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Persbericht 

 
Houd rekening met gebied rondom A2 Deil-Vught 
bij aanpak doorstroming en bereikbaarheid 
 
De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffect-

rapport voor de verbetering van de doorstroming en bereikbaarheid van de A2 

leefbaarheid een belangrijke plek te geven. Zo komen belangrijke milieugevolgen 

van verschillende keuzes goed in beeld. Minister van Nieuwenhuizen van Infra-

structuur en Waterstaat heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de 

inhoud van het op te stellen milieueffectrapport. 

 

De minister wil de bereikbaarheid en veiligheid op de A2 tussen Deil en Vught verbete-

ren en daarom de weg en de knooppunten aanpassen. Voordat zij besluit over dit plan, 

worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

De aanleiding voor het plan is het verbeteren van de doorstroming en bereikbaarheid. 

In het gebied rondom de weg wordt al gewoond, gewerkt, gerecreëerd en liggen na-

tuurgebieden. De Commissie adviseert om hier dieper op in te gaan in het milieueffect-

rapport. Dit is van belang omdat de dorpen en wijken dicht langs de weg liggen. Onder-

zoek daarom de huidige luchtkwaliteit en geluidsoverlast van verkeer. Zo komen moge-

lijke oplossingen in beeld en het maakt inzichtelijk welke gevolgen ze hebben voor leef-

baarheid, aldus de Commissie.  

 

De MIRT-verkenning A2 Deil-Vught gaat over langetermijnoplossingen op de weg. 

Deze MIRT-Verkenning is onderdeel van het bredere Programma A2 Deil-Vught. Bin-

nen dit programma worden er ook maatregelen voor de korte en middellange termijn 

genomen zoals maatregelen gericht op het openbaar vervoer en een nieuwe fietsroute 

tussen Zaltbommel en 's Hertogenbosch. 

 

----------------------------------------------------------- 

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 

de minister van Infrastructuur en Waterstaat- besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3427
http://www.commissiemer.nl/

