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1

Inleiding

1.1

Aanleiding
In juni 2019 is de Startbeslissing A58 Tilburg-Breda door de Minister van Infrastructuur en
Waterstaat ondertekend. Dit markeert de start van de MIRT-verkenning A58 Tilburg-Breda1. In de
MIRT-verkenning wordt onderzoek gedaan naar de oplossing voor de huidige en toekomstige
bereikbaarheidsopgaven door het verbeteren van de doorstroming en de verkeersveiligheid op
de A58 tussen Breda en Tilburg (zie figuur 1.1).

West

Oost

Figuur 1.1: Het plangebied van de MIRT-Verkenning A58 ligt tussen hectometerpaal 35,0 bij Tilburg en
hectometerpaal 56,8 bij Breda. De knooppunten De Baars en St. Annabosch zijn geen onderdeel van het
plangebied. In dit rapport is de benaming van de aansluitingen gehanteerd zoals aangegeven in deze figuur.

1

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport
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Het onderzoek in de MIRT-Verkenning heeft ook als doel om de betrouwbaarheid van de reistijd
op het netwerk en de bereikbaarheid van het gebied tussen Tilburg en Breda per saldo te
verbeteren. De MIRT-Verkenning richt zich op zowel het nut en de noodzaak van een verbreding,
maar ook op alternatieven waarbij geen of minimale infrastructurele maatregelen worden
genomen, bijvoorbeeld met een maatregelpakket waarin alleen smart mobility en kleinschalige
oplossingen zijn opgenomen.

1.2

Doel van dit rapport
De startbeslissing geeft aan dat in het project A58 Tilburg-Breda wordt gezocht naar de 'slimste
oplossing' om de bereikbaarheid te vergroten. Om tot de slimste oplossing te komen hanteert
het Rijk de aanpak van het MIRT (zie volgende figuur), waar deze verkenning een onderdeel van
is.

Figuur 1.2: De Verkenning als onderdeel van de MIRT-aanpak

De bedoeling van een Verkenning is het mogelijk maken van een besluit om over te gaan tot de
concrete planuitwerking. Bij een MIRT-Verkenning gaat het om een breed onderzoek waarbij ook
de omgeving wordt betrokken en dat nog niet leidt tot een concreet (ruimtelijk) besluit, maar wel
tot een voorkeursbesluit voor een nader te onderzoeken alternatief. Dit betekent dat in een
MIRT-Verkenning nog niet alle details in beeld worden gebracht. De informatie die wordt
verzameld moet passen bij de keuzes op hoofdlijnen die worden gemaakt.
Binnen een MIRT-Verkenning zijn een aantal stappen onderscheiden (zie figuur 1.3). De eerste
stap is de startfase. In deze fase wordt een besluit (startbeslissing) voor een MIRT-Verkenning
genomen.
De volgende fase is de analytische fase. In deze fase worden de knelpunten in beeld gebracht en
worden kansrijke oplossingsrichtingen ontwikkeld. In de MIRT-aanpak is dit ‘zeef 1’. Met de voor
u liggende rapportage wordt invulling gegeven aan zeef 1 . Hierin wordt de zogenaamde
‘shortlist’ van 45 maatregelen, die gebundeld zijn in vijf maatregelpakketten (zie paragraaf 1.3),
beoordeeld op het doelbereik, de (neven)effecten en de haalbaarheid. Op basis hiervan kan een
besluit worden genomen welke maatregelpakketten kansrijk zijn voor een verdere
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(gedetailleerdere) beoordeling in de navolgende beoordelingsfase ten behoeve van het bepalen
van het voorkeursalternatief. In die fase wordt ook een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Figuur 1.3: Stappen in de MIRT-Verkenning

1.3

Maatregelpakketten
Zeef 1 heeft geleid tot vijf nader te onderzoeken maatregelpakketten2. Deze bestaan allemaal uit
een hoofdprincipe, met aanvullende maatregelen. In de maatregelpakketten is – op basis van de
kennis van nu – een selectie van maatregelen die passen bij het hoofdprincipe. Dit geeft een
goed beeld van het doelbereik en de haalbaarheid van deze pakketten.
De volgende maatregelpakketten worden beoordeeld in deze rapportage:
1. Smart niet-infra alternatief. Leidend principe: maximale inspanning zonder
wegverbreding.
2. Innovatiestrook 1: Slim ruimtegebruik. Leidend principe: capaciteitsuitbreiding binnen
de bestaande ruimte3.
3. Innovatiestrook 2: Slim gebruik. Leidend principe: slim benutten van de A58 van de
capaciteitsuitbreiding binnen de bestaande ruimte, met slimme maatregelen uit pakket
1 en mogelijk een doelgroepstrook.
4. 2x3 rijstroken. Leidend principe: reguliere capaciteitsuitbreiding naar 2x3 rijstroken.
5. 2x4 rijstroken. Leidend principe: reguliere capaciteitsuitbreiding naar 2x4 rijstroken.

2

Zie ook: Antea Group, Verkenning A58 Tilburg-Breda, Oplossingsrichtingen, februari 2020

3

In dit alternatief wordt gestreefd de capaciteitsuitbreiding te realiseren binnen het huidig areaal (grondbezig) van het
Rijk; in principe met een verbreding naar de middenberm waar mogelijk.
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In de volgende figuur zijn de principes van de capaciteitsuitbreiding weergegeven.

Pakket 1

Pakket 2 en 3

Pakket 4

Pakket 5
Huidige verharding
Wegverharding
Berm en watergang
Nieuwe rijstrook
Figuur 1.4: Principes van de capaciteitsuitbreiding

In de nadere uitwerking van het ontwerp zal blijken of bij de innovatiestrook ook beperkte
verbreding van verharding naar de buitenzijde van het tracé nodig is. Ook zal dan duidelijk
worden in hoeverre voor 2x3 en 2x4 rijstroken gebruik gemaakt kan worden van de middenberm.
In de volgende tabel is een overzicht gegeven van de maatregelen die aanvullend op de
voorgenoemde principes (figuur 1.4) onderdeel uitmaken van de vijf maatregelpakketten. Deze
maatregelen zijn het uitgangspunt voor het geven van de effectbeoordelingen in de
hoofdstukken 2 tot en met 4.
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Tabel 1.1: Maatregelen per maatregelpakket

Longlist
nr.
C07
C03*
K01
K06
K08
K09
K11
K13
K14
K15
K16
K17
K18
K19
K21
K22
K23
K27
K28
K29
K33 a
K33 b
K37
K38
M01
M02
M02*
M04
M04*
M04*
M04*
M04*
M05
M10
M13
M15
M16
M17
M19
M20
O01
S09

Maatregelpakket 1
Smart
nietinfra
(0+)

Oplossingsrichting
Flexibele doelgroepstroken
3e rijstrook A58 in knp Annabosch
Meer asfalt bij met name in- en uitvoegers. Meer ruimte voor
invoegende vrachtwagens.
Toeritdoseerinstallaties
Optimalisatie verkeerslichten regelingen
Optimaliseren aansluitingen
Reduceren afleiding

Dynamische wegkantinformatie (snelheidsdeken)
Optimaliseren invoeger Leikant
Optimaliseren invoeger Blaak
Vervallen verzorgingsplaats Leikant (samenvoegen met Raakeind)
Vervallen verzorgingsplaats Blaak (samenvoegen met Molenheide)
Hoge aard samenvoegen met Raakeind
Lage aard samenvoegen met Molenheide
Lange gescheiden rijbaan voor uitvoeger Goirle (richting Breda)
vanwege terugslag
Verbreden redresseerruimte
Wegverlichting uit
Verlengen van de invoegstrook van verzorgingsplaats Raakeind tot
aan afrit Gilze Rijen (weefvak)
Dynamisch inhaalverbod voor vrachtwagens gecombineerd met
dynamische snelheidsverlaging
Slimme camera's voor incidentmanagement
Verleggen van aansluiting Bavel
Mogelijk verwijderen van aansluiting Bavel
Optimaliseren verkeersstroom en verkeersveiligheid met behulp
signalering
Anti-parkeerpaaltjes op vluchtstrook bij verzorgingsplaatsen
Transferium / HUB aanleggen.
Snelbus Breda - Tilburg gericht op grootste herkomsten en
bestemmingen
Snelbus Tilburg-Breda in de spits via Chaam/Baarle / Alphen/ Gilze
Werkgeversbenadering
Stimuleren fietsgebruik bij werkgevers en werknemers
Stimuleren thuis werken
Carpoolen stimuleren
Collectief busvervoer naar grote werkgeverslocaties
Spitsmijden
MaaS platform
Nieuwe woon- en werkgebieden met OV ontsluiten
Realiseren transport-hubs
Snelfietsroute
Smart Logistics
Faciliteren/stimuleren e-bike
Meer ov-fietsen bij stations tussen Tilburg, Gilze en Breda
Uitbreiden voorzieningen elektrisch laden
Signalering/filemelding op de ringbaan
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1.3.1

Drie rijstroken door knooppunt St. Annabosch (pakket 5 en variant in pakket 4)
In pakket 5 en als variant op pakket 4 zijn drie rijstroken per richting door het knooppunt St.
Annabosch voorzien. Het aansluiten van een derde rijstrook op de A58 aan de westzijde van het
knooppunt leidt waarschijnlijk tot een – op InnovA584 aanvullende – rijstrook tot aan of voorbij
de aansluiting Ulvenhout. Dit is schematisch weergegeven in de onderstaande figuur. Deze
aanpassing ligt ten westen buiten de scope van het project zoals opgenomen in de startbeslissing
A58 Tilburg-Breda. De impact van deze aanpassing ten westen van het knooppunt is mogelijk
omvangrijk. Dit traject van de A58 ligt iets verdiept in een folieconstructie (waar de extra breedte
niet in past) en ligt zeer nabij het Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos. Waar relevant zijn
indicatief de effecten van deze aanpassing betrokken in dit rapport.

