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Aansluiting N629 – A27 (deelproject 1 N629)

Deelproject 1 bevindt zich in de fase van selectie van een aannemer. In de aanbesteding 
beoordeelt de provincie op zowel kwaliteit als prijs. Geïnteresseerde marktpartijen moeten 
in hun aanbieding aangeven in welke mate en hoe ze de overlast tijdens de uitvoering 
minimaliseren voor zowel de weggebruiker als de omgeving. Want he doel is stilstaand verkeer 
en vertraging zo veel als mogelijk te beperken, om sluipverkeer en overlast voor de omgeving 
tegen te gaan. Daarnaast let de provincie op de mate waarin marktpartijen duurzame en 
innovatieve oplossingen aandragen. Bijvoorbeeld over materiaalgebruik. De planning is in 
december het werk te gunnen. De geselecteerde aannemer kan vervolgens in januari starten 
met het uitwerken van het ontwerp en zijn planning. Zodra daar meer duidelijkheid over is 
zullen de provincie en aannemer informatiebijeenkomsten organiseren om nader toe te lichten 
wat wanneer gaat gebeuren en wat dat gaat betekenen. Vooruitlopend op de start van 
de aannemer vinden momenteel al werkzaamheden plaats aan kabels en leidingen. Direct 
omwonenden voor wie de werkzaamheden gevolgen hebben worden daar persoonlijk door 
de kabel-en leidingbeheerder over geïnformeerd.

Provinciale Staten stellen Inpassingsplan N629 
vast (deelproject 2 N629)

Na jarenlange zorgvuldige voorbereiding hebben Provinciale Staten op 28 september 2018 
met een ruime meerderheid van 49 stemmen voor en 6 tegen het Inpassingsplan (PIP) voor de 
N629 tussen Oosterhout en Dongen vastgesteld. Met het PIP van de N629 wordt de aanleg 
van een nieuwe weg tussen Oosterhout en Dongen planologisch mogelijk gemaakt. Het gaat 
om een investering van € 29,3 miljoen.

Mocht u meer informatie willen over het inhoudelijke debat, dan kunt u het volledige debat 
terugluisteren op brabant.nl/pslive.

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

Moties

De Staten namen bij het voorstel 3 moties aan. Deze moties roepen het college op om het 
Natuurnetwerk Brabant ter plaatse uit te breiden, plannen te maken voor de herinrichting 
van de Heistraat en onderzoek te doen naar zonnepanelen in het wegdek.

http://brainps.brabant.nl/vergaderingen-ps/audio-en-videoverslagen
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Beroep instellen

Wanneer u het niet eens bent met de vaststelling van dit plan door Provinciale Staten, dan kunt u tijdens het 
inzagemoment een beroep in stellen. Het PIP ligt met ingang van 11 oktober 2018 tot en met 22 november 
2018 ter inzage. 

Wie kan beroep instellen?
Er kan alleen een beroep worden ingesteld door degenen die:
• eerder al een zienswijzen naar voren hebben gebracht bij het ontwerp-inpassingsplan;
• het oneens zijn met wijzigingen die ten opzichte van het ontwerp zijn aangebracht;
• niet verweten kan worden geen zienswijzen naar voren te hebben gebracht over het ontwerp. Wanneer 

een besluit voor u gunstig was, maar door wijzigingen veranderde en ongunstig werd, kan u niet verweten 
worden geen zienswijze te hebben ingediend tegen het besluit.

 
Waar kunt u de plannen bekijken?
U kunt het besluit en PIP vanaf 11 oktober 2018 digitaal inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of via www.
brabant.nl/ipN629. 

Beroep instellen
Beroep kan tot en met 22 november 2018 worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, Postbus 20019, 2500 EA in Den Haag. 

Planning

Nu de planfase bijna is afgerond kunnen we de realisatiefase voorbereiden. Een eerste belangrijke stap in 
het realiseren van de plannen is het selecteren van de aannemer die het project uitvoert. Het selecteren van 
een aannemer gaat via een openbare Europese aanbesteding. De provincie bereidt nu de exacte vraag 
aan de kandidaat aannemers voor. Rekening houdend met een beroepsprocedure bij de Raad van State 
is de verwachting dat de provincie in het voorjaar van 2020 de aannemer zal selecteren en de uitvoering 
vervolgens kan starten. 

Voor meer informatie

Bekijk het ontwerp op kaart: www.brabant.nl/kaartN629. We informeerden u in de vorige nieuwsbrief al 
over deze kaart die de huidige en nieuwe situatie helder in beeld brengt. De kaart bevat sinds kort ook een 
navigatiebutton waarmee u als u buiten staat in het gebied, op uw telefoon kunt zien waar de nieuwe weg 
dan komt te liggen.

We blijven u daarnaast ook informeren 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).

https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Aan_Afmelden_Nieuwsbrief_N629
https://fd9.formdesk.com/provincienoordbrabant/Aan_Afmelden_Nieuwsbrief_N629
http://www.brabant.nl/kaartN629
http://www.brabant.nl/N629
mailto:629@brabant.nl

