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Dit is een gezamenlijke uitgave van de
provincie Noord-Brabant, de gemeente Tilburg
en de gemeente Gilze en Rijen over het
project ‘N282 Rijen – Hulten – Reeshof’.

Provincie en gemeenten werken samen aan
toekomst N282 (Rijksweg) / Bredaseweg
Op donderdag 11 juni 2009 ondertekenen de provincie Noord-Brabant, de gemeente
Tilburg en de gemeente Gilze en Rijen een samenwerkingsovereenkomst voor het
project ‘N282 Rijen – Hulten – Reeshof ’.
De toekomst van de N282 ter hoogte van Rijen, Hulten en de Reeshof centraal. Uitgangspunt is dat de weg een belangrijke functie houdt als regionale verbindingsweg.
Drie thema’s staan centraal:
- Verbeteren doorstroming N282.
- Verbeteren leefbaarheid Hulten.
- Verbeteren verkeersafwikkeling van en naar de Reeshof.
Gemeenten en provincie willen omwonenden nadrukkelijk betrekken bij het project
(aangeven wat daarvoor in gang wordt gezet). Nog voor de zomer presenteren alle
partijen de startnotitie Milieu Effectrapportage N282. Deze wordt vervolgens ter inzage
gelegd. De gemeente Gilze en Rijen is het coördinerend bevoegd gezag in dit project.

Startnotitie Milieu Effectrapportage (MER) volgt binnen enkele weken
De startnotitie heeft als doel informatie te bieden aan diverse partijen, waaronder
omwonenden, over het voornemen om de N282 / Bredaseweg aan te passen.
In de startnotitie komen de volgende zaken aan de orde:
- de uitgangspunten van het project;
- de zaken die in een volgende fase zullen worden onderzocht;
- een afbakening van het aantal alternatieven;
- de milieueffecten waar de meeste nadruk op zal liggen in het onderzoek naar de
alternatieven in de MER.
Voor een aanpassing van de N282 / Bredaseweg wordt een milieueffectrapportage (MER)
uitgevoerd. De startnotitie is de eerste stap in de MER-procedure. Doel van het milieueffectrapport is inzicht te krijgen in de milieueffecten die optreden als gevolg van een
mogelijke aanpassing van de N282 / Bredaseweg en daarmee het milieu een volwaardige
plek te geven in de besluitvorming. De MER-procedure is gekoppeld aan de bestemmingsplanprocedure.
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Waar vindt u straks de startnotitie?
Met advertenties in de lokale en regionale kranten en een nieuwsbrief informeren
provincie en gemeenten u over het verschijnen van de startnotitie. Vanaf dat moment is de
startnotitie te vinden op de websites van de provincie Noord-Brabant, gemeente Tilburg en
de gemeente Gilze en Rijen.
Na de bekendmaking volgt een periode van 6 weken waarin de startnotitie ter inzage ligt.
Tijdens deze periode kunt u schriftelijk reageren. Provincie en gemeenten nemen de
inspraakreacties mee bij het vaststellen van de richtlijnen voor het milieueffectrapport.
Na vaststelling van de richtlijnen start het opstellen van de MER.
In de MER worden de plannen beschreven en wordt aangegeven welke kansrijke varianten
en/of alternatieven in beeld zijn. De te verwachten milieueffecten van de alternatieven
worden beschreven en met elkaar vergeleken.
Als de MER gereed is, vindt er inspraak plaats, indien mogelijk gecombineerd met
inspraak in het kader van het aan te passen bestemmingsplan. Te zijner tijd zult u nader
worden geïnformeerd over de procedures.

Informatieavonden over het project ‘N282 Rijen – Hulten – Reeshof’
Zodra de startnotitie gereed is, houden de provincie en gemeenten informatieavonden
over het project. Gedurende deze bijeenkomsten wordt een toelichting gegeven op de
startnotitie en kunt u vragen stellen. Omwonenden ontvangen een uitnodiging voor deze
informatieavonden.

Heeft u nog vragen?
Heeft u nog vragen neem dan contact op met projectleider Job Dijkstra, telefoon
0161–290324. Zijn e-mailadres is j.dijkstra@gilzerijen.nl.
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