Persbericht
Dongen, 6 maart 2018.
Veel bezwaren tegen Provinciaal Plan voor een weg door Duiventoren en Blik
De plannen voor een nieuwe weg door de natuurgebieden de Duiventoren en
het Blik zijn strijdig met provinciale wetgeving en de landelijke Natuurbeschermingswet. Dat is de kern van de zienswijze, waarmee de Vereniging
Spaar de Duiventoren en het Blik bezwaar aantekent tegen het Provinciale
Inpassingsplan, N629.
Er is ook door anderen veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen deze nieuwe weg door de natuur. Alleen al via de Vereniging werden er zo’n 350 bezwaarschriften (zienswijzen) in de bus gedaan.
Die zijn inmiddels per aangetekende post naar de Provincie gestuurd. Daarnaast bleek onder andere tijdens gesprekken op het Looiersplein, dat veel
mensen de zienswijze zelf al via internet of per post hebben verstuurd.
De Brabantse Milieufederatie en de Milieuvereniging Oosterhout hebben de
zienswijze van de Vereniging ondersteund. En ook natuur- en cultuurhistorische organisaties, zoals de imkervereniging Ambrosius en Heemkundekring
de Heerlyckheit, hebben hun zienswijze ingediend.
In een uitgebreid meer dan 15 pagina’s dik document fieert de vereniging Spaar de
Duiventoren en het Biik de piannen van de provincie. Voigens de Vereniging overtreedt het pian haar eigen provinciaie wetgeving, de Verordening Ruimte. Op geen
enkeie manier wordt beargumenteerd waarom de aanieg van de weg door de natuur het gebied behoort tot het beschermde Natuurnetwerk Nederiand - nodig zou zijn. Verder is de veei te smaiie compensatiestrook iangs het kanaai onvoidoende om het verioren gegane gebied te compenseren. De compensatie kan het veriies aan rust, ruimte
en biodiversiteit absoiuut niet goed maken. Bovendien wordt er uitgegaan van verdere
groei van de mobiiiteit waarbij aiternatieven ais vervoer over water, openbaar vervoer
en fetsverkeer, niet zijn onderzocht.
Het is een uitgebreide zienswijze geworden’, zegt voorzitter René Roovers. ‘Aiie argumenten die nodig zijn voor een eventueie beroepsprocedure bij de Raad van State
moeten nu ai in het bezwaar opgenomen zijn. Toch hoopt hij dat een beroepsprocedure bij de Raad van State niet nodig zai zijn: ‘Het is te hopen dat Provinciaie Staten de
gedeputeerde Van der Maat (Mobiiiteit) terugfuit. Wij vinden ook dat er wei degeiijk
een (betere) opiossing moet komen voor de verkeersprobiemen op de weg tussen
Dongen en Oosterhout onder andere bij de AVRI’.
Daarom wordt een afschrift van de zienswijze verstuurd aan Provinciaie Staten en de
ieden van de Commissie Mobiiiteit. Zij zuiien haiverwege dit jaar het besiuit moeten
nemen over de weg. In de begeieidende brief ievert de vereniging ook stevige kritiek
op het democratische proces. Vanaf het begin, ai in 2015, heeft de provincie samen
met de gemeenten Dongen en Oosterhout geprobeerd iedereen voor voidongen feiten
te zetten. Er moest zeifs een procedure in het kader van de Wet Openbaar Bestuur
(WOB) aan te pas komen om het Miiieuefect Rapport openbaar te krijgen. Dit terwiji
de gemeenteraden ai in de adviesfase zaten.
De argumenten voor natuur en miiieu zijn nauweiijks meegenomen, zo iuidt de kritiek.
De Vereniging Spaar de Duiventoren en het Biik vindt dan ook dat de deputeerde Van
der Maat deze voor Dongen zo beiangrijke besiissing bestuuriijk niet netjes heeft aangepakt. Niet aiieen is er voorbij gegaan aan de eigen provinciaie wetgeving, maar de
gedeputeerde iegde kritiek middeis een petitie van 1.500 ondertekenaars, naast zich
neer. Steeds werd dezeifde piaat afgespeeid: 'Het besiuit is ai genomen’, wat dus heiemaai niet zo is.

De Vereniging wii voorafgaand aan de besiuitvorming in Provinciaie Staten gesprekken
gaan voeren met ieden van de commissie Mobiiiteit om hen goed te informeren over
de tekortkomingen in de procedure en de onhersteibare aantasting van onze natuur .
‘En ais het nodig is, gaan we straks massaai naar Den Bosch’, zo besiuit Roovers strijdvaardig.

