
 

Proces Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen 

Waar komen we vandaan?

2014

2015

2016

2017

2017-2018

Samenwerkingsovereenkomst tussen provincie en 
gemeenten Oosterhout en Dongen

Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD): 5 alternatieven 
en onderzoeksmethode

Keuze voorkeursalternatief (‘Bundeling Noord’)

Notitie Uitwerking Voorkeursalternatief (VKA)

Vaststellingsfase Provinciaal InpassingsPlan (PIP)

Waar gaan we naartoe?

Mogelijkheid voor indiening zienswijze op het 
ontwerp-PIP

Opstellen Nota van Zienswijzen en definitief PIP

Vaststellen PIP door Provinciale Staten

Ter inzage PIP voor beroep

Eventuele Beroepsprocedures Raad van State

t/m 8 maart 2018

Maart-juni 2018

2016 Juli-
augustus 2018

September-oktober 
2018

2018-2020

Aanbesteding van het werk, nadere detaillering en 
grondverwerving

2018-2020

Start realisatie2020



 

Wat gebeurt er met mijn zienswijze?

• De provincie behandelt samen met de betrokken gemeenten de zienswijzen.
• Indieners van een zienswijze ontvangen de Nota van Zienswijzen, en daarmee een reactie op hun zienswijze, op het moment dat het definitieve PIP ter 

vaststelling wordt aangeboden aan Provinciale Staten (PS).
• Belanghebbenden kunnen op het PIP beroep instellen bij de Raad van State, mits zij een zienswijze ingediend hebben. Behalve wanneer het PIP door PS 

gewijzigd is vastgesteld: dan kan iedereen in beroep tegen die wijziging (ongeacht of men eerder een zienswijze heeft ingediend). 

Indienen zienswijzen

Wat is een zienswijze?
Een zienswijze is een reactie op een ontwerp-besluit aan het bevoegd gezag, in dit geval de 
Provincie. Het ontwerp voor het Provinciaal InpassingsPlan voor de N629/Westerlaan, inclu-
sief MER, ligt ter inzage. U kunt hierop reageren en uw reactie betreft dan een zienswijze. 

Wanneer kan ik een zienswijze indienen?
U kunt een zienswijze indienen van 26 januari tot en met 8 maart 2018.

Waar kan ik de plannen bekijken?
U kunt de plannen inzien via www.brabant.nl/ontwerpN629. Een papieren versie van de 
plannen liggen in het provinciehuis te ’s-Hertogenbosch, de gemeentehuizen van Oosterhout 
en Dongen en in het Oostquartier in Oosteind. 

 Waarop kan ik een zienswijze indienen?
Op de inhoud van het PIP voor het tracégedeelte van de N629 tussen het kruispunt Heistraat-
Ter Horst-Provincialeweg in Oosteind en de Steenstraat in Dongen, inclusief de bijbehorende 
Milieu Effect Rapportage (MER). 

Hoe dien ik een zienswijze in?
Online
www.brabant.nl/ontwerpN629

Hier vindt u alle stukken van het ontwerp PIP N629, 
inclusief MER. U kunt hier tevens uw zienswijze (digitaal) 
indienen.

Per post
Als u niet in de gelegenheid bent om digitaal uw reactie 
in te brengen, dan kunt u deze schriftelijk inbrengen via:

Provincie Noord-Brabant
Ter attentie van Mevr. C. Verhagen
Onder vermelding van: N629 Oosterhout-Dongen 
(verd. 21)
Postbus 90151
5200 MC ‘s-Hertogenbosch









Ontwerp N629 in 3D
U kunt een driedimensionale (3D) versie van het voorlopige ontwerp van de N629 bekijken via www.brabant.nl/kaartn629 Het gaat om een concept ontwerp dat 
nog nader uitgewerkt wordt door provincie en de te selecteren marktpartij. Zaken als groen, verlichting of bebording zijn daarom niet in de kaart opgenomen. De kaart is 
bedoeld om een indictie te geven van de toekomstige ligging van de weg, viaducten etc.

http://www.brabant.nl/ontwerpN629
http://www.brabant.nl/ontwerpN629
http://www.brabant.nl/kaartn629

