College van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant
T.a.v. Mevr. Verhagen (verd. 21)
Postbus 90151
5200 MC ’s Hertogenbosch
Betreft: zienswijze N629 Oosterhout - Dongen
Geacht College,
Hierbij dien ik een zienswijze in tegen de aanleg van een nieuwe weg door de natuurgebieden het Blik en de
Duiventoren. Beide gebieden behoren tot het Natuurnetwerk Nederland (NNN), voorheen de ecologische
hoofdstructuur (EHS), en zijn belangrijk voor de leefbaarheid in de omgeving van Dongen en Oosterhout.
Volgens de Verordening Ruimte van de Provincie Noord-Brabant (artikel 5.3. lid 2) geldt hier het ‘Nee tenzij’- principe. Dat betekent dat aantasting van deze natuur alleen toegestaan is, wanneer er sprake is van een
groot openbaar belang en wanneer er geen andere oplossingen voorhanden zijn waardoor aantasting van het
Natuurnetwerk Nederland (EHS) kan worden voorkomen. Ik ben van mening dat aan deze voorwaarden uit
de Verordening Ruimte niet is voldaan.
Volgens u verbetert de weg de doorstroming, bereikbaarheid, leefbaarheid, verkeersveiligheid en verkeersafwikkeling. Uit uw milieueffectrapportage blijkt dat de rijtijden Dongen-Oosterhout nauwelijks veranderen
door de nieuwe weg, de luchtkwaliteit in Dongen niet verandert en dat het aantal mensen dat geluidshinder
van het verkeer ondervindt maar weinig afneemt door de aanleg van de nieuwe weg. Naar mijn inzicht zouden maatregelen voor een ruimer aandeel van het openbaar vervoer en de fiets, het ontmoedigen van vrachtverkeer (via o.a vervoer over water) en reconstructie van de bestaande weg, meer toekomstgericht en duurzamer zijn. Onderzoek naar het verbeteren van de bestaande infrastructuur is door u echter nagelaten. Het grote
openbare belang voor een extra weg is daarom niet aangetoond.
In uw besluitvorming heeft de aantasting van het Blik en de Duiventoren niet of nauwelijks een rol gespeeld
in de keuze voor deze nieuwe weg. Het behoud van deze natuurgebieden met hun functie als groene long van
Dongen (natuur, rust en ruimte) en hun belangrijke cultuurhistorische waarde, vind ik een groter maatschappelijk en openbaar belang dienen. De voorgestelde compensatie, onder andere vlak langs de nieuwe weg, kan
het verlies aan rust en ruimte absoluut niet goed maken. Het leefgebied van veel dieren (buizerd, havik, reiger, vleermuis, bijen en andere bestuivende insecten en ook beschermde zoogdieren) wordt onherstelbaar
aangetast. Daarnaast is hier geen sprake van compensatie voor de aantasting van de natuur, omdat de provincie al de verplichting heeft om langs het Wilhelminakanaal een natte ecologische verbindingszone aan te leggen.
Ik vraag Provinciale Staten dan ook dit plan (Provinciaal Inpassingplan N629) af te wijzen. Ik roep Gedeputeerde Staten op om samen met de gemeenten Dongen en Oosterhout alternatieven uit te werken om de verkeersproblematiek op te lossen met respect en behoud van onze natuur.
Graag ontvang ik van u een reactie op mijn zienswijze.
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