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persbericht 

 
N629 – Westerlaan tussen Dongen en Oosterhout 
 
Milieueffectrapport voor nieuwe weg nog niet 
compleet 
 

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor de N629 -Westerlaan be-

oordeeld. Zij adviseert het rapport op enkele punten aan te vullen, onder andere 

met informatie over compensatie van natuur.  

 

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 

De provincie Noord-Brabant wil een nieuwe weg tussen Dongen en Oosterhout aanleg-

gen om de bestaande N629 te ontlasten. Voordat Provinciale Staten over het Provinci-

aal Inpassingsplan (PIP) besluiten, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieuef-

fectrapport. De provincie heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.  

 

Het advies 

In het milieueffectrapport zijn vijf alternatieven onderzocht en getoetst aan de gestelde 

doelen: doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid (oversteekbaarheid, geluid, 

luchtkwaliteit, gezondheid). De milieueffecten van de alternatieven zijn verschillend. Zo 

heeft het ene alternatief beperkte gevolgen voor het landschap, terwijl andere alterna-

tieven daarop juist zeer negatief scoren. Bij het gekozen alternatief gaat meer waarde-

vol bosgebied verloren bij Het Blik en De Duiventoren dan bij andere alternatieven, maar 

verbetert de verkeersafwikkeling aanzienlijk ten opzichte van de bestaande situatie.  

De Commissie adviseert duidelijker te maken in hoeverre de leefbaarheid in de omge-

ving van de bestaande N629 na realisatie van de nieuwe weg verbetert. Ook vindt zij 

dat het rapport moet laten zien hoe bij het compenseren van het verloren bosgebied 

versnippering en kwaliteitsverlies kan worden voorkomen. Daarnaast moet het rapport 

aantonen dat stikstofdepositie het Natura 2000-gebied de Biesbosch niet kan aantas-

ten. 

De Commissie adviseert het rapport aan te vullen voordat over het PIP besloten wordt. 
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