Begrenzing scope
A58 conform
Startbeslissing

Buiten scope

Figuur 1.5: Indicatie doorwerking 2x3 rijstroken door knooppunt St. Annabosch richting Ulvenhout

1.4

Methode van beoordelen
De maatregelpakketten (zie paragraaf 1.3) zijn in deze rapportage beoordeeld op basis van het
vastgestelde beoordelingskader. De toegepaste methode van beoordelen past bij deze fase
(analytische fase) van de Verkenning. Het doel van de beoordeling is om de belangrijkste effecten
inzichtelijk te maken. Ook zullen eventuele showstoppers ten behoeve van een onderlinge
vergelijking van de maatregelpakketten in beeld worden gebracht. het inzichtelijk maken van de
belangrijkste effecten en het in beeld brengen van. Het detailniveau van de effectbeoordeling is
zodanig dat er een afweging gemaakt kan worden of een maatregelpakket voldoende kansrijk is
om nader (gedetailleerder) te onderzoeken.
4

InnovA58 is het project waarin de A58 tussen Eindhoven en Tilburg en tussen knooppunten St. Annabosch en Galder
(ten zuiden van Breda) wordt verbreed naar 2x3 rijstroken.
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Beoordelingskader
Voor de beoordeling van de vijf maatregelpakketten worden de criteria uit het beoordelingskader
A58 Tilburg-Breda fase 15 gehanteerd. Het doel van fase 1 is om door middel van zeef 1 de
redelijkerwijs te beschouwen alternatieven te selecteren. Dit zijn de kansrijke alternatieven
waarmee voldoende doelbereik wordt verwacht (zie hoofdstuk 2 voor de doelen) en de
haalbaarheid als positief wordt ingeschat. De kern voor zeef 1 is het beantwoorden van drie
vragen per oplossingsrichting:
1) Heeft de oplossing voldoende doelbereik?
2) Is er sprake van no-go’s, onoverkomelijke belemmeringen en/of zwaarwegende
effecten, die kunnen leiden tot niet-vergunbare of onacceptabele oplossingen?
3) Is de oplossing realiseerbaar en maakbaar binnen het beschikbaar gestelde budget?
Deze drie vragen zijn gevat in het volgende beoordelingskader (zie volgende tabel).
De uitkomsten van de beoordeling van de aspecten uit het beoordelingskader zijn opgenomen in
deze rapportage. Op basis van de uitkomsten hiervan wordt in de Notitie Kansrijke Oplossingen
een selectie gemaakt van de in fase 2 nader uit te werken en te onderzoeken kansrijke
maatregelpakketten.
Tabel 1.2: Beoordelingskader fase 1
Thema
Doelbereik
(hoofdstuk 2)

Aspect
Doorstroming
Veiligheid
Betrouwbaarheid
Robuustheid
Economische verlieskosten
Samenhang in netwerk
Innovatie en smart mobility

Externe effecten
(hoofdstuk 3)

Duurzaamheid
Lucht
Geluid
Natuur & Landschap
Water & Bodem
Archeologie & Cultuurhistorie
Externe veiligheid
Klimaatadaptatie
Doorkruisbaarheid gebied
Ruimtegebruik

Haalbaarheid
(hoofdstuk 4)

Kosten
Baten-kosten
Uitvoeringshinder
Risico’s
Draagvlak

5

Criteria
Effect op I/C-verhouding (OWN en HWN), vermindering files,
reistijd
Effect op verkeersveiligheid (OWN en HWN)
Effect op betrouwbaarheid reistijd
Effect op robuustheid (HWN)
Effect op voertuigverliesuren
Effect op netwerk (OWN en HWN)
Kansen voor innovatie en inzet op andere modaliteiten om de
A58 te ontlasten.
Klimaatmitigatie; CO2 en materiaalgebruik
Effect op luchtkwaliteit
Effect op geluidbelasting
Effect op landschap- en natuurwaarden (inclusief
verbindingszones)
Effect op water en bodem
Effect op archeologische en cultuurhistorische waarden
Effect op het plaatsgebonden risico en groepsrisico
Effect op klimaat-gerelateerde risico’s
Effect op doorkruisbaarheid van (recreatieve) onderliggende
verbindingen
Effecten op het fysiek ruimtegebruik (wonen/ werken/
recreëren/ landbouw)
Inschatting investeringskosten en exploitatiekosten van de
alternatieven
Verhouding tussen baten en kosten
Effect op uitvoeringshinder tijdens de realisatiefase
Risico’s in maakbaarheid en realiseerbaarheid
Mate van draagvlak bij belanghebbenden /
gebruikersacceptatie

Notitie beoordelingskader MIRT-Verkenning A58 fase 1, februari 2020
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Beoordelingswijze
De wijze van beoordeling van de maatregelpakketten op de bovenstaande aspecten vindt plaats
aan de hand van de volgende beoordelingsschaal (zie tabel 1.3). Per thema (doelbereik, externe
effecten en haalbaarheid) is aangegeven wanneer welke score wordt gegeven.
Tabel 1.3: Beoordelingsschaal effecten
Score

Doelbereik

Externe effecten

++

Groot doelbereik

Groot positief effect

+

Enig doelbereik

Positief effect

0/+
0
0/--

Haalbaarheid
Ruim binnen taakstellend budget/ goed haalbaar/
minimaal risicoprofiel/ zeer wenselijk
Binnen taakstellend budget/ haalbaar/ laag
risicoprofiel/ acceptabel

Enig, maar niet wezenlijk positief effect
Geen doelbereik

Geen of marginaal effect

Enig, maar niet wezenlijk negatief effect
Niet in lijn met
Negatief effect (al dan niet met
doelbereik
maatregelen oplosbaar)
Averechts op
doelbereik

Groot, niet vergunbaar negatief
effect (showstopper)

Nabij taakstellend budget/ haalbaar/ regulier
risicoprofiel/ enige acceptatie
Net buiten taakstellend budget/ zeer complex /
hoog risicoprofiel/ weerstand
Ruime overschrijding taakstellend budget/
onhaalbaar/ extreem risicoprofiel/ geen acceptatie
(showstopper)

De motivatie van de gegeven beoordelingen is opgenomen in de volgende hoofdstukken 2 tot en
met 4. Een samenvatting van alle beoordelingen is, samen met de conclusie, opgenomen in
hoofdstuk 5.

1.5

Leeswijzer
De opbouw van dit rapport volgt de opbouw van het beoordelingskader in tabel 1.3:
 Hoofdstuk 2 beschrijft in hoeverre de maatregelpakketten voldoen aan het doelbereik;
 Hoofdstuk 3 gaat in op de externe effecten die bij de maatregelpakketten optreden;
 Hoofdstuk 4 gaat in op de haalbaarheid van de maatregelpakketten;
 Hoofdstuk 5 geeft een overzicht van de beoordelingen op de verschillende aspecten en
beschrijft de belangrijkste conclusies.
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2

Doelbereik
In de startbeslissing is geen specifiek projectdoel opgenomen, anders dan in het
beoordelingskader in de algemene termen “doorstroming, veiligheid, robuustheid, economische
verlieskosten, betrouwbaarheid, samenhang in het netwerk en innovatie (smart mobility)”.
Daarnaast wordt in de startbeslissing verwezen naar de generieke doelen van SmartWayZ.NL;
doorstroming verbeteren, innovaties stimuleren, goede procesvoering.
Voor het project is bij aanvang van fase 1 het projectdoel door het ministerie van Infrastructuur
en Waterstaat nader bepaald voor 4 doelen. De MIRT-verkenning A58 Tilburg-Breda kent de
volgende vier projectdoelstellingen:
1.

2.

3.
4.

