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Staten Noord-Brabant willen themabijeenkomst over N629
In de procedurevergadering van vandaag heeft Provinciale Staten
van Noord-Brabant ingestemd met het verzoek van de PvdD en
GroenLinks in samenspraak met de Vereniging Spaar de
Duiventoren en het Blik voor het houden van een extra
themabijeenkomst over de N629. In een themabijeenkomst laten
de Staten zich nader informeren door experts. De bijeenkomst zal
waarschijnlijk plaatsvinden op 1 september a.s. De duur is 90
minuten. Alle partijen kunnen experts uitnodigen. De Vereniging
is blij met dit besluit omdat er nu een inhoudelijke discussie plaats
gaat vinden over de noodzaak van de aanleg van een nieuwe weg.
Er zijn steeds meer kritische geluiden. Zo heeft de Raad van de
Leefomgeving o.l.v. Pieter van Geel een rapport geschreven met
daarin het voorstel te zoeken naar andere oplossingen en om in
overleg met de omwonenden te treden. Milieuvereniging
Oosterhout en de Brabantse Milieufederatie ondersteunen de
vereniging in haar streven de problematiek rondom de N629 op te
lossen door de natuur te sparen.
Nu willen politieke partijen in de Staten dus bijna unaniem een
informatieronde inlassen. Er waren verschillende verzoeken voor
een themabijeenkomst bij Provinciale Staten om aanvullend
overleg en dialoog over N629. Op de plannen voor de N629 zijn
meer dan 500 zienswijzen ingediend. Daaronder ook de zienswijze
van Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik, die door vele
burgers en organisaties is ondersteund. De bezwaren richten zich
met name op de aantasting van natuurgebieden (onderdeel van het
NNB) en de onvoldoende compensatie hiervoor. De Commissie

voor de m.e.r. onderschrijft de bezwaren van de Vereniging
betreffende de - als onvoldoende beoordeelde compensatieplannen.
Ook Brabant Advies is kritisch in haar advies over het ontwerp
PIP en adviseert om in gesprek te gaan met de bezwaarmakers.
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