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Provincie Noord-Brabant en gemeente
Gilze en Rijen werken samen om de
verkeerssituatie op de N282 ter hoogte
van Rijen en Hulten te verbeteren.
Er staan dagelijks wachtrijen op de
aansluitende wegen vanuit Rijen om de
N282 op te komen. Daarnaast ligt de
kern van Hulten direct aan de N282 dat
door de drukte het oversteken moeilijk
is. Dit vraagt om een aanpassing.
De N282 vanaf de kruising met
de Oosterhoutseweg tot aan de
Burgemeester Letschertweg wordt
daarom verbreed naar 2x2 rijstroken.
Ten westen van Hulten komt er een
afbuiging naar het zuiden. Deze korte
omlegging sluit aan op de Burgemeester
Ballingsweg en sluit vervolgens aan op
de Burgemeester Letschertweg. Ook dit
deel van het traject wordt verbreed naar
2x2 rijstroken. Hulten zelf wordt autoluw
gemaakt. Door al deze maatregelen
moet de verkeersoverlast afnemen en de
doorstroming verbeteren.

In deze nieuwsbrief vertellen we u meer over de voorbereidingen van de
herinrichting N282.

Stand van zaken aanbesteding
Er zijn vijf marktpartijen geselecteerd die zich in kunnen schrijven voor de aanbesteding
van het project herinrichting N282. De geselecteerde marktpartijen hebben de
aanbestedingsdocumenten ontvangen om te bestuderen en om hierover vragen te stellen.
Medio mei zullen de marktpartijen hun plan van aanpak indienen. Dit plan van aanpak
wordt beoordeeld en daarna wordt bepaald welke marktpartij het beste plan van aanpak
heeft, beoordeeld op inhoud, prijs en duurzaamheid. De planning is om medio juni het
werk te gunnen.

De stikstofvergunning is aangevraagd
Voor de toekomstige gebruikssituatie van de verbrede N282 is een vergunning nodig
omdat er meer stikstof neerdaalt op een Natura 2000 gebied, in dit geval de Regte
Heide. Deze stikstofdepositie moeten wij compenseren. Deze procedure wordt momenteel
doorlopen zodat de vergunning op tijd kan worden verleend.

Bomenkap langs het traject
Er staan veel bomen langs het traject van de N282. Een groot aantal bomen dienen dient
in verband met de verkeersveiligheid, de ruimte voor de weg en gezondheidstoestand van
verschillende bomen gekapt te worden. Het kappen van de bomen moet in het kader van
de wet natuurbescherming (WnB) gemeld worden bij de omgevingsdienst. Dit is inmiddels
gebeurd.

Afbeelding 1: gecompenseerde bos ten zuiden van de vliegbasis

De gekapte bomen worden gecompenseerd. Dit proberen wij zoveel mogelijk te doen langs het traject
van de N282. Waar dat niet lukt plaatsen wij de bomen elders, zoveel mogelijk in de omgeving van
de N282. Zoals dat al grotendeels is gebeurd op een perceel ten zuiden van de vliegbasis. Daarnaast
worden er bomen gecompenseerd in het Blok (tussen Hulten en de Reeshof).

NBW ontheffing voor vleermuizen
en dassen is aangevraagd
De geplande werkzaamheden aan de N282 en N260A hebben gevolgen voor de dieren in de
omgeving van de weg. Op het defensieterrein is een dassenburcht aanwezig en de bomen langs de
weg vormen een vliegroute en foerageergebied voor vleermuizen. Om de werkzaamheden te kunnen
uitvoeren, dienen wij een ontheffing aan te vragen in het kader van de WnB.
Bij deze aanvraag hoort een activiteitenplan waarin beschreven wordt welke handelingen moeten
worden uitgevoerd om negatieve effecten op beschermde diersoorten zoveel mogelijk te voorkomen
dan wel te verzachten. Deze aanvraag is inmiddels ingediend en in behandeling genomen.

Onteigening en onderzoeken die op korte termijn gaan
plaatsvinden
Voor de afbuiging ten westen van Hulten om het dorp autoluw te maken zijn we een
onteigeningsprocedure gestart voor het verkrijgen van de gronden waarover we geen overeenstemming
met de eigenaren konden bereiken. De onteigening is nog niet voor alle gronden uitgesproken en wordt
nog behandeld door de rechter. Dit kan nog enige tijd duren in verband met de complexiteit. In het
contract met de aannemer is hier rekening mee gehouden.
De werkzaamheden kunnen zodra de aanbesteding en voorbereidende werkzaamheden zijn afgerond
aanvangen. Op de gronden die wij inmiddels in eigendom hebben verkregen gaan we op korte termijn
onderzoek doen naar archeologie, milieu en ontplofbare oorlogsresten.

Meer informatie en contact
Meer informatie over het project N282 Herinrichting Rijen – Hulten is te vinden op
www.brabant.nl/n282. Heeft u vragen? Stel ze per mail via N282@brabant.nl.
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