Verbeteren van de doorstroming van het verkeer op de A58 tussen km 35.0 en
56.8. Hierbij wordt gestreefd naar:
 een reistijd in de spits van maximaal 1,5 maal de ongehinderde reistijd op het
traject in de toekomstige situaties in 2030 en 2040
 een I/C-waarde van maximaal 0,8 op het traject in de spitsen
 een significante afname van verlieskosten door files
 een betere en veiligere doorstroming specifiek voor vrachtverkeer
 het beter samengaan van vrachtverkeer en personenverkeer
Verbeteren van de verkeersveiligheid op de A58 tussen km 35.0 en 56.8. Hierbij
wordt gestreefd naar:
 0 verkeersdoden in 2030 en 2040.
Vergroten van de betrouwbaarheid van het netwerk en de reistijd.
Bieden van ruimte aan innovaties op gebied van duurzaamheid en mobiliteit.

In dit hoofdstuk wordt stilgestaan bij de vraag of de maatregelpakketten voldoende doelbereik
hebben.
Voor de beoordeling van de maatregelpakketten wordt gebruik gemaakt van de informatie uit de
probleemanalyse van deze Verkenning6 en het haalbaarheidsonderzoek naar de innovatiestrook
tussen Tilburg en Breda7.

2.1

Doorstroming
Bij het aspect doorstroming wordt beoordeeld in hoeverre de I/C-verhouding8 op het
hoofdwegennet en het onderliggend wegennet verandert. In de huidige situatie is de
verkeersintensiteit ongeveer 8.000 pae9/uur in de spitsen tussen Tilburg West en Bavel (gegevens
uit Inweva). Vergelijking met de modeluitkomsten van NRM 2030Hoog laat zien dat er autonoom
nog een groei is van 15-20%. De drukte op de weg neemt toe en de I/C verhouding stijgt. In de
6

Antea Group, MIRT-Verkenning A58 Tilburg-Breda, Probleemanalyse, februari 2019

7

Antea Group, Vervolgonderzoek A58 Tilburg-Breda, Verkenning varianten, september 2017

8

De I/C-verhouding geeft de verhouding aan tussen de hoeveelheid verkeer (de intensiteit, I) en maximale capaciteit (C)
van de weg aan.
9
Pae; personenauto-eenheden; maat voor de intensiteit van het verkeer, waarbij vrachtverkeer omgerekend is naar
meerdere personenauto’s.
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huidige situatie zijn de I/C-verhoudingen op de A58 tussen Tilburg en Breda hoog. Deze liggen
tijdens de spitsperiode nu tussen 0,8 en 0,95 en neemt in 2030 toe tot 1,0.
Het terugdringen van de I/C-verhoudingen (tot de gewenste 0,8) kan plaatsvinden door het
verkleinen van de intensiteit (I) en/of het vergroten van de capaciteit (C). De pakketten 1 en 3
richten zich respectievelijk op het verkleinen van de intensiteit en het vergroten van de capaciteit
door het beter (slimmer) benutten van de beschikbare capaciteit (in 3 samen met de verbreding
zoals in pakket 2). Bij de pakketten 2, 4 en 5 wordt de capaciteit uitgebreid door het toevoegen
van rijstroken.
Pakket 1
Bij pakket 1 richten de maatregelen zich op het beperken van de automobiliteit (via de A58) binnen het invloedsgebied van de A58. Dit is concreet opgevat als maatregelen die het autoverkeer
van en naar de woon- en werkgebieden rond de A58 beïnvloeden. Het gaat daarbij om de verkeersstromen die kunnen worden afgeleid uit het verkeermodel10 voor de wegvakken van de A58
en van de aansluitingen.

Figuur 2.1: Schematisch beeld van de infrastructuur in het studiegebied. De spoorlijn is een korte
en vlotte verbinding tussen de woonkernen,
Maatregelen gericht op het terugdringen van het aantal autoverplaatsingen (personenverkeer)
In de (verkeers)relatie tussen de steden Tilburg en Breda, en voor de tussenliggende kernen Rijen
en Dorst is in de bestaande situatie de A58 een relatief onbelangrijke factor. Dit blijkt onder
andere uit de analyse van de verkeersstromen per aansluiting op de A58 op basis van het
verkeersmodel11. Er is maar een klein aantal verplaatsingen tussen Tilburg en Breda dat loopt via
de A58.
Tilburg, Breda en de tussenliggende dorpen zijn goed verbonden door de spoorlijn. Tussen de
steden zijn kortere verbindingen (dan via de A58) aanwezig voor autoverkeer en fietsverkeer. De
alternatieven voor autoverkeer via de A58 zijn dus al aanwezig en concurrerend ten aanzien van
10
11

NRM 2019, jaar 2030, selected links referentiesituatie
NRM 2019, jaar 2030, selected links referentiesituatie

Blad 10 van 36

A58 Tilburg - Breda
Effectbeoordeling fase 1
projectnummer 0456733
8 mei 2020
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

reistijden en betrouwbaarheid van reistijden. Het verder verbeteren van de OV (door meer
treinen te laten rijden (PHS)) en van de fietsrelaties (fietssnelweg) tussen Tilburg en Breda zal
daardoor ook niet leiden tot grote wijzigingen in het verplaatsingspatroon in dit gebied. Dat
betekent dat maatregelen gericht op het terugdringen van de autoverplaatsingen in het studiegebied kunnen leiden tot niet meer dan een kleine afname van de verkeersintensiteit op de A58.
Voor het wegvak van de A58 tussen de aansluitingen Tilburg-West (Gilze) en Bavel is ongeveer 60
% doorgaand verkeer en ongeveer 40% afkomstig van de aansluitingen Tilburg-West, Goirle en
Tilburg-Oost12. Het treffen van maatregelen voor het doorgaande verkeer (dat wil zeggen verkeer
dat over het gehele wegvak De Baars-St Annabosch rijdt) is binnen de scope van het project niet
mogelijk. Binnen de scope van het project kunnen wel maatregelen vallen om het verkeer met
een herkomst in het studiegebied, maar met een bestemming buiten het studiegebied, te
beïnvloeden (bijvoorbeeld verkeer in de relatie Tilburg-Rotterdam). Bij dergelijke verplaatsingen
kan de trein een goed alternatief zijn voor de auto. Ook maatregelen gericht op verkeer dat
gebruik maakt van de A58, met een herkomst en bestemming in het studiegebied (lokaal verkeer)
vallen binnen de scope van het project. Maatregelen binnen het studiegebied hebben daardoor,
als wordt gekeken naar het wegvak tussen de aansluitingen Tilburg-West en Bavel, effect op
maximaal ongeveer 40% van het verkeer.
Om het effect van de maatregelen in pakket 1 op de verkeersintensiteiten op de A58 te kunnen
beoordelen, zijn aannames gedaan voor de beperking van het aantal autoverplaatsingen, Meer
specifiek betreft dit het effect daarvan op de verkeersintensiteit op de aansluitingen van de A58.
Dat is verkeer met een herkomst of bestemming in het studiegebied, dat gebruik maakt van de
A58 voor een deel van de reis. Voor personenverkeer is als prognose gehanteerd een (netto)
maximale afname van 10% ten opzichte van de referentiesituatie voor het personenverkeer dat
vanaf de aansluitingen op de A58 komt. Dit percentage is gebaseerd op de volgende
overwegingen:
 Ervaringen in andere projecten met smart mobility en andere maatregelen om verkeersintensiteiten (bijvoorbeeld in de spits) terug te dringen laten zien dat al veel inspanningen nodig zijn om een dergelijke afname (van 10%) van intensiteiten te realiseren;
 De ruimtelijke situatie is al zodanig dat er al goede alternatieve modaliteiten (OV)
aanwezig zijn; dat wil zeggen dat de potentiële doelgroepen voor de maatregelen in
pakket 1 in veel gevallen in de huidige situatie al kiezen voor OV en fiets in plaats van de
auto;
 De maatregelen in pakket 1 richten zich deels op dezelfde doelgroepen;
 De NRM-berekeningen leiden tot de conclusie dat er een sluimerende (latente) vraag is,
die zichtbaar (manifest)kan worden op het moment dat de doorstroming op de A58
verbetert. Dit is de reden dat er een netto percentage is gehanteerd, de latente vraag
impliceert dat bruto een grotere afname van het aantal autoverplaatsingen nodig is dan
10%;
 De beschikbare informatie over fietsrelaties laat zien dat een verbetering van de
fietsverbindingen slechts effect zal hebben op een beperkte doelgroep en dus ook
slechts een beperkt effect zal hebben op het aantal autoverplaatsingen over de A58;

12

NRM 2019, jaar 2030, selected links referentiesituatie
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Afname van de hoeveelheid vrachtverkeer
In pakket 1 is tevens ingeschat in hoeverre vrachtverkeer op de A58 verminderd kan worden. Er
zijn diverse onderzoeken beschikbaar over de potentie van maatregelen om goederentransport
te verschuiven naar rail en water. Deze onderzoeken zijn reeds beschreven in het
achtergrondrapport probleemanalyse A58 Tilburg-Breda. Ook worden inspanningen gepleegd om
het aantal lege vrachtwagens terug te dringen. Studies laten zien dat dit maximaal een afname
van ongeveer 20% van het vrachtverkeer oplevert.
Bij het terugdringen van het goederentransport in pakket 1 speelt het verschuiven van transport
van de weg naar transport via water en rail een belangrijke rol. Voor de A58 is relevant dat in
Tilburg overslag kan plaatsvinden tussen de verschillende modaliteiten. In relatie tot de hoeveelheid vrachtverkeer op de A58 is het daarom van belang te kijken naar de mogelijke effecten
van goederenterminals (weg-rail, weg-schip) op de verkeersintensiteiten.
Onderstaand is een indicatie opgenomen van de effecten van een goederenterminal op het
verkeer op de A58 en het onderliggend wegennet.

