
UW ZIENSWIJZE IS WELKOM 
Een zienswijze indienen kan op 3 manieren. U ontvangt altijd een ontvangst
bevestiging. 

DIGITAAL 
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via:  
www.platformparticipatie.nl/A58tilburgbreda. 

MONDELING 
Telefonisch tijdens kantooruren via telefoonnummer 070 456 89 99. 

POST 
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, Directie Participatie 
o.v.v. A58 TilburgBreda 
Postbus 20901, 2500 EX  Den Haag 

INFORMATIE 
Meer informatie op www.platformparticipatie.nl/A58tilburgbreda en www.a58tilburgbreda.nl. Vragen over het project? Mail naar a58tilburgbreda@minienw.nl. 
Vragen over de procedure? Bel via telefoonnummer 070 456 89 99 (Directie Participatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat). 

Wat willen we graag van u weten voor de start van het onderzoek? 
We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de beantwoording van de volgende vragen: 
 Wat mag volgens u niet worden vergeten in het verdere onderzoek? 
 Welke aandachtspunten heeft u voor het verdere proces? 
We stellen het op prijs als u uw zienswijze toelicht met argumenten. 

STUKKEN BEKIJKEN 
Alle documenten staan vanaf donderdag 8 oktober 2020 op:  
www.platformparticipatie.nl/A58tilburgbreda. Op papier kunt u de stukken 
van donderdag 8 oktober tot en met woensdag 4 november 2020  
bekijken bij: 

- Provincie Noord-Brabant, Brabantlaan 1, ’sHertogenbosch, telefoon 073 681 28 12. 
- Waterschap de Dommel, Bosscheweg 56, Boxtel, telefoon 041 161 86 18. 
- Gemeente Tilburg, Spoorlaan 181, Tilburg, telefoon 14 013. 
- Gemeente Goirle, Oranjeplein 1, Goirle, telefoon 013 531 06 10. 
- Gemeente Oosterhout, Slotjesveld 1, Oosterhout, telefoon 14 0162. 
- Gemeente Breda, Claudius Prinsenlaan 10, Breda, telefoon 14 076. 
- Gemeente Gilze en Rijen, Raadhuisplein 1, Rijen, telefoon 14 0161. 
- Gemeente Alphen-Chaam, Willibrordplein 1, Alphen, telefoon 14 013. 
-  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 corona
virus COVID19 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 of u daar  
terecht kunt. 

ONLINE INFORMATIEBIJEENKOMSTEN 
Op dinsdag 27 en woensdag 28 oktober 2020 worden online informatiebijeen
komsten georganiseerd voor dit project. Meer informatie hierover (aanmelden, 
tijdstip) vindt u op www.a58tilburgbreda.nl. 

VERVOLG 
De Commissie voor de milieueffectrapportage (Cie m.e.r.) wordt advies 
gevraagd over de reikwijdte en het detailniveau van het onderzoek.  
Na sluiting van de zienswijzentermijn worden alle binnengekomen 
zienswijzen zorgvuldig bekeken. 

Alle ingediende zienswijzen worden beantwoord in een reactienota. Deze wordt 
gepubliceerd op www.platformparticipatie.nl. De indieners van zienswijzen worden 
hierover geïnformeerd. 

Rijksoverheid

Van donderdag 8 oktober tot en met woensdag 4 november 2020 kunt u  
een zienswijze indienen over het voornemen om een milieueffectrapport  
op te stellen voor het project A58 Tilburg – Breda. Hiervoor is een Notitie 
Reikwijdte en Detailniveau opgesteld. In deze kennisgeving leest u hoe u  
uw zienswijze kunt indienen. 

Op dit moment kent de A58 structurele dagelijkse files. Op basis van verkeers
berekeningen is de verwachting dat er zonder maatregelen structurele file
vorming blijft optreden op de A58 tussen Tilburg en Breda. 

In juni 2018 heeft de minister van Infrastructuur en Waterstaat besloten om  
een verkenning te starten naar oplossingen op de A58 tussen Tilburg en Breda.  
De doorstroming en de verkeersveiligheid op de A58 moeten verbeteren, met als 
doel de betrouwbaarheid van de reistijd op het netwerk en de bereikbaarheid  
van het gebied te verbeteren. Het onderzoek richt zich zowel op eventuele nut en 
noodzaak van een verbreding, als op een alternatief waarbij minimale infra
structurele maatregelen worden genomen, bijvoorbeeld met een pakket aan 
smart mobility oplossingen, kleinschalige maatregelen en mobiliteitsmanagement. 
De A58 tussen Tilburg en Breda is een deelopgave van het programma  
SmartwayZ.NL. In dit programma werken overheden, markt en kennispartijen  
en andere belanghebbenden intensief samen om de doorstroming van  
het verkeer te verbeteren in ZuidNederland en om de innovatie te stimuleren  
in deze slimme regio. 

Met het voornemen om een milieueffectrapport op te stellen maakt de minister 
van Infrastructuur en Waterstaat bekend een m.e.r.procedure te starten.
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau beschrijft de kansrijke alternatieven voor 
de A58 tussen Tilburg en Breda en het beoordelingskader voor het beoordelen van 
deze alternatieven in de milieueffectrapportage. De nu voorliggende kennisgeving 
heeft betrekking op de terinzagelegging van de notitie reikwijdte en detailniveau.
Het voorkeursbesluit wordt vastgelegd in een structuurvisie. Het ontwerp van  
die structuurvisie wordt samen met het milieueffectrapport te zijner tijd ook weer 
ter inzage gelegd. 

Kennisgeving Notitie Reikwijdte  
en Detailniveau A58 Tilburg – Breda 
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