Aan gedeputeerde Dhr. van der Maat,
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
Provincie Noord-Brabant,
Postbus 90151,
5200 MC ’s Hertogenbosch.
Dongen, 17 maart 2018

Betreft: Opheldering over grondaankoop voor uitvoeringsfase ontwerp-plan N629, terwijl het
definitieve besluit nog niet genomen is.

Geachte gedeputeerde, geacht college,
Namens de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik wil ik hierbij ons ongenoegen aan u kenbaar maken en opheldering vragen over uw handelwijze aangaande de procedure PIP N629. Op 26
januari jl. legde u het ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N629 ter inzage en werd de termijn van 6
weken voor het indienen van bezwaarschriften geopend. Deze termijn eindigde op 8 maart j.l.. Volgens de procedure is GS nu aan zet met een reactie op deze ingediende zienswijzen. Hierna zal Provinciale Staten met inachtneming van het voorgaande in juli / augustus 2018 een besluit nemen over
dit ontwerp Provinciaal Inpassingsplan N629.
Groot was onze verbazing toen we vernamen, dat - uitgerekend vijf dagen (op 13 maart 2018) na
sluiting van de periode dat er via zienswijzen bezwaar kon worden aangetekend - de provincie met
aankoop van gronden een stap zet in de definitieve realisatie van dit ontwerp-plan. Het betreft hier
de aankoop van grond ten behoeve van de aansluiting op de Steenstraat. In de koop- c.q. leveringsakte van 13 maart 2018 staat vermeld dat de koop is: ‘ten behoeve van de realisering van de N629
Oosterhout-Dongen’. Het gaat om grond gelegen op Duiventorenbaan 66, kadastraal bekend als sectie A, nummer 5632.
We hebben als Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik een uitgebreide (juridisch onderbouwde) zienswijze ingediend. Ons voornaamste bezwaar is dat de weg aangelegd wordt door het Natuurnetwerk Brabant zonder dat u voldoende heeft aangetoond dat het ‘nee-tenzij-principe’ hier van
toepassing is. Van de mogelijkheid om via een zienswijze bezwaar aan te tekenen is ook door vele
anderen gebruik gemaakt. Honderden inwoners dienden hun zienswijze in. Dit werd bovendien ondersteund door verenigingen als de Brabantse Milieuorganisatie (BMF), de Milieuvereniging Oosterhout en lokale milieu- en cultuur-historische organisaties.
Het zal u in dit verband niet vreemd voorkomen, dat wij verbijsterd zijn over deze aankoop. Graag
willen we van u opheldering waarom u als provincie - uitgerekend 5 dagen na de sluiting van de termijn voor de indiening van de zienswijzen - een onomkeerbaar besluit neemt voor aankoop van
gronden met als motivering ‘ten behoeve van de aanpassing van de N629’. Vreemd en opmerkelijk
vinden wij ook, dat er in het contract geen ontbindingsbepaling is opgenomen dat de koop niet door
gaat indien Provinciale Staten (na kennis te hebben genomen van de ingediende zienswijzen en van
uw reactie daarop) zou besluiten niet akkoord te gaan met het gekozen ontwerp.
Het gekozen tijdstip voor de aankoop bevreemdt ons zeer, daar u vermoedelijk nog geen kennis
heeft kunnen nemen van de inhoudelijke argumenten van alle ingediende zienswijzen. U lijkt compleet voorbij te gaan aan de kennis en opvattingen, die er leven bij vele Dongenaren over de aantas-

ting van een uniek stukje natuur en een belangrijke groene long. Hiermee wekt u op zijn minst de
schijn, dat het indienen van zienswijzen een schijnvertoning en een wassen neus is. Door onomkeerbare verplichtingen aan te gaan wekt u tevens de indruk, dat u Provinciale Staten voor het blok
wilt zetten ofwel een op inhoudelijke gronden afgewogen besluitvorming door Provinciale Staten
over de N629 niet serieus neemt.
Graag willen we ook antwoord op de vraag of er zich nog meer van dit soort transacties hebben
voorgedaan? En passen die binnen het aan u verleende mandaat?
Ons inziens voldoet deze gang van zaken niet aan de eisen, die gesteld zouden mogen worden aan
democratische besluitvorming.
Graag ontvangen we van u een uitleg over deze gang van zaken.
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P.S. Een afschrift van deze brief is verstuurd aan Provinciale Staten als betrokkene bij deze procedure aangezien Provinciale Staten het uiteindelijke besluit zal nemen.