Verkeersstromen zonder goederenterminal: er is een rechtstreekse verkeersrelatie tussen de
herkomst en (eind)bestemming. Deze kan deels verlopen via de A58.
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Verkeersstromen met goederenterminal: rond de terminal neemt de hoeveelheid verkeer toe. De
route voor de langere afstand wordt ontlast. Oftewel:
 Bij de terminal is er meer vrachtverkeer;
 Op de routes tussen de terminal en de herkomst/eindbestemming leidt de terminal tot
geen effect (als route naar terminal samenvalt met de route naar de eindbestemming)
tot een toename (als deze routes niet samenvallen);
 Voor de lange-afstandsroute (en de lokale wegen die daar onderdeel van uitmaken) leidt
de terminal tot een afname van het vrachtverkeer.
Doordat de terminal Tilburg dicht bij de A58 Tilburg-Breda ligt, moet rekening worden gehouden
met zowel het lokale effect (verkeer tussen herkomst/eindbestemming en de terminal) als het
effect voor het lange-afstandsverkeer. Vooralsnog is als uitgangspunt aangehouden dat de maatregelen in het studiegebied kunnen resulteren in een afname van 5% van de hoeveelheid
vrachtverkeer op de aansluitingen ten opzichte van de referentiesituatie.
Effect op verkeersintensiteiten
Het effect van het terugdringen van verkeersstromen uit woon- en werkgebieden op de
hoeveelheid verkeer op de A58 is vervolgens in beeld gebracht. De reductiepercentages zijn
toegepast op het verkeer dat bij de aansluitingen op de A58 komt. Een theoretisch maximum
hierbij is een afname (ten opzichte van de referentiesituatie 2030Hoog) van ongeveer 10% voor
personenverkeer en 5% voor vrachtverkeer.
Het effect hiervan op de intensiteit op het wegvak tussen de aansluitingen Bavel en Tilburg-West
(in pae) is weergegeven in figuur 2-2 als scenario 10/5/0. In pae is dit een toename in vergelijking
met de huidige situatie en lager dan de referentiesituatie.

Figuur 2.1: Indicatie van het effect van pakket 1 op de intensiteit (I, in pae) op het wegvak tussen de
aansluitingen Bavel en Tilburg-West (rijbaan in westelijke richting)

Om de verkeersbelasting in de toekomstige situatie niet verder te laten toenemen ten opzichte
van de huidige situatie is het noodzakelijk om het lokale verkeer nog verder terug te dringen. Om
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dit te kunnen realiseren is een reductiepercentage van 25% nodig voor personenverkeer en
vrachtverkeer op de aansluitingen (in figuur 2.2: scenario25/25/0). Dit kan er toe leiden dat de
latente vraag manifest wordt; dit is in een tweede scenario berekend. Dit is weergegeven als het
scenario 25/25/-5 Dit betekent een afname van lokaal personen- en vrachtverkeer met 25% en
een toename van verkeer vanaf de A58 en A65 bij De Baars met 5%.
Bij deze benadering wordt opgemerkt dat in de -10% en -5% alle denkbare maatregelen zijn opgenomen, ook maatregelen die ruim buiten de scope van een verkenning vallen. Er is een inschatting
gedaan van effecten van meekoppelkansen en andere programma’s zoals de goederencorridor,
OV- en fietsmaatregelen, etc. Ook de inschatting van de latente vraag is met 5% mogelijk nog aan
de lage kant. Bij capaciteitsuitbreiding is deze vraag ongeveer 20%.
Er kan worden geconcludeerd dat het terugdringen van lokaal verkeer ertoe zal leiden dat de
autonome groei niet wordt tenietgedaan.

Figuur 2.2: Indicatie van het effect van pakket 1 op de intensiteit (I, in pae) op het wegvak tussen de
aansluitingen Bavel en Tilburg-West (rijbaan in westelijke richting), vergelijking met de huidige situatie

Pakket 2, 3 en 4
Aangezien de uitgangspunten nu nog sterk vergelijkbaar zijn met het Vervolgonderzoek A58
Tilburg-Breda, is hieronder op basis van dat onderzoek inzicht gegeven in de gevolgen van de
maatregelpakketten met één extra rijstrook per richting op de A58, namelijk pakket 2, 3 en 4.
Hieruit blijkt dat in deze pakketten een verbetering van de I/C verhouding optreedt, maar (mede
gezien de latente vraag13) een hoge I/C verhouding van net boven de 0,9 binnen het plangebied
resteert14. Er blijft in deze pakketten naar verwachting congestie tijdens de spitsuren.

13

latente vraag: bij vergroting van de capaciteit van de A58 zal meer verkeer alsnog (weer) gebruik gaan maken van de
A58 in de spits.
14
In fase 2 van de MIRT verkenning zal de exacte I/C verhouding, rekening houdend met de laatste ontwikkelingen
opnieuw berekend worden. Er is nu geen aanleiding om wezenlijk andere uitkomsten te verwachten.
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Figuur 2.3: I/C verhouding avondspits met 2x3 rijstroken (pakket 2, 3 en 4) op basis van Antea Group 2017

Slim gebruik in pakket 3
Vooralsnog is het uitgangspunt dat de meest effectieve slimme maatregelen van pakket 3 zijn
gekoppeld aan de capaciteitsuitbreiding zoals in pakket 2 (maar ook mogelijk bij pakket 4 of 5).
Het effect van pakket 3 is sterke afhankelijk van de inhoud van het pakket en de doelen die
worden nagestreefd met dit pakket. Die kunnen overigens deels ook betrekking hebben op
(bijvoorbeeld) het stimuleren van het gebruik van elektrische auto’s of van carpoolen. Een slim
gebruik van de capaciteit van rijstroken kan resulteren in een vergroting van de capaciteit. Dit
kan de I/C verhouding ten opzichte van voorgaande verlagen (tot onder de 0,9).
Als pakket 3 zich richt op het inrichten van één de rijstroken voor een specifieke doelgroep is er
sprake van een afnemende toename van de capaciteit ten opzichte van een situatie waarin alle
stroken voor alle weggebruikers open staan (zoals in pakket 2). De capaciteit is ten hoogste gelijk
aan die van drie reguliere rijstroken, indien zowel de twee reguliere rijstroken als de
doelgroepstrook volledig benut zijn. Echter, bij het vergelijken van de referentiesituatie (twee
rijstroken) met een situatie van drie rijstroken, waarvan één doelgroepstrook, biedt de situatie
met een doelgroepstrook meer capaciteit. De I/C verhouding zal in dit geval tussen de 0,9 en 1,0
blijven.
Pakket 5
In pakket 5 wordt er niet één, maar worden er twee extra rijstroken per richting gerealiseerd. In
het voorgaande onderzoek en in fase 1 van de verkenning is daar niet mee gerekend, maar
aannemelijk is dat – anders dan in pakket 2, 3 en 4 – hiermee de gewenste I/C verhouding van 0,8
wel wordt gehaald. Dan is er sprake van een goede doorstroming in de spits op de A58 tussen
Tilburg en Breda.
Beschouwing doorstroming
In pakket 1 is een afname van de intensiteit mogelijk die de doorstroming verbetert. De I
(intensiteit) van de I/C verhouding wordt lager. In het meest optimistische scenario benadert de
doorstroming in pakket 1 in 2030 de huidige situatie op de weg. Het is hiermee – ondanks een
verbetering ten opzichte van de autonome situatie – zelfstandig geen reëel alternatief.
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De pakketten 2, 4 en 5 leiden naast de toename van de capaciteit (C) (met ongeveer 50%) ook tot
een toename van de intensiteit (I) door de latente vraag (met ongeveer 20%). De mobiliteit
verbetert en de I/C verhouding daalt. Naar het zich laat aanzien, is bij de pakketten 2, 3 en 4 de
I/C-verhouding nog steeds hoog. De grotere capaciteit bij deze pakketten is positief voor de
doorstroming. De aanvullende maatregelen in pakket 3 kunnen zowel voor een hogere als een
lagere I/C verhouding zorgen.
Pakket 2, 3 en 4 leveren een wezenlijke bijdrage. Pakket 5 kan als enige binnen het plangebied
leiden tot het behalen van de streefwaarden, zoals de I/C verhouding van 0,8.
Tabel 2.1: Beoordeling doorstroming
Aspect
Doorstroming

