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Voorlopige voorzieningen Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen
Datum

11 december 2018
Ons kenmerk

C2236443/4453729

Geachte heer Boevink,

Uw kenmerk

201809188/2/R6

Met uw brief met kenmerk 201809188/2/R6 van 27 november 2018 heeft de
Raad van State, Afdeling bestuursrechtspraak, Provinciale Staten van NoordBrabant laten weten dat er door C. en E. Leijten en door J. van Ginneken,
namens Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik en anderen een procedure
is gestart bij de Afdeling over het besluit van PS tot vaststelling van het
Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen op 28 september 2018.
De voorlopige voorzieningen zijn gericht op de vernietiging, verstoring en
aantasting van natuur- en milieu welke als gevolg van de aanleg en uitvoering
van de werkzaamheden voor de infrastructuur van de N629 verloren zullen
gaan.
Een voorlopige voorziening kan, onzes inziens, worden aangevraagd indien er
sprake is van een spoedeisend belang. Via deze brief brengt de Provincie
Noord-Brabant de Afdeling op de hoogte dat de daadwerkelijke realisatie van
de werkzaamheden uit het inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen niet zal
gaan plaatsvinden voor de uitspraak van uw Afdeling over de ingediende
beroepen (verwacht medio 2019).
Onzes inziens vervalt daarmee het spoedeisend belang. Graag zien wij het
oordeel van uw Afdeling tegemoet.

De provincie Noord-Brabant is verkozen tot best bestuurde decentrale overheid 2017.
Meer informatie op: www.brabant.nl/bestbestuurd
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Bijlage(n)

-

Mocht u vragen hebben of aanvullende stukken wensen, dan kunt u contact
opnemen met Mw. Gaby Toenbreker, telefoon 06-52 79 42 05, email
gtoenbreker@brabant.nl.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
namens deze,

K.S.R. van Driel,
manager infrastructurele werken
In verband met geautomatiseerd verwerken is dit document digitaal ondertekend.
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