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Aansluiting N629 – A27 (deelproject 1)

De afgelopen periode is de aanbestedingsprocedure doorlopen. De provincie en 
gemeente Oosterhout hebben de aanbiedingen inmiddels beoordeeld. Daarbij 
werd gekeken naar zowel kwaliteit als prijs. Firma Heijmans uit Rosmalen 
kwam in de beoordeling als ‘voorlopig beste partij’ naar voren. Er staat bewust 
‘voorlopig’, want de komende vier weken kunnen afgewezen partijen nog 
bezwaar maken tegen het voornemen om het werk aan Heijmans te gunnen. 
Begin januari 2019 is dus pas definitief bekend of Heijmans daadwerkelijk de 
aannemer voor fase 1 zal zijn.

De aannemer start na de definitieve gunning in januari direct met het uitwerken van zijn ontwerp 
en planning. Daarbij hoort ook het uitwerken van zijn plan hoe tijdens de werkzaamheden het 
verkeer gaat rijden, hoe hinder geminimaliseerd wordt en hoe mensen over de werkzaamheden 
geïnformeerd worden. Zodra deze plannen voldoende uitgewerkt zijn, zullen de aannemer en 
provincie ze toelichten via een informatiebijeenkomst. Die bijeenkomst vindt tijdig plaats voordat 
de uitvoering buiten start. Dat zal naar verwachting rond april/mei 2019 zijn. 

Beroepen bij Raad van State tegen 
Inpassingsplan N629 (deelproject 2)

Tot en met 22 november 2018 was het mogelijk om bij de Raad van State beroep aan te 
tekenen tegen het besluit van Provinciale Staten om het Inpassingsplan (PIP) voor de N629 vast 
te stellen. Daarvan hebben acht partijen gebruik gemaakt. De Raad van State plant nu een 
zitting in, waarin alle partijen een toelichting kunnen geven op hun standpunt. Wanneer de 
zitting plaatsvindt is nu nog onbekend. Naar verwachting zal dat over enkele maanden zijn. De 
uitspraak volgt meestal uiterlijk 6 weken na de zitting. Dan weten we of het PIP ‘onherroepelijk’ 
is.

Twee van deze acht partijen hebben ook een voorlopige voorziening aangevraagd bij de 
Raad van State. Daarmee verzoeken de partijen de Raad van State om het PS-besluit op te 
schorten. Feitelijk betekent dit dat zij verzoeken om alle voorbereidende werkzaamheden 
te stoppen totdat de Raad van State uitspraak heeft gedaan over de beroepen. Over de 
voorlopige voorzieningen zal de Raad van State op korte termijn uitspraak doen. Ook hier is 
een exacte datum nog niet bekend. In afwachting van de uitspraak gaat de provincie verder 
met de voorbereidingen voor de N629.

Bij het PIP voor de N629 zit een kaart waarop staat wat er precies op welke plaats is 
toegestaan. Die kaart noemen we de, ‘verbeelding’. Er is iets niet goed gegaan bij de digitale 
publicatie van de door PS vastgestelde, verbeelding op ruimtelijkeplannen.nl. Op een deel waar 
de pijler van de nieuwe brug over het Wilhelminakanaal moet komen, ontbreekt de aanduiding 
‘verkeer’. Dit is alleen het geval bij de digitale versie, bij de verbeelding die op papier ter inzage 
heeft gelegen is het wel correct opgenomen. We zijn daarom genoodzaakt om het statenbesluit 
-en daarmee de juiste digitale verbeelding- opnieuw te publiceren. Degenen die reeds beroep 
hebben ingesteld tegen het PIP hoeven dit niet opnieuw te doen.

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.
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Wat gaat er in 2019 gebeuren?

In 2019 gaat de schop de grond in voor de aansluiting N629-A27/Oosteind. Voor het tweede deel van de 
N629 wordt de procedure doorlopen om te komen tot een onherroepelijk PIP. Daarnaast vinden er diverse 
activiteiten plaats in het kader van ‘Dromenlab’. Via de gemeenten Dongen en Oosterhout hoort u daar 
meer over. Ondertussen gaan we verder met grondverwerving, inclusief kavelruil. En last but not least, zijn 
gemeenten en provincie al aan de slag met de uitwerking van de moties die Provinciale Staten september 
j.l. hebben vastgesteld: de plannen voor herinrichting van de Heistraat en de speurtocht naar méér 
natuurcompensatie. Ook daar gaan we in 2019 mee verder. Al met al wordt 2019 dus weer een dynamisch 
en belangrijk jaar voor dit project.    

Wij wensen alle lezers van deze nieuwsbrief fijne kerstdagen en een goed en gezond 2019.

Voor meer informatie
Bekijk het ontwerp op kaart: www.brabant.nl/kaartN629. We informeerden u in een eerdere nieuwsbrief 
al over deze kaart die de huidige en nieuwe situatie helder in beeld brengt. Wist u dat de kaart ook een 
navigatiebutton heeft waarmee u als u buiten staat in het gebied, op uw telefoon kunt zien waar de nieuwe 
weg dan komt te liggen?

Mocht u nog vragen hebben over de plannen voor de N629? 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).
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