2.2

Pakket 1
0/+

Pakket 2
+

Pakket 3
+

Pakket 4
+

Pakket 5
++

Veiligheid
De A58 staat niet in de top 100 van wegvakken met de meeste ongevallen (per wegvak van 5 km)
zoals die door de Stichting Incident Management Nederland15 worden gerapporteerd, maar kent
vanwege de drukte op de weg wel een verhoogd risico op ongevallen.
Effect van de pakketten
Alle pakketten dragen bij aan de verbetering van de verkeersveiligheid ten opzichte van de
referentiesituatie, maar op verschillende manieren:
 Bij pakket 1 is de verkeersintensiteit beperkt lager en neemt ook het aantal in- en
uitvoegbewegingen bij de aansluitingen af. Dit is gunstig voor de verkeersveiligheid.
Echter blijft de weg druk, waardoor aan drukte gerelateerde ongevallen niet wezenlijk
afnemen;
 Bij pakket 2 is de vergroting van de capaciteit en de afname van de congestiekans
positief voor de verkeersveiligheid. Daartegenover staat dat bij dit pakket op enkele
delen van de weg de inrichting van de weg niet optimaal is voor de verkeersveiligheid
(bijvoorbeeld smallere vluchtstroken of ontbreken van vluchtstroken);
 Bij pakket 3 is de verwachting dat het slim gebruik van de rijstroken, en de technische
voorzieningen die daarvoor nodig zijn, leidt tot een veiliger verkeersbeeld op de A58;
 De pakketten 4 en 5 hebben tot gevolg dat de congestiekans afneemt. Tevens worden
deze alternatieven in beginsel zonder afwijkingen op de ontwerprichtlijn (ROA 2019)
ontworpen. Dat is positief voor de verkeersveiligheid.
In pakket 2 en 3 resteren enige aandachtspunten voor de verkeersveiligheid die in pakket 4 en 5
niet aanwezig zijn. Echter, in geen van de pakketten is het behalen van de streefwaarde ‘0
verkeersdoden’ aannemelijk. Een maximale score wordt daarom in geen van de pakketten
behaald.
Tabel 2.2: Beoordeling veiligheid
Aspect
Veiligheid

Pakket 1
0

15

Pakket 2
0/+

Pakket 3
0/+

Pakket 4
+

Pakket 5
+

Stichting Incident Management Nederland, 2020: Ongevallen op snelwegen 2010 – 2018. Ongevalsmeldingen bij de
Stichting IMN per wegvak van vijf kilometer op snelwegen van Nederland in de periode 2010 – 2018
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2.3

Betrouwbaarheid
Ondanks filevorming is de reistijd op de A58 relatief betrouwbaar. Los van ongevallen is de
reistijd met redelijke zekerheid in te schatten. Met het verbeteren van de verkeersveiligheid in de
pakketten 2, 3, 4 en 5 neemt ook de betrouwbaarheid toe. In pakket 5 is dit effect het grootst
binnen het plangebied, maar doordat de capaciteit van de A58 naar de uiteinden (richting Galder
en Eindhoven) afneemt, treedt daar een filestaart op, met gevolgen voor de verkeersveiligheid en
de betrouwbaarheid. De betrouwbaarheid van het net werk neemt niet verder toe dan in pakket
2, 3 of 4.
De inzet op aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen heeft een negatieve invloed op de
betrouwbaarheid.. De A58 wordt in dat geval immers meer afhankelijk van de andere
modaliteiten. De drukte op de A58 wordt sterker afhankelijk van het weer (doordat fietser met
slecht weer toch de auto pakken), werkgevers (doordat werkgeversregelingen invloed hebben op
reizen) de transportsector, het functioneren van hubs en OV-dienstregelingen en storingen.
Tabel 2.3: Beoordeling betrouwbaarheid
Aspect
Betrouwbaarheid

2.4

Pakket 1
-

Pakket 2
+

Pakket 3
+

Pakket 4
+

Pakket 5
+

Robuustheid
In alle pakketten wordt neemt de robuustheid van het systeem toe. In pakket 1 verbetert de
robuustheid doordat andere modaliteiten aangeboden worden voor vervoer van personen en
goederen. De verbetering betreft vooral de bereikbaarheid van de regio en niet zozeer de
robuustheid van het snelwegsysteem.
Ook in pakket 2, 3, 4 en 5 verbetert de robuustheid van de A58. Autonoom is er geen ruimte
meer voor verkeerstoename. De I/C verhouding is (nagenoeg) 1,0. In deze pakketten neemt de
I/C af tot 0,9. Ondanks dat dit nog steeds duidt op een (te) drukke weg, is de situatie minder
onwenselijk dan de autonome situatie en wordt het systeem ‘meer robuust’.
Pakket 5 is tussen Breda en Tilburg meer robuust dan pakket 2, 3 en 4, door een grotere
restcapaciteit binnen het plangebied. Het totale snelwegsysteem wordt echter niet meer robuust
door een toename van verkeer op de - ook na InnovA58 - drukke A58 tussen Eindhoven en
Tilburg en tussen A58 St. Annabosch en Galder. Daar is slechts beperkt sprake van ruimte voor
een verdere groei van verkeer.
Tabel 2.4: Beoordeling robuustheid
Aspect
Robuustheid

2.5

Pakket 1
0/+

Pakket 2
+

Pakket 3
+

Pakket 4
+

Pakket 5
+

Economische verlieskosten
Het effect van een capaciteitsuitbreiding is terug te zien in de reistijd: pakket 2, 3 en 4 resulteren
in een reistijdwinst van circa 6 minuten tussen de knooppunten de Baars en Galder (Antea Group
2017). De reistijdfactor – het relatieve verschil tussen de reistijd in de spits en de restdag – tussen
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Tilburg en Galder16 verbetert hierdoor van circa 1,5 naar 1,1. Een vergelijkbare verbetering is ook
in pakket 5 te verwachten. Dit leidt tot een afname van economische verlieskosten. In het
vervolgonderzoek Innovatiestrook A58 (Antea Group, 2017) zijn de jaarlijkse (verkeers)baten van
een extra rijstrook op de A58 circa 30 miljoen euro geschat. De baten in pakket 5 zijn naar
verwachting niet wezenlijk groter, doordat in dat pakket meer congestie te verwachten is op de
aanliggende trajecten van de A58.
Door het relatief beperkte effect van pakket 1 op de A58 is hier geen relevante afname van
verlieskosten. De daadwerkelijke verlieskosten worden voor de kansrijke alternatieven op een
later moment berekend in de MKBA.
Tabel 2.5: Beoordeling economische verlieskosten
Aspect
Pakket 1
Economische verlieskosten
0

2.6

Pakket 2
+

Pakket 3
+

Pakket 4
+

Pakket 5
+

Samenhang in het netwerk
Een goed functionerende A58 faciliteert het (middel)lange afstandsverkeer, waarbij het lokaal
verkeer (ook) via het onderliggende wegennet reist. Door drukte op de A58 maakt een deel van
het verkeer tussen Breda/Oosterhout en Tilburg gebruik van het onderliggend wegennet. Een
capaciteitsuitbreiding met één rijstrook per richting, zoals in pakket 2, 3 en 4, leidt tot een
afname op enkele (sluip)routes via het onderliggend wegennet, zoals de N282 en de N260 (Antea
Group, 2017). Zie figuur 2.3.
Ten gevolge van pakket 2, 3 en 4 zijn de volgende veranderingen van intensiteiten voorzien
(Antea Group, 2017).
Toename van verkeer:
 A58 Tilburg-Breda, toename 18-20%
 A58 St. Annabosch-Galder, toename 6-8 %
 A58 Eindhoven-Tilburg, toename 4%
 A27 Breda, toename 8%
Afname van verkeer:
 A59 Waalwijk-Hooipolder, afname 3%
 N260 en N282, afname 14- 18%
Op de onderliggende wegen nabij de A58, zoals de N282, daalt de verkeersintensiteit in de
pakketten met capaciteitsuitbreiding weer tot ongeveer de huidige intensiteit. Hier is een afname
te zien van de verkeersintensiteit die vrijwel gelijk staat aan de autonome groei.
Door de verschuiving van het onderliggend wegennet naar snelwegen verbetert de samenhang in
het netwerk.

16

In de Nota Mobiliteit (NoMo) zijn vaste trajecten opgenomen waarvoor deze factor wordt bepaald. De A58 Breda –
Tilburg, maakt onderdeel uit van het traject tussen knooppunten De Baars (Tilburg) en Galder (Breda).
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De verschuivingen zijn in pakket 5 mogelijk iets groter dan in pakket 2, 3 en 4. In pakket 1 zijn
geen wezenlijke veranderingen voorzien. Inzet op fiets, openbaar vervoer en werkgevers kan met
name op het onderliggend wegennet tot een verbetering leiden.

