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Doel van deze online bijeenkomst

• U informeren over werk tot nu toe met als 
resultaat: globaal ontwerp kansrijke alternatieven

• U informeren over de vervolgstappen: 
milieuonderzoeken en afweging

• Uw inbreng vragen voor de 
milieuonderzoeken

• U informeren over uw rol in de 
vervolgstappen

• Ruimte om vragen te stellen 
na de presentatie en 
via a2inbeeld
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Inhoud presentatie
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1. Introductie MIRT verkenning A2 Deil-Vught: 

Wat, waarom en waar staan we nu?

2. Samenvatting doorlopen stappen: Wat hebben we al onderzocht?

3. Toelichting ontwerpproces: Hoe werken we de alternatieven uit?

4. Eerste resultaten ontwerpproces:

A. Welke oplossingen bekijken we op complexe locaties?

B. Hoe zien de eerste complete ontwerpen eruit?

5. Vervolgproces: Welke stappen zetten we en hoe kunt u reageren?

6. Mogelijkheid tot vragen en reacties na de presentatie



1. Introductie MIRT-verkenning

– Diverse knelpunten op de A2 
tussen knooppunten Deil en 
Vught

– Zowel op gebied van 
doorstroming als 
verkeersveiligheid

Doel:
– Verbeteren doorstroming en 

bereikbaarheid
– Verbeteren verkeersveiligheid
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Presentator
Presentatienotities
Korte introductie:A2 Deil-Vught één van de grootste fileknelpunten, daarnaast problemen op gebied van verkeersveiligheidDaarom verkenning gestart naar mogelijkheden om doorstroming, bereikbaarheid en verkeersveiligheid te verbeterenAfbeelding laat zien op welk traject de verkenning betrekking heeft. Daarnaast kijken we ook naar effecten op het omliggende gebied en wegennet



MIRT-verkenning A2 Deil - Vught

Hier staan we nu
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Presentator
Presentatienotities
Project doorlopen vijf fases van initiatief tot en met beheerVerkenning is de tweede fase en deze bestaat weer uit vier stappenDoel van de verkenning is om te komen tot een voorkeursalternatief Daarvoor doorloopt de verkenning vier stappen + korte toelichting



Tijdspad project A2 Deil-Vught

• Startbeslissing (start verkenningsfase): juni 2018
• Voorkeursbeslissing: eind 2020

– Resultaat van de verkenning
– Keuze van één voorkeursalternatief (op hoofdlijnen)

• Projectbesluit: 2024
– Resultaat van de planuitwerking
– Gedetailleerde uitwerking voorkeursalternatief
– Formele besluiten en vergunningen

• Realisatie: daarna
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Presentator
Presentatienotities
Korte toelichting op het tijdspad dat het project doorlooptDaarbij uitleg dat het voorkeursalternatief op hoofdlijnen isDetailuitwerking in planuitwerkingsfase van 2021 tot 2024
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Presentator
Presentatienotities
De verkenning is onderdeel van een breder programma  lange termijn wegenDaarnaast korte en middellange termijn (quick wins, verkeersmanagement, carpoolplaatsen, werkgeversaanpak etc)Daarnaast lange termijn OV op grotere schaalMIRT verkenning richt zich op de oplossingen op lange termijn voor de weg



2. Samenvatting doorlopen stappen
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Dec 2019 –
dec 2020

1. Alle denkrichtingen

4. Zeef 2: 
Voorkeursalternatief = 
de beste combinatie van 
maatregelen om de 
doorstroming en 
verkeersveiligheid te 
verbeteren

3. Zeef 1: Vier kansrijke 
alternatieven

2. Zeef 0: Longlist, 19 
oplossingsrichtingen

Presentator
Presentatienotities
We zijn gestart in de verkenning met in beeld brengen van alle mogelijke denkrichtingenIn zeef 0 geselecteerd naar 19 reële oplossingsrichtingen (longlist)Daarna globaal onderzochtIn zeef 1 geselecteerd / samengesteld naar vier kansrijke alternatieven Zeef 2 dit najaar  selectie voorkeursalternatief



Van 270 naar 19 oplossingen (zeef 0)

3 soorten oplossingen: 
• extra ruimte creëren voor de A2 - infrastructurele 

maatregelen om de capaciteit van de weg te vergroten (‘extra 
asfalt’);

• beter benutten van de A2 - het beter benutten van het 
bestaande asfalt (‘minimaal extra asfalt’);

• alternatieven voor de A2 – andere vervoermogelijkheden 
zoals openbaar vervoer waardoor de intensiteit van het 
wegverkeer op de A2 afneemt.

