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Persbericht 

 
Provinciaal Inpassingsplan N629 Oosterhout-Dongen 
 
Milieueffectrapport N629 Oosterhout-Dongen nu 
volledig 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de N629 Oosterhout-Don-

gen opnieuw beoordeeld. Zij vindt dat het aangevulde rapport onder andere goed 

beschrijft op welke manier aangetaste natuur wordt gecompenseerd.   

 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

 

Het plan 

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant willen een nieuwe weg tussen 

Dongen en Oosterhout aanleggen om de bestaande N629 te ontlasten. Voordat Pro-

vinciale Staten over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) besluiten, zijn de milieugevol-

gen in een milieueffectrapport onderzocht. In haar voorlopig toetsingsadvies van 19 april 

2018 concludeerde de Commissie dat er belangrijke informatie miste, onder andere 

over de effecten op de natuurgebieden De Blik en de Duiventoren. Provinciale Staten 

hebben de Commissie gevraagd om aanvullende informatie te beoordelen.  

 

Het advies 

De Commissie m.e.r. vindt dat het  MER en de aanvulling nu voldoende informatie ge-

ven om het milieubelang goed te kunnen meewegen bij het besluit over het inpassings-

plan voor de nieuwe N629.  

Zo maakt de aanvullende informatie duidelijk hoeveel natuurgebied moet worden ge-

compenseerd en op welke manier dat gedaan gaat worden. Duidelijk is nu dat de ge-

luidssituatie verandert langs de bestaande weg en langs de nieuwe weg. Ook is nu goed 

onderbouwd  dat nadelige effecten op zeer beschermde natuur door een toename van 

luchtverontreiniging zijn uitgesloten.  

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3024
http://www.commissiemer.nl/