Figuur 2.2: Indicatie van wegen met toenamen (rood) en afnamen (groen) bij een capaciteitsuitbreiding
tussen Breda en Tilburg

Het effect van de opwaardering van de A58 op de verkeersintensiteit tussen Tilburgwest/Reeshof en Oosterhout/A27 is beperkt, aangezien de routes via het onderliggende
wegennet ruim de helft korter zijn dan via de A58. De verschillen in verkeersintensiteiten op de
N629, N632 en N631 zijn heel beperkt (< 500 motorvoertuigen per etmaal in pakket 2 tot en met
5).
Voor de samenhang in het netwerk is opwaardering naar 4 rijstroken minder logisch, omdat
zowel ten oosten en westen van het plangebied de A58 wordt opgewaardeerd naar 2x3
rijstroken. De restcapaciteit daar – met die opwaardering – is niet wezenlijk anders dan tussen
Breda en Tilburg met 2x3 rijstroken.
Opwaardering van de A58 ontlast de drukke A59 beperkt.
Tabel 2.6: Beoordeling samenhang in het netwerk
Aspect
Pakket 1
Samenhang in netwerk
0

2.7

Pakket 2
++

Pakket 3
++

Pakket 4
++

Pakket 5
+

Innovatie en Smart Mobility
In pakket 1 wordt alles uit de kast gehaald om zonder capaciteitsuitbreiding de doorstroming op
de A58 te verbeteren. Het betreft een maximale inzet op innovaties en co-modaliteit. Hiervoor
wordt de samenwerking gezocht met andere programma’s, projecten en ontwikkelingen. Denk
hierbij aan inzet op de werkgeversbenadering, inzet op fiets en openbaar vervoer, samenwerking
met de goederencorridor, slimme informatieverzameling en gebruik, dynamische
wegkantinformatie etc. Meer dan in de andere pakketten kan het taakstellend budget hiervoor
ingezet worden. En meer dan in de andere pakketten kan hiermee co-modaliteit, waarbij
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reizigers (deels) voor andere vervoerswijzen kiezen, gestimuleerd worden. In mindere mate,
maar sterker dan in pakket 2, 4 en 5, is dit ook in pakket 3 het geval. In pakket 3 is bovendien de
inzet van de extra rijstrook als doelgroepstrook mogelijk. Een doelgroepstrook in pakket 1, als
invulling van één van de twee bestaande rijstroken, reduceert de capaciteit van de weg dermate
dat dit geen optie is.
In een later stadium kunnen deze innovaties ook aan de andere pakketten worden toegevoegd.
Voor een zuivere vergelijking waaruit het effect van deze maatregelen blijkt, is in deze fase niet
gekozen.
In algemene zin wordt opgemerkt dat in-car innovaties, waaronder de verdere uitrol van
rijtaakondersteunende (ADAS-)systemen, en het in-car brengen van allerhande reisinformatie
autonoom en buiten bereik van een verkenning of planstudie gebeurt. Het zijn ontwikkelingen
vanuit de auto-industrie, deels aangestuurd door (Europese) richtlijnen. Deze ontwikkelingen zijn
projectoverstijgend. Geen van de pakketten zal hier een verschil in maken.
Tabel 2.7: Beoordeling innovatie en smart mobility
Aspect
Pakket 1
Innovatie en smart mobility
+

2.8

Pakket 2
0/+

Pakket 3
+

Pakket 4
0

Pakket 5
0

Duurzaamheid
Voor het project A58 Tilburg-Breda zijn met de betrokken overheden achtereenvolgens de
Omgevingswijzer en het Ambitieweb doorlopen, conform het convenant Duurzaam GWW.
Hiermee worden kansen voor duurzaamheid in beeld gebracht en wordt richting gegeven aan de
ambities die gedurende verkenning, planuitwerking en realisatie verwezenlijkt kunnen worden.
Benoemde ambities met een trekkende instantie (zie ook het rapport Kansen en ambities
duurzaamheid A58, Antea Group 2020):









Ecologisch inrichten en beheren van bermen
Circulaire kunstwerken (viaducten) en wegmeubilair
Dynamische ledverlichting
Kwaliteitsverbetering (ecologie en ruimtelijke kwaliteit) kruisende ecologische
verbindingszones en watergangen
Verbeteren openbaar vervoer in de regio
Realisatie warmte uit asfalt
Inzet op boomkikker en kamsalamander
Groene entrees Tilburg

Overige ambities:
 Lokaal energie opwekken (op verzorgingsplaatsen)
 Aanvullende (snel)laadstations
 Aanvullende klimaatadaptatiemaatregelen
 Anders en efficiënter goederentransport
 Verbeteren waterdoorlaatbaarheid bermen
 Aanvullende maatregelen ter vermindering van de stikstofuitstoot
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Naast deze maatregelen wordt in een latere fase – bij de aanbesteding – ingezet op
duurzaamheid, bijvoorbeeld met betrekking tot duurzaam materiaalgebruik en beperking van
energiegebruik en emissies.
De mate waarin de ambities verwezenlijkt kunnen worden, is afhankelijk van het uiteindelijke
maatregelpakket. Zo bieden pakketten met een grotere ruimtelijke impact en meer asfalt meer
kansen voor benoemde ambities. Meer asfalt in pakket 4 en vooral 5 leidt tot meer kansen voor
warmte uit asfalt (een maatregel uit de RE(K)S17). Doordat in deze pakketten meer kunstwerken
en duikers die de weg kruisen aangepast moeten worden, liggen hier meer kansen voor realisatie
van nieuwe duurzame verbindingen. Anderzijds is juist het behoud van zoveel mogelijk
kunstwerken in de pakketten 1, 2 en 3 aan te merken als duurzaam.
De aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen in pakket 1 en 3, bijvoorbeeld met betrekking tot
openbaar vervoer, fiets en de werkgeversbenadering leiden tot een betere bereikbaarheid van de
regio, maar vanzelf tot minder gemotoriseerd verkeer. Het draagt bij aan duurzame mobiliteit,
maar noodzakelijkerwijs aan minder automobiliteit, gezien de ruime latente vraag (bij
capaciteitsverruiming of verbetering door slimme mobiliteit, wordt de vrijgekomen ruimte alsnog
opgevuld door ander verkeer) op de A58 en doordat andere doelgroepen hiervan gebruik maken.
Hierdoor is een verlaging van de CO2-uitstoot niet te verwachten door inzet op andere
modaliteiten (hierbij wordt reeds uitgegaan dat deze andere modaliteiten gebruik maken van
duurzame energie, anders is alsnog sprake van een toename van emissie).
Al met al bevatten alle pakketten kansen voor duurzaamheid. Hetzij door duurzaam gebruik van
het huidige areaal, hetzij door kansen voor nieuwe duurzame voorzieningen.
Tabel 2.8: Beoordeling duurzaamheid
Aspect
Duurzaamheid

17

Pakket 1
+

Pakket 2
+

Pakket 3
+

Regionale Energie en (Klimaat) Strategie: Regionale uitwerking van het Klimaatakkoord.
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3

Externe effecten
In dit hoofdstuk zijn de beoordelingen gegeven voor de aspecten die vallen onder het thema
externe effecten. Dit zijn effecten die een afgeleide zijn van een toename van verkeer, zoals
luchtkwaliteit, geluidbelasting en stikstofemissie. Verder zijn dit ook locatiegebonden effecten
die kunnen optreden door een wegverbreding, zoals effecten op landschap, bodem, archeologie
en externe veiligheid.

3.1

Lucht
De pakketten leiden tot extra gemotoriseerd verkeer op de A58 en daardoor nemen de
concentraties stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10) in de lucht toe.
Noot: De stikstofconcentratie in de lucht mag niet worden verward met de stikstofdepositie in
Natura-2000 gebied. Hiervoor geldt een ander beleidskader. Bij het aspect natuur wordt nader
ingegaan op stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden.
De maatgevende grenswaarden bedragen 40 µg/m3 voor NO2 en 31,2 µg/m3 voor PM10. De
Grootschalige Concentratie- en Depositiekaarten van Nederland geven inzicht in de huidige en
toekomstige concentratie NO2 en PM10 (zie figuur 3.1).

