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Provinciale Staten van Noord-Brabant,
gelezen het voorstel van Gedeputeerde Staten, d.d. 26 juni 2018 – 35/18.
overwegende dat:
In het kader van de vastgestelde problematiek met betrekking tot de
doorstroming, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid
aanpassingen aan de N629 noodzakelijk zijn;
Hiertoe in eerdere fase reeds opdracht toe is gegeven en budget is
toegekend;
Middels een m.e.r. procedure zorgvuldig is gekeken naar de milieu
effecten van alternatieven oplossingen en de Commissie m.e.r. hier
positief op heeft geoordeeld;
Hieruit het voorliggende alternatief de voorkeur geniet;
Het Nee, tenzij principe correct is gevolgd t.a.v. de doorsnijding van het
Natuurnetwerk Nederland (NNN);
De benodigde compensaties meegenomen zijn in het plan inclusief een
bijdrage aan de ruimtelijke kwaliteit;
De gemeenteraden gehoord, goed betrokken en voorstander van deze
realisatie zijn en daartoe ook financieel bijdragen;
De omgeving voldoende heeft kunnen participeren en inspreken op de
planvorming,
besluiten:
1.
de aanleg van de infrastructurele maatregelen t.a.v. de N629 tussen
Oosterhout en Dongen planologisch mogelijk te maken en daartoe het
Provinciaal Inpassingsplan “N629 Oosterhout-Dongen” en de
bijbehorende bijlagen, (hierna PIP N629) vast te stellen;

2.

3.

conform het Compensatieplan de benodigde NNN-compensatie volledig
fysiek uit te voeren en wel in de volgende compensatiegebieden:
natte ecologische verbindingszone langs het Wilhelminakanaal
tussen Dongen en het bedrijventerrein Everdenberg bij
Oosterhout
ecologische verbindingszone ‘De Wildert’ gedeeltelijk;
compensatie in de Oranjepolder bij Oosterhout;
het tijdstip als bedoeld in artikel 3.26, lid 5 van de Wet ruimtelijke
ordening te bepalen op direct na de datum van vaststelling van het PIP.

’s-Hertogenbosch,
Provinciale Staten van Noord Brabant,
de voorzitter

de griffier

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

J.A. Deneer (plv.)
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