Rijksoverheid

Kennisgeving
MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem
Van vrijdag 16 oktober 2020 tot en met donderdag 26 november 2020 kunt u een zienswijze indienen op het voornemen een m.e.r.-procedure te starten voor de MIRT-Verkenning
A15 Papendrecht – Gorinchem. In deze kennisgeving leest u hoe u een zienswijze kunt indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau die nu ter inzage ligt.
De A15 vormt een belangrijke logistieke verbinding tussen de haven van Rotterdam, Arnhem, Nijmegen en Duitsland. De A15 Papendrecht – Gorinchem kent nu al problemen met
doorstroming. De verwachting is dat de fileproblemen op dit deel van de A15 in de toekomst verder toenemen. Bovendien gebeuren er op het tracé Papendrecht – Gorinchem ook
relatief veel ongevallen. Daarom wordt een zogenoemde MIRT-Verkenning uitgevoerd. De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft op 26 juni 2018 de Startbeslissing voor
de MIRT-Verkenning A15 Papendrecht – Gorinchem getekend om mogelijke oplossingen voor het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op de A15 te onderzoeken.
Notitie Reikwijdte en Detailniveau
De eerste fase van de MIRT-Verkenning heeft een aantal alternatieven opgeleverd. In de Notitie Reikwijdte en Detailniveau staan de alternatieven en de manier waarop de effecten,
op thema’s als leefomgeving, bodem en landschap, worden onderzocht in het milieueffectrapport (planMER). De alternatieven zijn gericht op het vergroten en/of beter benutten van de
wegcapaciteit door uitbreiding van de huidige rijksweg en/of het nemen van Smart Mobility- en mobiliteitsmaatregelen. Aan de hand van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau zal een
milieueffectrapport worden opgesteld met daarin de gevolgen van deze alternatieven op de verschillende milieuaspecten. Het milieueffectrapport wordt in een latere fase samen met
de ontwerpstructuurvisie ter inzage gelegd. Met het doorlopen van de m.e.r. procedure worden de milieueffecten betrokken in de afweging voor het bepalen van het voorkeursalternatief.
Meer projectinformatie vindt u op: www.platformparticipatie.nl/a15papendrechtgorinchem
In uw zienswijze kunt u hierop ingaan
U kunt uw zienswijze geven over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Wij nodigen u uit om specifiek in te gaan op de volgende vragen/onderwerpen:
- Brengen we de milieuaspecten in beeld die belangrijk zijn of heeft u voor ons nog specifieke aandachtspunten?
- Bent u het eens met de manier waarop de milieueffecten worden onderzocht, met de diepgang en de methode van het onderzoek of heeft u suggesties?
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HOE KUNT U REAGEREN?
U kunt op 3 manieren reageren. U ontvangt altijd een
ontvangstbevestiging.
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ONLINE VRAGENUUR
U bent van harte welkom op onze digitale informatiebijeenkomst of ons vragenuur.
'De informatiebijeenkomst vindt plaats op:
- maandag 2 november 2020 van 19.30 uur tot 21.00 uur.
Daarnaast is er gelegenheid om vragen te stellen op:
- dinsdag 10 november 2020 van 20.00 uur tot 21.00 uur.
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt een beknopte toelichting op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau gegeven en
is er (kort) gelegenheid tot het stellen van vragen.
Tijdens het vragenuur is er enkel gelegenheid tot het stellen van vragen.
Meer informatie over hoe u kunt deelnemen vindt u op de projectwebsite www.mirta15papendrechtgorinchem.nl

WAAR KUNT U DE STUKKEN BEKIJKEN?
Alle documenten staan vanaf vrijdag 16 oktober 2020 op www.platformparticipatie.nl/a15papendrechtgorinchem
Op papier kunt u de stukken vanaf vrijdag 16 oktober tot en met donderdag 26 november 2020 op afspraak tijdens
de reguliere openingstijden bekijken bij:
- Gorinchem, Stadhuis
Stadhuisplein 1, 4205 AZ Gorinchem (alleen op afspraak via telefoonnummer 14 0183).
- Hardinxveld-Giessendam, Gemeentehuis
Raadhuisplein 1, 3371 AS Hardinxveld-Giessendam (alleen op afspraak via telefoonnummer 14 0184).
- Sliedrecht, Gemeentekantoor
Industrieweg 11, 3361 HJ Sliedrecht (alleen op afspraak via telefoonnummer 14 0184).
- Dordrecht, Stadskantoor
Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (alleen op afspraak via telefoonnummer 14 078).
- Den Haag, Ministerie van IenW
Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag (alleen op afspraak via telefoonnummer 070 456 89 99).
N.B. U
 wordt gevraagd de gebruikelijke coronamaatregelen in acht te nemen en de aanwijzingen per locatie op te volgen.

Digitaal
Bij voorkeur ontvangen wij uw zienswijze via:
www.platformparticipatie.nl/
A2
a15papendrechtgorinchem
Mondeling
Telefonisch tijdens kantooruren via telefoon
nummer 070 456 89 99.
Per post
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Directie Participatie
o.v.v. MIRT-Verkenning A15 Papendrecht –
Gorinchem
Postbus 20901, 2500 EX Den Haag

WAT GEBEURT ER MET UW REACTIE?
Aan de wettelijk adviseurs en betrokken bestuursorganen
wordt advies gevraagd over de reikwijdte en het detail
niveau (Notitie Reikwijdte en Detailniveau) van het
planMER. Ook de Commissie voor de m.e.r. zal om advies
worden gevraagd. De minister betrekt de zienswijzen bij
de verdere besluitvorming. Als u een zienswijze heeft
ingediend op het voornemen, dan wordt u over het
vervolg verder geïnformeerd door de Directie Participatie
van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

INFORMATIE
Meer informatie over het project en
de participatiemogelijkheden op de websites:
www.platformparticipatie.nl/
a15papendrechtgorinchem en
www.mirta15papendrechtgorinchem.nl
Vragen over het project? Bel via telefoonnummer
0800 8002 (Rijkswaterstaat, gratis) of mail naar
A15PaGo@minienw.nl
Vragen over de procedure? Bel via telefoonnummer
070 456 89 99 (Directie Participatie van het ministerie van
Infrastructuur en Waterstaat).
Op de hoogte blijven van dit project? Meld u aan voor
de nieuwsbrief op: www.mirta15papendrechtgorinchem.nl