Figuur 3.1: Concentraties NO2 en PM10 in, en in de nabijheid van het plangebied in 2020 (bron: Grootschalige
Concentratie- en Depositiekaarten Nederland)

Ter hoogte van de A58 tussen Tilburg en Breda is een concentratie van 20 – 30 µg/m3 NO2. De
achtergrondconcentratie in het gebied rondom de A58 tussen Tilburg en Breda neemt snel af
naar 15 – 20 µg/m3 NO2. De waarden bij de A58 blijven ruimschoots onder de
grenswaarde van 40 µg/m3 .
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Ter hoogte van de A58 tussen Tilburg en Breda is een achtergrondconcentratie van ten hoogste
18 – 20 µg/m3 PM10. De achtergrondconcentratie in het gebied rondom de
A58 tussen Tilburg en Breda neemt snel af naar onder de 18 µg/m3 PM10. Deze waarden blijven
ruimschoots onder de grenswaarde van 31,2 µg/m3 .
Rekening houdend met de vastgestelde grootschalige achtergrondconcentraties en de bijdrage
van het extra verkeer blijven de jaargemiddelde concentraties NO2 en PM10
ruimschoots onder de maatgevende grenswaarden voor deze stoffen. Ondanks toenamen, die
het grootst zijn in pakket 5, is het aannemelijk dat na realisatie van één van de pakketten wordt
voldaan aan de grenswaarden. De effecten van de maatregelen uit pakket 1 op de luchtkwaliteit
zijn te verwaarlozen.
Dit aspect leidt niet tot showstoppers voor één van de pakketten.
Tabel 3.1: Beoordeling lucht
Aspect
Lucht

3.2

Pakket 1
0

Pakket 2
0/-

Pakket 3
0/-

Pakket 4
0/-

Pakket 5
0/-

Geluid
Een toename van de geluidbelasting hangt voornamelijk af van de verkeersintensiteit. Hierbij is
de relatieve toename van verkeer van belang. Hoe hoger deze relatieve toename, hoe hoger de
toename van geluid.
Een toename met tot 20% verkeer, zoals aannemelijk in pakket 2, 3 en 4 leidt tot 0,8 dB extra
geluid. In pakket 5 is dit mogelijk iets hoger.
Naast deze toename door verkeer, kan het verplaatsen van de rijstroken naar de buitenkant in
pakket 4 en 5 tot een toename van geluid leiden.
De toename van geluid wordt in fase 2 getoetst aan de geluidproductieplafonds. In het
plangebied zijn er nu geen overschreden of bijna overschreden geluidproductieplafonds. De
geluidruimte is overal langs de A58 groter dan 0,5 dB. Indien een alternatief leidt tot
overschrijding van de geluidproductieplafonds, moeten geluidmaatregelen overwogen worden.
Dit zal met name in pakket 4 en 5 spelen. In deze pakketten wordt de weg breder en komt de
geluidsbelasting dichter op de geluidproductieplafonds te liggen. Met maatregelen als stiller
asfalt worden geluideffecten beperkt tot de wettelijke norm. De benodigde mitigatie wordt in
een latere fase uitgewerkt. Al met al is het niet aannemelijk dat grootschalige geluidmaatregelen
getroffen moeten worden in de pakketten. De effecten van de maatregelen uit pakket 1 op geluid
zijn te verwaarlozen.
Dit aspect leidt niet tot showstoppers voor één van de pakketten.
Tabel 3.2: Beoordeling geluid
Aspect
Geluid

Pakket 1
0
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3.3

Natuur & Landschap
De dichtstbijzijnde Natura 2000-gebieden ten opzichte van het plangebied zijn het Ulvenhoutse
Bos (circa 0,7 kilometer / bij pakket 4 met variant 2x3 door Annabosch en pakket 5 enkele
tientallen meters), de Regte Heide & Riels Laag (circa 1,8 kilometer) en Kampina & Oisterwijkse
Vennen (> 2 kilometer). Het plangebied ligt tegen een aantal gebieden aan die zijn aangewezen
als Natuurnetwerk Brabant. Verder doorkruist de A58 een zestal verbindingszones die onderdeel
zijn van het Natuurnetwerk Brabant.
Kampina & Oisterwijkse Vennen

A58

Ulvenhoutse Bos

Regte Heide & Riels Laag

Figuur 3.2: Natuurgebieden rondom het plangebied. Groen gearceerde vlakken: Natuurnetwerk Brabant.
Rood gearceerde vlakken: Natura 2000-gebieden (Bron: Kaartbank Provincie Noord-Brabant, 2020)

Natura 2000-gebieden
Er kan als gevolg van een toename van het gemotoriseerd verkeer op de A58 een toename van
stikstofdepositie op de omliggende Natura 2000-gebieden optreden. In deze gebieden zijn
stikstofgevoelige habitats waarvan de norm (Kritische Depositie Waarde, KDW) overschreden is.
Dit geldt voor alle pakketten. Ook de optimalisatie van verkeersstromen in pakket 1 en de (aanleg
van) kleinschalige en mobiliteitsmanagementmaatregelen kan leiden tot enige depositietoename
in het Ulvenhoutse Bos. Het saldo van de toename van depositie verrekend met de afname van
verkeer is in deze fase onzeker.
De toename van stikstofdepositie op reeds overbelaste stikstofgevoelige habitats in Natura 2000gebieden is een potentiële showstopper. Het voorkeursalternatief moet – uiteindelijk – een ADCtoets doorstaan. In het kort komt dit neer op dat:
 A - er geen alternatieven zijn met minder effect op Natura 2000-gebied;
 D - sprake is van dwingende redenen van groot openbaar belang (dit mag een
economische reden zijn);
 C - de nodige compenserende maatregelen worden getroffen.
A (alternatieven) en D (dwingende reden)
Het is van belang dat in ieder geval het pakket dat invulling geeft aan het projectdoel, met de
minste effecten op Natura 2000-gebied (de minste depositie op het Ulvenhoutse Bos) meegaat
naar de volgende fase. Naar verwachting zijn dit op basis van de beoordeling in hoofdstuk 2 van
dit rapport de pakketten 2, 3 of 4, al worden daarbij niet alle doelstellingen volledig gehaald. Zo
blijft er sprake van een hoge I/C verhouding. Pas indien geen van deze pakketten een reëel
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alternatief is bij het projectdoel, kan realisatie van pakket 5 aan de orde zijn. Pakket 1 is vanuit de
ADC-toets geen reëel alternatief. Het geeft onvoldoende invulling aan de projectdoelen.
Een dwingende reden voor de aanpak van de A58 is vooral een economisch reden. Voor
projecten waar niet de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid of voor het milieu
wezenlijke gunstige effecten het doel zijn, moet (bij de planuitwerking) toestemming van de
Europese Commissie verkregen worden. Dit zal ook voor de A58 Tilburg-Breda het geval zijn.
C (compensatie)
Indien, na maatregelen, een depositietoename over blijft en ecologisch niet te onderbouwen is
dat hierdoor geen effect optreedt, dan resteert een compensatieopgave. Het is nog niet duidelijk
hoe de compensatie die voor ieder pakket benodigd is, vormgegeven kan worden. Op basis van
een vergelijkbare verkeersaantrekkende werking is aannemelijk dat de pakketten 2, 3 en 4 een
vergelijkbare compensatieopgave kennen. Pakket 5 (dat bovendien leidt tot ontwerpaanpassing
langs het Ulvenhoutse Bos) leidt door een verdere verkeersaantrekkende werking tot een (iets)
grotere opgave. In pakket 5 en bij de variant met 3 rijstroken door knooppunt St. Annabosch in
pakket 4 is vanwege de fysieke aanpak van de A58 langs het Natura 2000-gebied een groter
effect te verwachten.
Beschouwing
Voor alle pakketten geldt dat op dit moment nog geen zekerheid is over omvang van de
compensatieopgave, de compenserende maatregelen (in geval van toename van depositie) of
salderende maatregelen (die het stikstofeffect van de pakketten wegnemen/verminderen). Naar
een volgende fase moet in ieder geval het pakket mee dat vanuit de ‘A’ en ‘D’ het juiste is Dat wil
zeggen: het pakket dat invulling geeft aan het doel van het project, maar met de minste effecten
op Natura 2000-gebied; pakket 2, 3 of 4. Dit zijn de reële alternatieven in het kader van deze
verkenning. Pakket 1 is vanuit de ADC-toets geen reëel alternatief.
Elke depositietoename moet op dit moment beschouwd worden als een potentiële showstopper,
ook in de pakketten 2, 3 en 4. Voor het pakket 5 met effecten die groter zijn dan die van de
andere pakketten, mag gesproken worden over een showstopper.
Het effect van een doelgroepstrook in pakket 3 op de depositie kan zowel positief als negatief
uitvallen op zowel het doelbereik als de depositie. Dit kan in het kader van het MER nader
onderzocht worden en relevant zijn in de verdere ADC procedure.
Overige natuur- en landschapswaarden
Er kan mogelijk ruimtebeslag optreden in Natuurnetwerk Brabant bij een verbreding van de A58
in de pakketten 4 en 5. Dit ruimtebeslag dient gecompenseerd te worden en leidt mogelijk tot
een vermindering van de natuurwaarden ter plaatse. De ecologische verbindingszones die de A58
kruisen, blijven bij alle pakketten behouden, al dan niet met mitigerende voorzieningen. Vanuit
de overige natuuraspecten zijn wel mogelijke effecten, maar geen showstoppers voorzien.
Er zijn, naast de natuurwaarden, geen landschappelijke waarden in en rondom het plangebied
vastgesteld.
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De beoordeling van de pakketten voor het aspect natuur en landschap is weergegeven in de
volgende tabel.
Tabel 3.3: Beoordeling natuur en landschap
Aspect
Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3
Natuur en landschap
0/* afhankelijk van de variant met drie rijstroken door knooppunt Annabosch.

