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In deze nieuwsbrief vindt u een samenvatting van afgelopen inloopavond en een
verwijzing naar de beschikbare informatie met betrekking tot de tussenresultaten MER
_________________________________________________________
Inloopavond tussenresultaten MER
Op maandag 7 november 2016 hebben we ruim 120 geïnteresseerden mogen ontvangen op de
inloopavond in de Voorste Venne in Drunen. Bewoners in het GOL-gebied waren van harte
welkom om alle informatie over de tussenresultaten van de onderzoeken voor het
milieueffectrapport (MER) op grote borden te komen bekijken en om vragen te stellen aan
deskundigen. Daarnaast werden er twee presentaties gegeven door deskundigen in het theater.
In de ene presentatie werden de tussenresultaten van de milieuonderzoeken verder toegelicht
en in de andere presentatie werd het proces GOL verder toegelicht.
Wij hopen door deze inloopavond u meer inzicht te hebben gegeven met betrekking tot het
proces en de momenten die belangrijk zijn in de verdere besluitvorming. Ook hopen wij al uw
vragen zo goed mogelijk beantwoord te hebben. Mocht u toch nog vragen hebben? Dan kunt
u uiteraard contact opnemen via info@oostelijkelangstraat.nl of via contact.
Beschikbare informatie
De twee PowerPoint presentaties en overige materialen van deze avond kunt u hier vinden
en de achtergrondrapporten kunt u hier vinden. De achtergrondrapporten zijn conceptversies.
Deze worden definitief bij het ter visie gaan van PIP Oost en PIP West. De tussenrapportages
die nu beschikbaar zijn geven duidelijkheid over de effecten van de GOL-plannen en leveren
daarmee een belangrijke bijdrage voor de besluitvorming over de keuze van de varianten in
Drunen-West en aansluiting Nieuwkuijk. De uiteindelijke effecten voor het milieu zijn mede
afhankelijk van de mitigerende (aanvullende) maatregelen die worden genomen. Deze
maatregelen worden nog later concreet gemaakt in de onderzoeken voor de PIP’s. Verdere
detaillering van de effecten is ook dan pas mogelijk. Het complete resultaat wordt verwerkt in
de Provinciale Inpassings Plannen (PIP’s) en zal naar verwachting in het najaar 2017 ter
inspraak worden aangeboden.
_________________________________________________________
Reizend informatiepunt: donderdag 24 november en donderdag 1 december
Op de inloopavond van afgelopen maandag 7 november is veel informatie beschikbaar

gekomen. Wij begrijpen dat het tijd kost om deze informatie te bekijken en bieden daarom de
mogelijkheid om rechtstreeks uw aanvullende vragen te stellen bij één van de
informatiepunten:
Waalwijk:
Locatie: Gemeentehuis, centrale hal
Datum: donderdag 24 november
Tijd: 17.30u – 19.30u
Heusden
Locatie: Gemeentehuis Vlijmen, zaal het Oude Maasje
Datum: donderdag 1 december
Tijd: 17.30u – 19.30u
De informatiepunten zijn voor iedereen toegankelijk.
_________________________________________________________
Vragen of opmerkingen?
De provincie Noord-Brabant werkt samen met de gemeenten Heusden, ’s-Hertogenbosch,
Waalwijk, het waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat. De provincie coördineert alle
projecten en werkzaamheden en is het aanspreekpunt voor iedereen met vragen. Heeft u
vragen of opmerkingen, dan kunt u een e-mail sturen naar info@oostelijkelangstraat.nl. U
kunt ook een vraag stellen op de website.

