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Bijlage(n) 

- 

Beste mevrouw Arts, 

  

Tijdens de themabijeenkomst van 17 februari 2023 heeft u namens de SP fractie 

technische vragen gesteld over de financiële stand van zaken met betrekking tot 

de aanleg van de nieuwe N629 als verbinding tussen gemeenten Dongen en 

Oosterhout. 

 

Onderstaand treft u de vragen en de antwoorden daarop. 

 

1. Tijdens de themabijeenkomst op 17 februari 2023 heeft het statenlid van 
de SP gevraagd om de financiële stand van zaken van het project de N629 
fase 2 in beeld te brengen.  
 

Antwoord: In 2016 is er €35 miljoen gereserveerd voor de contract -en 

realisatiefase van fase 2 van de N629. Er is destijds, in 2016 uiteindelijk €29 
miljoen geraamd. Vervolgens is er na vaststelling van het PIP €300.000 door 

de provincie Noord-Brabant toegevoegd, waarmee het bedrag op 29,3 

miljoen , met als doel om een extra impuls te geven aan de ruimtelijke 

kwaliteit van dit gebied. Ook gemeente Dongen en Oosterhout dragen aan 

dit initiatief €300.000,- bij. 

 

Vervolgens is er op 30 oktober 2022 een scopewijziging doorgevoerd, 

waarmee het budget verhoogd werd met €6 miljoen. Deze scopewijziging 
had meerdere redenen: 

 Tijdens uitwerking van het referentieontwerp zijn er zwaardere eisen 

gesteld vanuit RWS, wat heeft geleid tot een gewijzigd brugontwerp. 

(+0,5 miljoen) 

 Hogere kosten voor grondaankopen (+2 miljoen) 

 De uitloop in tijd (0,4 miljoen) 

 Inflatiecorrectie (3,15 miljoen) 

 

Het complete projectbudget komt nu dus neer op €35,3 miljoen, wat een 

overschrijding van €300.000 is op het gereserveerde projectbudget in 2016. 
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Met vriendelijke groet, 

 

 

 

A. van Eck 

Projectmanager N629 

 
Deze brief is automatisch aangemaakt en daarom niet voorzien van een handtekening. 

 


