
 
 
Dorst, dynamisch dorp in het groen! Samen met u! 
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4900 GB  OOSTERHOUT 

 
Dorst, 29 mei 2012 

 
Betreft: Planstudie / MER N282 en de besluitvorming 
 
Geachte heer Willemsen, 
 
Hierbij wil Dorpsraad Dorst haar grote teleurstelling aangeven voor wat betreft de resultaten 
planstudie / MER en het al genomen besluit van het college zoals gepresenteerd in de 
klankbordgroep van 7 mei 2012. 
 
N282 als barrière  
Uit hoofdstuk 1.1 van de startnotitie: “De N282 Breda – Tilburg (Rijksweg) doorsnijdt de kern 
van Dorst. Dit leidt tot leefbaarheidsproblemen: de oversteekbaarheid is slecht en de N282 
wordt door de inwoners van Dorst als een barrière ervaren.”  
In het “Structuurplan Dorst en omstreken” uit 2006 staat onder hoofdstuk “Conclusie 
stedenbouw”:  “De doorsnijding van Dorst door de drukke Rijksweg vormt een groot knelpunt 
voor de leefbaarheid van het dorp. Indien de verkeersbelasting kan worden terug gebracht 
ontstaan er echter mogelijkheden de omgeving van de kerk en de Kapelerf om te vormen tot 
een echt dorpshart”.  
Dat laatste is wat met barrière bedoeld wordt. 
Ook in het iDOP wordt in de wensenlijst onder nummer 40 vermeld: “Op lange termijn een 
historisch dorpshart creëren bij de kerk: rustig en groen karakter, kiosk (verblijf, recreatie, 
ontmoeting)”. De gemeente heeft hier met ja op geantwoord. 
Helaas moeten we constateren dat in onderzoeken van  de alternatieven gemakshalve 
uitsluitend de oversteekbaarheid als barrière is be keken en bovenstaand belangrijke 
aspect geheel buiten beschouwing gehouden is. 
 
Gevolgde VKA procedure  
Wethouder Willemsen geeft in de vergadering van 7 mei 2012 aan dat het college van B&W 
en de provincie inmiddels ook een besluit hebben genomen over het voorkeursalternatief 
(VKA) en dat het VKA al is uitgewerkt tot een voorlopig ontwerp dat vanavond eveneens 
gepresenteerd zal worden.  
Dorpsraad Dorst vindt het vreemd dat de VKA niet eerst in de klankbordgroep besproken is 
voordat de besluiten genomen werden, zodat opmerkingen vanuit de klankbordgroep ook 
meegenomen hadden kunnen worden. Dat moet tijdtechnisch best mogelijk geweest zijn. 
 



 
__________________________________________________________________________ 
 

D2012-006-hs-A-N282.doc  2 (2) 

Voorkeursalternatief  
Het VKA is volgens de wethouder gebaseerd op variant Nulplus. Volgens Dorpsraad Dorst 
wijkt deze nieuwe variant hiervan heel sterk af.  
Er is ook geen onderzoek gedaan naar de effecten van de VKA!  
Uiteraard zal geluidsarm asfalt bijdragen aan het verminderen van de geluidsoverlast voor de 
aanwonenden. Ontsluiting van Dorst-West is al meerdere keren door de dorpsraad naar 
voren gebracht. Dit was echter niet mogelijk omdat het een provinciale weg betrof.  
Tot welk punt wordt de komgrens (50 km) aan de oostzijde van Dorst verlegd? 
Als uiteindelijk toch voor de VKA gekozen wordt verdient het de aanbeveling om aan de 
westzijde van Dorst vanaf de grens met Breda ook een 50km zone te creëren.  
Tijdens het overleg wordt medegedeeld dat voorzien is dat de N282 waarschijnlijk bij Hulten 
wordt “geknipt” en dat dit zal leiden tot afname van het doorgaande verkeer dat ook in Dorst 
effect zal hebben. Helaas moeten we constateren dat dit slechts veronderstellingen zijn. 
Dorpsraad Dorst vreest dat de VKA voornamelijk door kostenoverwegingen ingegeven is. 
 
Intentieverklaring (overeenkomst nummer 1523187)  
Op 24 juni 2009 is een intentieverklaring getekend tussen de provincie Noord-Brabant en de 
gemeente Oosterhout. Hierin wordt uitdrukkelijk gesproken over een omlegging om Dorst. In 
deze intentieverklaring zijn ook afspraken vastgelegd betreffende de financiering. 
Het is uitermate vreemd dat deze intentieverklaring klaarblijkelijk niet meer van belang is bij 
de vaststelling van de MER. 
 
Dorpsraad Dorst constateert dat het bijzonder teleurstellend is dat er een hele MER 
procedure doorlopen is om te komen tot deze gekozen VKA oplossing. Het blijft 
onverklaarbaar dat de intentieverklaring tussen de provincie en de gemeente ter zijde 
geschoven is.  
Het geld dat nu aan de MER procedure uitgegeven is, had beter concreet in het dorp 
besteed kunnen worden.  
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 
 
 
 
Hans Sprangers 
Voorzitter Dorpsraad Dorst 
 
 
 
 
 
 
 
Kopie per mail: Mevr. J. de Wijk, gemeente Oosterhout  