Van 270 ideeën naar 19 Longlist-oplossingen (op hoofdlijn
voldoende effect, voldoende realiseerbaar, financieel haalbaar)

9

Presentator
Presentatienotities
Op basis van diverse bijeenkomsten in het gebied alle ideeen verzameld, totaal 270Grofweg in te delen naar drie type maatregelenVervolgens opstellen van een groslijst door globaal te kijken naar voldoende effect, realiseerbaarheid en door ideeen te bundelen  19 reele oplossingsrichtingen



Van 19 oplossingen naar 4 alternatieven (zeef 1)

• Beoordeling oplossingsrichtingen in factsheets op vier thema’s:
– Probleemoplossend vermogen (voldoende doelbereik?)
– Omgevingsaspecten (no go’s? vergunbaarheid?)
– Betaalbaarheid (kosten in relatie tot baten en budget)

• Conclusie per oplossingsrichting:
– Kansrijk als basis voor een alternatief
– Kansrijk als aanvullende maatregel
– Niet-kansrijk

• Samenstellen alternatieven uit kansrijke oplossingsrichtingen
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Presentator
Presentatienotities
19 oplossingsrichtingen globaal uitgewerkt (schetsjes, eerste verkeersmodellering, inschatting kosten, inschatting grote effecten), resultaat in factsheets met beoordeling op doelbereik, haalbaarheid en betaalbaarheidConclusie of oplossing echt basis is voor een alternatief (haalbaar, betaalbaar en veel doelbereik), aanvullende maatregel (wel wat doelbereik en haalbaar / goed betaalbaar, maar niet voldoende doelbereik), of niet kansrijk (nagenoeg geen bijdrage op doelen, niet haalbaar, ver buiten budget, buiten scope)Uit kansrijke maatregelen samenstellen van de alternatieven



Resultaat zeef 1: 4 Kansrijke Alternatieven 

Onderdeel Alternatief 
0+

Alternatief A Alternatief B Alternatief C

Deil -
Empel

Behoud 2 x 3 Naar 2 x 4 Naar 2 x 4 Naar 2 x 5

Empel –
Vught 

Derde rijstrook op delen van de parallelbaan ring ‘s-Hertogenbosch

80 km/uur 
(binnen 
bestaand 
asfalt)

A1) 80 km/uur of 
A2) 100 km/uur 
(extra ruimte)

80 km/uur 100 km/uur

Empel-
Rosmalen

Verlengen 
weefvak

Verlengen weefvak Nieuw 
aansluiting 
boven Empel

Ontvlechten 
weefvak

Gehele 
traject

Inzet maatregelen slimme mobiliteit & korte/middellange termijn pakket

11

Presentator
Presentatienotities
Resultaat van zeef 14 alternatieven, opbouwend qua omvang van de maatregelenAlternatieven laten het hele ‘speelveld’ zien van mogelijke oplossingenKort toelichten opbouw van de vier alternatieven



Waar leest u meer?

Documenten op www.mirta2deilvught.nl (tab: bibliotheek)

• Notitie reikwijdte en detailniveau (NRD):
– Welke alternatieven onderzoeken we? 
– Hoe doen we dat? (beoordelingskader)
– Hoe selecteren we een voorkeursalternatief?

• Notitie kansrijke alternatieven (bijlage bij NRD):
– Welke oplossingsrichtingen hebben we bekeken?
– Hoe hebben we zeef 0 en 1 uitgevoerd?
– Waarom zijn deze alternatieven geselecteerd?
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Presentator
Presentatienotities
Aangeven dat de doorlopen stappen en aanpak vervolg uitgebreid zin beschreven in twee documenten en uitleggen waar mensen deze kunnen vinden

http://www.mirta2deilvught.nl/


3. Ontwerpproces kansrijke alternatieven

• Stap 1: uitwerking varianten voor zes complexe locaties:
– Knooppunt Deil
– Aansluitingen Waardenburg en Kerkdriel
– Bruggen over Waal en Maas
– Traject knooppunt Empel – aansluiting Rosmalen

• Stap 2: globaal ontwerp kansrijke alternatieven
– Eerst complete ontwerpen
– Op basis van richtlijnen, nog zonder goede inpassing

• Stap 3: knelpuntenanalyse
– Waar is nadere inpassing / aanpassing van de ontwerpen nodig?

