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Kennisgeving van het ministerie van Infrastructuur en Milieu over het
voornemen tot het opstellen milieueffectrapport A58 St. Annabosch – Galder

Van 15 september tot en met 12 oktober 2017 kunt u een zienswijze indienen over het voornemen
van de minister van Infrastructuur en Milieu om een milieueffectrapport (MER) op te stellen voor het
traject A58 St. Annabosch – Galder. In deze kennisgeving leest u hoe u dat kunt doen.
De A58 tussen St. Annabosch en Galder voldoet in de toekomst niet aan de streefwaarden voor
doorstroming van verkeer. Dit leidt tot grote economische schade, met name omdat dit stuk van de
A58 een belangrijke verbindingsschakel is tussen zowel Utrecht – Antwerpen, als tussen Brainport
Eindhoven en Tilburg – Mainport Rotterdam. In november 2015 heeft de minister van Infrastructuur en
Milieu als voorkeursalternatief gekozen voor de verbreding van de A58 van 2 naar 3 rijstroken. Dit
traject is van start gegaan onder de naam InnovA58. De minister heeft dit gedaan met inachtneming
van het advies van de bestuurlijke adviesgroep als vertegenwoordiging van de regio. In het milieueffectrapport (Project-MER) worden de milieugevolgen inzichtelijk gemaakt.
In dezelfde periode kunt u ook een zienswijze indienen op het voornemen om een milieueffectrapport
(MER) op te stellen voor het traject A58 Eindhoven – Tilburg. Voor meer informatie:
www.platformparticipatie.nl/innova58.
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UW ZIENSWIJZE IS WELKOM
Een zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangstbevestiging.

Digitaal
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via www.platformparticipatie.nl/innova58.

Mondeling
U kunt tijdens kantooruren bellen via telefoonnummer 070 – 456 89 99 om een afspraak te maken.

Post
Ministerie van infrastructuur en Milieu
Directie Participatie
T.a.v. A58 St. Annabosch – Galder
Postbus 30316, 2500 GH Den Haag

STUKKEN BEKIJKEN
Van 15 september tot en met 12 oktober 2017 staan alle documenten, zoals een informatieblad met
een korte toelichting op deze kennisgeving, op www.platformparticipatie.nl/innova58.
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VERVOLG
Mede op basis van de zienswijzen op dit voornemen en de adviezen van de wettelijke adviseurs en de
betrokken bestuursorganen worden de reikwijdte en het detailniveau van het Project-MER bepaald. Als
u een zienswijze heeft ingediend op dit voornemen, dan wordt u hierover verder geïnformeerd.

Meer informatie
Op www.platformparticipatie.nl/innova58 en www.rijkswaterstaat.nl/A58.

Vragen?
Vragen over de procedure: 070 – 456 89 99 (ministerie van Infrastructuur en Milieu, directie Participatie).
Vragen over het project: 0800 – 8002 of InnovA58@rws.nl (Rijkswaterstaat).
Meer informatie op: www.platformparticipatie.nl/innova58 en www.rijkswaterstaat.nl/A58.
Vragen over de procedure? 070 – 456 89 99.
Vragen over het project? 0800 – 8002.
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