
Voorwoord 
 
Algemeen 
Van 11 maart tot en met 21 april 2010 lagen de het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) en 
milieueffectrapport (MER) N2 Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan ter inzage. 
Het OTB/MER N2 Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan doorliep de 
zienswijzeprocedure overeenkomstig de Tracéwet, de Wet milieubeheer en de Algemene 
wet bestuursrecht.   
 
In deze periode zijn 64 zienswijzen ontvangen. De zienswijzen zijn ingediend door 48 
personen en 16 organisaties. 
Van de 64 zienswijzen zijn 9 zienswijzen aangemerkt als “actie”. Dit is gedaan omdat, in dit 
geval 9 personen – met behulp van voorbedrukt formulier – een geheel gelijke zienswijze 
hebben ingestuurd.  
 
Bundel  
Het Centrum Publieksparticipatie heeft de schriftelijke, digitale en mondelinge zienswijzen 
gebundeld. U kunt deze bundel of een digitale versie ervan (cd-rom) opvragen bij het 
Centrum Publieksparticipatie, telefoonnummer 070 – 456 96 04.  
 
Registratie en verwerking 
Het Centrum Publieksparticipatie heeft de ontvangen zienswijzen geregistreerd en de 
indieners van een zienswijze een ontvangstbevestiging toegezonden. Verder stuurde het 
Centrum Publieksparticipatie degenen die bij het verdere besluitvormingsproces zijn 
betrokken, tussentijds de ontvangen zienswijzen. Partijen die bij het besluitvormingsproces 
betrokken zijn: beleidsambtenaren van het ministerie van Verkeer en Waterstaat en van het 
ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). Op deze 
manier zijn zij in een zo vroeg mogelijk stadium geïnformeerd over de inhoud van de 
zienswijzen.  
 
De schriftelijke zienswijzen zijn zo veel mogelijk integraal in deze bundel Zienswijzen op  
het Ontwerp-Tracébesluit (OTB) en milieueffectrapport (MER) N2 
Meerenakkerweg/Heistraat en Noord-Brabantlaan pgenomen. Van de gelijke zienswijzen 
(actie) is één (voorbeeld)brief in de bundel opgenomen. Hieraan is een overzicht 
toegevoegd van participanten, die hun zienswijze via deze actie kenbaar hebben gemaakt. 
In de diverse overzichten van participanten is aangegeven hoeveel participanten een 
gelijkluidende zienswijze hebben ingezonden. 
 
In verband met de Wet bescherming persoonsgegevens zijn de zienswijzen geanonimiseerd. 
De adresgegevens zijn bekend bij het Centrum Publieksparticipatie.  
 
Verdere procedure 
Tegen het Tracébesluit kan te zijner tijd beroep worden aangetekend bij de Raad van State 
door belanghebbenden die hun mening al bij het OTB/MER naar voren hebben gebracht.  
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