Rijksoverheid

Kennisgeving ontwerpstructuurvisie
A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught
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UW ZIENSWIJZE IS WELKOM
Een zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.
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DIGITAAL
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via
http://www.platformparticipatie.nl/a2deilvught.
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MONDELING
U kunt een afspraak maken met een notulist. Belt u hiervoor tijdens kantooruren
met de Directie Participatie, telefoon 070 456 89 99.
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POST
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
o.v.v. A2 Deil – Vught
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag
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Van woensdag 9 juni tot en met dinsdag 20 juli 2021 kunt u een zienswijze indienen
over de ontwerpstructuurvisie A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.
Waarom dit project?
De A2 dreigt tussen knooppunt Deil en knooppunt Vught uit te groeien tot één van
de grootste fileknelpunten van Nederland. Op 4 juni 2018 heeft de minister van Infra
structuur en Waterstaat daarom de startbeslissing voor de MIRT*-verkenning A2 Deil –
’s-Hertogenbosch – Vught getekend. De doelstelling van de MIRT-verkenning is
het vinden van een oplossing voor de huidige en toekomstige bereikbaarheids- en
verkeersveiligheidsproblemen. Wanneer de doorstroming verbetert, nemen de betrouw
baarheid van de reistijd op dit traject en de bereikbaarheid van het gebied toe.
Waar gaat de ontwerpstructuurvisie over?
De ontwerpstructuurvisie is het eindresultaat van de MIRT-verkenning A2 Deil –
’s-Hertogenbosch – Vught. Tijdens de verkenning zijn de problemen in beeld gebracht
en zijn oplossingsrichtingen onderzocht voor dit deel van de A2.
Uiteindelijk is een pakket aan maatregelen samengesteld om de problemen op de A2
aan te pakken. Dit pakket aan maatregelen is vastgelegd in de ontwerpstructuurvisie.
De belangrijkste maatregelen zijn:
1. Verbreding van de A2 tussen knooppunten Deil en Empel met één rijstrook
per rijrichting naar 2x4 rijstroken.
2. Een extra brug over de Waal in de noordelijke rijrichting.
3. Een extra brug over de Maas in de noordelijke rijrichting.
4. Toevoeging van een derde rijstrook aan de parallelrijbaan van de A2 Ring
’s-Hertogenbosch. Daarbij gaat er een maximumsnelheid gelden van 100 km/u op
hoofd- en parallelbanen.
5. Aanpassingen in knooppunt Deil.
6. Inzetten van een breed pakket aan mobiliteitsmaatregelen.
Het maatregelenpakket is samen met lokale en regionale overheden tot stand gekomen.
Ook bedrijven en bewoners uit de omgeving van de A2 zijn hierbij intensief betrokken.
U kunt nu uw mening of uw advies geven over de voorkeursbeslissing zoals opgenomen
in de ontwerpstructuurvisie, het milieueffectrapport en alle documenten die daarbij
horen. Dat heet een zienswijze indienen. Uw zienswijze wordt, waar mogelijk, mee
genomen in de definitieve structuurvisie. De voorkeursbeslissing wordt de komende
jaren in detail uitgewerkt in de planuitwerkingsfase.
De MIRT-verkenning A2 Deil – ’s-Hertogenbosch – Vught is uitgevoerd door het
ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, provincies Noord-Brabant
en Gelderland, gemeente ’s-Hertogenbosch en de regio Rivierenland.
*MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport).

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

INFORMATIEBIJEENKOMSTEN
Er worden op 3 dagen digitale informatiebijeenkomsten gehouden.
De voorkeursbeslissing en de procedure worden toegelicht en u kunt vragen stellen
over het project, procedure en documenten.
- Dinsdag 22 juni 2021 van 19.00 uur tot 21.00 uur met nadruk op het gebied ten noorden
van de Maas.
- Dinsdag 29 juni 2021 van 19.00 uur tot 21.00 uur het hele traject van knooppunt Deil tot
knooppunt Vught.
- Woensdag 30 juni 2021 van 19.00 uur tot 21.00 uur met nadruk op het gebied ten zuiden
van de Maas.
In verband met het coronavirus COVID-19 worden de bijeenkomsten digitaal gehouden.
Meer informatie over het programma van de bijeenkomsten kunt u zien op:
www.mirta2deilvught.nl. Daar vindt u ook informatie over hoe u zich aanmeldt en hoe u
deelneemt aan de bijeenkomsten.
DOCUMENTEN BEKIJKEN
Alle documenten die horen bij deze procedure staan vanaf woensdag 9 juni 2021
op http://www.platformparticipatie.nl/a2deilvught. Van woensdag 9 juni tot en
met dinsdag 20 juli 2021 kunt u de stukken ook op papier bekijken bij onderstaande

locaties:
- Gemeente West Betuwe, Van Dam van Isseltweg 4, Geldermalsen, telefoon 0345 72 88 00.
- Gemeente Zaltbommel, Hogeweg 11, Zaltbommel (alleen op afspraak, telefoon 14 0418).
- Gemeente Maasdriel, Kerkstraat 45, Kerkdriel, telefoon 14 0418.
- Gemeente ’s-Hertogenbosch, Wolvenhoek 1, ’s-Hertogenbosch, telefoon 073 615 51 55.
- Gemeente Vught, Secr. van Rooijstraat 1, Vught, telefoon 073 658 06 80.
- Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, ’s-Hertogenbosch, telefoon 073 681 28 12.
- Provincie Gelderland, Markt 11, Arnhem, telefoon 026 359 99 99.
- Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Rijnstraat 8, Den Haag (alleen op afspraak,
telefoon 070 456 89 99).
LET OP: In verband met de kabinetsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus
COVID-19 kan het voorkomen dat er beperkte openingstijden gelden of dat u een afspraak
moet maken als u documenten wilt inzien. Houd hier rekening mee. Neem vooraf telefonisch
contact op met de locatie om te vragen wanneer u daar terecht kunt.

VERVOLG
De zienswijzen worden beantwoord in een nota van antwoord. In deze nota van
antwoord wordt per thema ingegaan op de ingediende zienswijzen. Ook geven we
aan hoe hiermee in de definitieve structuurvisie of in het vervolg van het project
wordt omgegaan. Als u een zienswijze heeft ingediend, krijgt u bericht over het verschijnen
van de nota van antwoord.
INFORMATIE
Op www.mirta2deilvught.nl en www.platformparticipatie.nl/a2deilvught vindt u meer
informatie over het project.
Vragen over de procedure? Bel via telefoonnummer 070 456 89 99, directie Participatie van
het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.
Vragen over het project? E-mail: A2deilvught@minienw.nl.
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