• Stap 4: afweging naar een voorkeursalternatief
– Uitwerking ingepast ontwerp voor het voorkeursalternatief
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Presentator
Presentatienotities
We zitten nu midden in het ontwerpprocesStappen daarin toelichten (zonder gebruik van termen EO / IO)Eerst een aantal complexe locaties nader bekeken  welke varianten zijn daar mogelijk, wat is daar precies het probleem  later in deze presentatie meer toelichtingDaarna complete indicatieve ontwerpen voor de alternatieven, inclusief verschillende varianten. Deze ontwerpen zijn gebaseerd op standaard afmetingen en houden nog geen rekening met allerlei functies in de omgeving, het is een tussenstap die op sommige plekken tot gekke ontwerpen leidt met bijvoorbeeld ruimtebeslag over functies heen (goed uitleggen!)Dat is input voor de knelpuntenanalyse, daarin kijken we naar de plekken waar de ontwerpen tot ongewenst ruimtebeslag of ongewenste effecten leiden en brengen we in beeld of en hoe dat op te lossen is. Resultaat nemen we mee in effectenstudies en afwegingenVoor het voorkeursalternatief passen we daar het ontwerp ook echt op aan en maken we een ingepast ontwerp



4. Eerste resultaten ontwerpproces

Voor de zes complexe locaties hebben we de volgende stappen 
gezet:

1. Per locatie twee werksessies met experts van betrokken 
overheden

2. Sessie 1: analyse problematiek en mogelijke oplossingen
3. Na sessie 1: globaal uitwerken van mogelijke varianten en in 

beeld brengen effecten van de varianten
4. Sessie 2: gezamenlijk beoordelen van de varianten en 

koppelen varianten aan de verschillende alternatieven
5. Daarna complete uitwerking van eerste ontwerpen per 

alternatief
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Presentator
Presentatienotities
Toelichten van de stappen die we hebben gezet
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Presentator
Presentatienotities
Kort langs lopen van de zes integrale opgaven + verwijzen naar a2beeld voor meer informatie
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0+ A

Presentator
Presentatienotities
Belangrijkste kenmerken van de alternatieven langslopen en weer benoemen dat deze ontwerpen op A2inbeeld verder te bekijken zijn en dat het daar ook mogelijk is om op onderdelen in te zoomen



17

CB



5. Vervolgstappen
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• Maart – mei 2020: verzamelen informatie voor afweging van de 
alternatieven: o.a. milieuonderzoeken, verkeersmodellering, 
gesprekken met belanghebbenden, knelpuntenanalyse en kostenraming

• Mei – aug 2020: afwegen van de kansrijke alternatieven, opstellen 
voorstel voorkeursalternatief, uitwerken resultaat in diverse producten

• Najaar 2020: beschrijving concept voorkeursalternatief in Ontwerp 
Structuurvisie en planMER

• Najaar 2020: terinzagelegging (mogelijkheid zienswijzen)

• Eind 2020: voorkeursbeslissing
• 2021 – 2024: in meer detail uitwerken voorkeursalternatief



Bijeenkomsten in het vervolg

Mei 2020:
Workshops: bespreken voor- en nadelen van de kansrijke 
alternatieven op basis van uitgevoerde onderzoeken

Najaar 2020:
Informatiebijeenkomsten over het Voorkeursalternatief 
Zienswijzeprocedure over Ontwerp Structuurvisie/Milieu Effect 
Rapportage (planMER)

www.mirta2deilvught.nl
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http://www.mirta2deilvught.nl/


Informatie en reacties online

www.mirta2deilvught.nl : projectwebsite
- actuele informatie en nieuwsberichten
- onderzoeksrapporten
- contactformulier voor vragen

A2 IN BEELD: participatie platform
www.mirta2deilvught.nl/mirt-verkenning/online+meedenken+m/default.aspx

- geopend rond workshops en bijeenkomsten
- nu eerste ontwerpen in beeld
- mogelijkheid om reacties achter te laten over onder 

andere het ontwerp
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http://www.mirta2deilvught.nl/
http://www.mirta2deilvught.nl/mirt-verkenning/online+meedenken+m/default.aspx
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Bedankt voor uw aandacht!

Wij horen graag uw reactie en vragen, via:
• Tijdens webinars kunt u direct uw algemene vragen over 

verkenning en proces stellen
• Inhoudelijke opmerkingen over één of meerdere alternatieven 

en het ontwerp kunt u via A2 IN BEELD meegeven:
www.mirta2deilvught.nl/mirt-
verkenning/online+meedenken+m/default.aspx

• Ook via het contactformulier op de website 
www.mirta2deilvught.nl kunt u reageren

http://www.mirta2deilvught.nl/mirt-verkenning/online+meedenken+m/default.aspx
http://www.mirta2deilvught.nl/
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