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

Voortgang voorbereiding herinrichting N282
Op 4 november 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan over de wijziging van 
het bestemmingsplan N282. De beroepen tegen het bestemmingsplan voor de N282 
zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. Het bestemmingsplan is daardoor 
onherroepelijk geworden. De provincie heeft ondertussen voorbereidingen getroffen voor 
de aanbestedingsprocedure. 

De aanbestedingsprocedure start in de eerste helft van 2021. Daarnaast wordt een 
onteigeningsprocedure voor de gronden gestart nabij restaurant ’t Vliegveld, voor de aanleg 
van de nieuwe provinciale weg N282. De provincie start pas met de werkzaamheden van 
dit gedeelte als de onteigeningsprocedure is afgerond en de benodigde grond in eigendom 
van de provincie is.

Onderzoek niet gesprongen explosieven
In Nederland zijn veel niet gesprongen explosieven (NGE) achtergebleven na de oorlog. 
Het gebied rondom de Vliegbasis Gilze-Rijen is gedurende de oorlog veel beschoten. 
Een deel van de niet gesprongen explosieven is achtergebleven in het gebied waar de 
provincie werkzaamheden wil uitvoeren. In de komende maanden wordt daar nader 
onderzoek naar gedaan op een deel van het traject (tussen de Oosterhoutseweg en de 
Julianastraat). De locatie waar onderzoek wordt verricht is ter plaatse van het voormalige 
kampement van koning Willem 1. Omdat hier mogelijk ook archeologische vondsten 
gedaan kunnen worden zal hier in combinatie met NGE ook archeologisch onderzoek 
worden uitgevoerd. De voorbereiding hiervan is afgerond en de provincie heeft 
toestemming van de gemeente en defensie om het gebied op NGE te onderzoeken.

Stikstofmaatregelen
De uitspraak van de Raad van State op 29 mei 2019 over het landelijke Programma 
Aanpak Stikstof (PAS) heeft invloed op de voortgang van de vergunningverlening 
rond de N282. Te veel stikstofneerslag is slecht voor de natuur. Daarom is in de 
natuurbeschermingswet vastgelegd dat er een natuurvergunning nodig is voor activiteiten 
waar stikstof bij vrij komt.

Onlangs is een nieuwe berekeningsmethode voor stikstofneerslag ingevoerd. Dat betekent 
dat de provincie voor de plannen rond de N282 nieuwe stikstofberekeningen zal maken, 
zodat de uitstoot en de neerslag van stikstof op de Natura 2000-gebieden inzichtelijk 
wordt en wordt voldaan aan de geldende regelgeving. Op dit moment wordt deze 
belasting berekend. Het is op dit moment nog niet bekend hoeveel stikstof gecompenseerd 
moet worden en of dit lukt met compensatiemaatregelen. Het is ook nog niet bekend of dit 
tot vertraging voor het project zorgt. 

De provincie Noord-Brabant en de 
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. 
De kern van Hulten ligt direct aan de 
N282. Het is zo druk op deze weg dat 
het moeilijk oversteken is. Dit vraagt 
om een aanpassing van de N282 ter 
hoogte van Rijen en Hulten. 

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.
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Bericht uit de projectgroep
In elke nieuwsbrief stellen we kort een lid van de projectgroep voor. Deze keer maken we kennis met 
de nieuwe omgevingsmanager:
“Mijn naam is Mark Ceelen en ik ben omgevingsmanager bij de provincie Noord-Brabant. De 
provinciale weg N282 is één van de projecten waar ik het omgevingsmanagement uitvoer. Ik ben 
sinds kort werkzaam bij dit project en zoals bij elk wegenproject spelen er in de omgeving veel 
verschillende belangen. Ik hoop door goed naar de omgeving te luisteren begrip voor elkaars 
belangen te vergroten, en waar mogelijk oplossingen te vinden.” 

Provinciale weg N631
Vanuit de provincie worden verschillende projecten uitgevoerd. Zo ook de reconstructie van de N631.
Aannemer BAM is op 19 oktober 2020 gestart met het uitvoeren van de werkzaamheden tussen Rijen 
en Oosterhout. De rijbaan tussen de A27 en de rotonde Ketenbaan is inmiddels gereed. In 2021 
wordt het resterende gedeelte tussen de Broodbaan en de N282 in Rijen uitgevoerd. Tussen 8 en 21 
maart wordt de N631 afgesloten voor doorgaand verkeer tussen de N282 en Nassaulaan in Rijen. 
Fietsverkeer blijft gedurende de gehele periode in beide richtingen mogelijk. Actuele informatie kunt u 
bekijken in de BAM infra projecten app (iOS/Android) of via de Facebookpagina. 

Wat betreft de spooronderdoorgang  heeft het college van Burgemeester en Wethouders van 
gemeente Gilze en Rijen op 23 februari 2021 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan. Het 
ontwerpbestemmingsplan “N631 onderdoorgang spoor Rijen” ligt vanaf 2 maart tot en met 12 april 
ter inzage via www.ruimtelijkeplannen.nl. Bezoek deze pagina van de gemeente voor meer informatie 
over het indienen van een zienswijze.

Planning
In het onderstaande overzicht vindt u de planning voor het komende jaar. De voorbereiding gaat 
verder met de aanbesteding van het werk. Verwacht wordt dat de aanbestedingsprocedure in de 
eerste helft van 2021 kan starten. In het derde kwartaal van 2021 wordt dan de aannemer gekozen. 
De gekozen aannemer werkt het ontwerp verder uit naar een definitief plan. Als dit voorspoedig 
verloopt kunnen de werkzaamheden eind 2021 of begin 2022 beginnen.

Wat Wanneer
NGE en archeologie in Kamp Willem I Begin 2021
Aanbestedingsprocedure Eerste helft 2021
Gunning en uitwerken ontwerp Derde kwartaal 2021
Start werkzaamheden Eind 2021/begin 2022
Einde werkzaamheden Nog niet bekend

Meer informatie en contact
Voor meer informatie over het project N282 in Gilze en Rijen en Hulten, kunt u kijken op de website 
www.brabant.nl/N282. Hier kunt u zich ook aan- en afmelden voor deze digitale nieuwsbrief. 
Vragen kunt u stellen door contact op te nemen met de omgevingsmanager: Mark Ceelen 
Mceelen@brabant.nl
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