoemde 
Statendagen is er gelegenheid om in te spreken op de onderwerpen 
die deze dag aan de orde komen.  Wilt u het woord richten tot 
de Statenleden over de plannen voor de N629, dan is dat dus 
mogelijk. Op dit moment zijn de momenten waarop hiervoor tijd is 
gereserveerd nog niet bekend. Meer informatie over het programma 
op deze dagen kunt u te zijner tijd vinden op: www.brabant.nl/
politiek-en-bestuur/provinciale-staten/staten-actueel. Wanneer u in 
wilt spreken, dan kunt u zich hiervoor bij de griffie melden. De griffie 
is bereikbaar via statengriffie@brabant.nl of via (073) - 681 22 78.

Na vaststelling van het ontwerp PIP door Provinciale Staten bestaat 
gedurende een periode van 6 weken de mogelijkheid om beroep 
in te stellen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Er vanuit gaande dat van die mogelijkheid gebruik zal worden 
gemaakt, ligt er naar verwachting op z’n vroegst medio 2019 een 
onherroepelijk PIP.

In afwachting van de besluitvorming door PS en eventuele 
beroepsprocedure bij de Raad van State gaan ook de 
voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe 
N629 gewoon door. Enkele percelen zijn al verworven door de 
provincie. Met andere grondeigenaren vinden gesprekken plaats 
over minnelijke (niet gedwongen) verwerving. Daarbij worden ook de 
mogelijkheden van grondruil besproken.

Meer dan een weg! 
Bij het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) zit ook een “N629 
Kwaliteitsverbeteringsplan“. Hierin staan onder andere plannen voor 
(her-)ontwikkeling van het mozaïeklandschap en het versterken van 
ecologie en recreatie in ’t Blik en omgeving. 

Het streven is om deze zomer, midden in het gebied een meerdaagse 
Dromenlab te houden waar iedereen met zijn of haar ideeën naar 
toe kan komen. Sommige mensen hebben al bij het vorige Dromenlab 
hun ‘dromen’ aangeleverd. Deze ideeën krijgen hier ook een plek. 
De bewoners en bedrijven in het gebied krijgen hiervoor een 
uitnodiging. Mensen die betrokken of belangstellend zijn, worden 
via de gebruikelijke informatiekanalen gevraagd om ook zeker langs 
te komen zodat uiteindelijk het gebied zich kan ontwikkelen in een 
richting waar zowel natuur als bruikbaarheid goed samengaan. 

http://www.brabant.nl/n620
http://www.brabant.nl/kaartn629
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/staten-actueel
http://www.brabant.nl/politiek-en-bestuur/provinciale-staten/staten-actueel
mailto:statengriffie%40brabant.nl?subject=
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Bestemmingsplan bedrijventerrein Everdenberg-Oost

De gemeenteraad van Oosterhout heeft in december 2017 het bestemmingsplan voor het bedrijventerrein 
Everdenberg-Oost vastgesteld. In dit bestemmingsplan is een voorlopige ontsluiting opgenomen van het 
bedrijventerrein naar de bestaande N629. In het bestemmingsplan is ook aangegeven dat de provincie 
en de gemeente samen de definitieve ligging van de ontsluitingsweg uitwerken. Deze definitieve ligging is 
opgenomen in het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N629.

Er is door drie personen / organisaties een beroep ingediend bij de Raad van State op het vastgestelde 
bestemmingsplan Everdenberg-Oost. Op dit moment is het nog niet bekend wanneer de Raad van State de 
beroepen zal behandelen. De planning met betrekking tot het bouwrijp maken van het terrein en de uitgifte 
van de kavels is afhankelijk van de behandeling van de beroepen.

Voor meer informatie

Vanzelfsprekend blijven we u informeren over dit project via deze nieuwsbrieven, informatiebijeenkomsten en 
de websites van de gemeente en provincie (www.brabant.nl/N629). Mocht u vragen hebben, dan kunt u 
altijd contact opnemen met de omgevingsmanagers van de provincie Noord-Brabant voor de N629, Marijn 
Alders (deelproject 1) of Jeroen van Bremen (deelproject 2) via N629@brabant.nl. U kunt hen telefonisch 
bereiken via 06-55686540 (Marijn) en 06-27745193 (Jeroen).

http://www.brabant.nl/N629
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