3.4

Pakket 4
- / - -*

Pakket 5
--

Water & Bodem
Water
Het plangebied is omgeven door enkele hoofdwaterlopen en een groot aantal sloten en greppels.
Het plangebied doorkruist ook drie KRW-oppervlaktelichamen (zie figuur 3.3). De KRW (Europese
richtlijn Kaderrichtlijn Water, 2000) heeft als doel de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater te
waarborgen en te verbeteren.

Figuur 3.3: KRW oppervlaktewaterlichamen (Bron: Kaartbank Provincie Noord-Brabant, 2020)

De verbreding van de A58 in de pakketten 2, 3, 4, en 5 wordt naar verwachting zodanig
uitgevoerd dat de oppervlaktewaterkwaliteit er niet negatief door beïnvloed wordt. Bij
verbreding naar de buitenberm kan het noodzakelijk zijn om een aantal sloten en greppels te
verleggen, maar ook bij verbreding naar de binnenzijde kan er sprake zijn van watercompensatie
vanwege een toename van verhard oppervlakte. Indien er oppervlaktewater verdwijnt wordt dit
gecompenseerd door de aanleg van nieuw oppervlaktewater. In alle pakketten wordt het
watersysteem – waar dit geraakt wordt – aangepast zodat dit functioneel blijft.
De A58 doorkruist een grondwaterbeschermingsgebied dat extra eisen stelt aan de afwatering
van de weg. Dit is een aandachtspunt voor de technische uitwerking van de weg, maar zal niet
leiden tot een showstopper voor de pakketten.
Dit aspect leidt niet tot showstoppers voor één van de pakketten.
Bodem
Er is een aantal locaties direct naast het plangebied gelegen waar mogelijk
bodemverontreinigingen in de bodem aanwezig zijn. Deze locaties dienen, indien deze
daadwerkelijk geraakt worden in de pakketten 4 en 5, nader onderzocht te worden op
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bodemverontreinigingen alvorens er gebouwd kan gaan worden. Dit leidt niet tot een potentiële
showstopper.
De beoordeling van de pakketten voor het aspect bodem en water is weergegeven in de
volgende tabel. De onderzoeksplicht en de compensatieopgave voor water is voor de pakketten
met capaciteitsuitbreiding licht negatief beoordeeld, ongeacht of de verbreding naar de middenof buitenberm plaats vindt.
Tabel 3.4: Beoordeling bodem en water
Aspect
Bodem en water

3.5

Pakket 1
0

Pakket 2
0/-

Pakket 3
0/-

Pakket 4
0/-

Pakket 5
0/-

Archeologie & Cultuurhistorie
Delen van het traject A58 Tilburg - Breda liggen in een gebied met een ‘Waarde – Archeologie’
bestemming, waaronder het deel tussen Gilze en de verzorgingsplaatsen Molenheide en
Raakeind (zie figuur 3.4). Deze gronden hebben een hoge of middelhoge archeologische
verwachtingswaarde en zijn bestemd voor de bescherming en veiligstelling van archeologische
waarden. Om te kunnen bouwen op deze gronden dient er een archeologisch onderzoek
uitgevoerd te worden waarin de archeologische waarde van de grond is vastgesteld. Deze
waarden mogen niet worden geschaad door de bouwactiviteiten die gaan plaatsvinden. Dit is
voornamelijk van toepassing voor pakket 4 en 5 die uitbreiden naar de buitenberm.

Figuur 3.4: Archeologische waardenkaart (Bron: Kaartbank Provincie Noord-Brabant, 2020).

Het traject A58 Tilburg – Breda doorkruist geen cultuurhistorisch landschap of archeologisch
monument. Het traject ligt ook niet in de nabijheid van een beschermd stads- en dorpsgezicht of
een rijksmonument. Effecten hierop zijn niet te verwachten. Dit aspect leidt niet tot
showstoppers voor één van de pakketten.
Tabel 3.5: Beoordeling archeologie en cultuurhistorie
Aspect
Pakket 1
Archeologie en cultuurhistorie
0
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3.6

Externe veiligheid
Externe veiligheid beschrijft de risico's die ontstaan als gevolg van opslag of handelingen met
gevaarlijke stoffen. Deze gevaarlijke stoffen kunnen vervoerd worden over de weg, in dit geval de
A58. Binnen het beleidskader voor externe veiligheid staan twee kernbegrippen centraal: het
plaatsgebonden risico en het groepsrisico.
Bij externe veiligheid wordt onderscheid gemaakt in risicobronnen en (beperkt) kwetsbare
objecten, waar veel mensen gedurende enige tijd verblijven. Kwetsbare objecten zijn in ieder
geval ziekenhuizen, verzorgingstehuizen, scholen en burgerwoningen (meer dan twee
woningen/hectare), maar ook kantoren groter dan 1.500 m2 en gebouwen waarin doorgaans
grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag aanwezig zijn.
De effecten van risicobronnen op (beperkt) kwetsbare objecten worden op twee manieren
inzichtelijk gemaakt:
 Het 'Plaatsgebonden Risico' (PR) is de kans dat een denkbeeldige persoon, die zich continu
en onbeschermd op die plaats bevindt, overlijdt als rechtstreeks gevolg van een calamiteit
met een gevaarlijke stof. Dit risico mag onder normale omstandigheden voor burgers
nergens groter zijn dan één op één miljoen (10-6) per jaar. Binnen deze contour mogen geen
kwetsbare objecten aanwezig zijn of worden geprojecteerd. Bestaande beperkt kwetsbare
objecten zijn binnen de PR 10-6-contour toegestaan. Voor nieuwe beperkt kwetsbare
objecten geldt de contour als richtwaarde. Dat wil zeggen datin principe de PR 10-6-contour
aangehouden moet worden, maar er mag gemotiveerd van worden afgeweken.
 Het 'Groepsrisico' (GR) is de kans op een ongeval met veel dodelijke slachtoffers. Voor het
berekenen van het groepsrisico is het vaststellen van het invloedsgebied van de risicobron
van belang. Wanneer kwetsbare bestemmingen buiten de invloedsgebieden liggen, behoeft
het groepsrisico niet te worden vastgesteld (minimale effecten als gevolg van een
calamiteit). Het invloedsgebied wordt doorgaans bepaald door de berekening van het
grootst mogelijke ongeval waar nog bij 1% van blootgestelde personen dodelijk letsel
optreedt (1% letaliteit).
Over de A58 vindt vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. In en om het plangebied is een beperkt
aantal kwetsbare objecten aanwezig (zie figuur 3.5).
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Hotel

Woonbestemming(en)

Ziekenhuis
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Wegrestaurant
Scouting
Kantoor

Figuur 3.5: Kwetsbare objecten om het plangebied binnen 0 – 100 meter van de wegas (Bron: Risicokaart,
2020)

Voor de beoordeling van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico is een eventuele toe- of
afname van het vervoer van gevaarlijke stoffen van belang. Bij een capaciteitsuitbreiding van de
A58 neemt het aantal transporten met gevaarlijke stoffen niet toe. Dit is namelijk niet afhankelijk
is van een bredere weg, maar van het aanbod van alternatieve routes en de vraag en locatie van
de aanbieders van gevaarlijke stoffen. Hierdoor vindt er geen verandering plaats in het
plaatsgebonden risico en leidt de maatregel niet tot een (dreigende) overschrijding van het
plaatsgebonden risicoplafond. Het effect op het plaatsgebonden risico is verwaarloosbaar.
Wanneer een wegaanpassing leidt tot een toename van twee of meer rijstroken in een rijrichting
of tot gevolg heeft dat er bestaande of geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten binnen 50
meter vanaf de wegas gelegen zijn is een beoordeling van het groepsrisico noodzakelijk.
In de pakketten 4 en 5 vindt verbreding naar de buitenzijde plaats, in pakket 5 met 2 rijstroken
per richting. Dit kan effect hebben op het groepsrisico ter plaatse van kwetsbare objecten binnen
50 meter van de wegas. Mogelijk is hier een aanvullende beoordeling en verantwoording van het
groepsrisico noodzakelijk.
Vrijwel aan de gehele noordzijde van de A58 ligt een hoofdaardgastransportleiding met een
vrijwaringszone van 4 meter. Binnen deze vrijwaringszone mag geen bebouwing plaatsvinden.
Ook mag bestaande bebouwing niet uitgebreid worden binnen de vrijwaringszone. Alle varianten
liggen buiten deze vrijwaringszone. Bij Gilze ligt een brandstofleiding op circa 10 meter van de
huidige kantverharding. Aanpassingen aan deze leiding bij een 2x4 en mogelijk een 2x3 leiden tot
het (mee) verschuiven van de risicozones van deze leiding.
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Dit aspect leidt niet tot showstoppers voor één van de pakketten.
Tabel 3.6: Beoordeling externe veiligheid
Aspect
Externe veiligheid

3.7

Pakket 1
0

Pakket 2
0

Pakket 3
0

Pakket 4
-

Pakket 5
-

Klimaatadaptatie
Als gevolg van de klimaatverandering neemt in Nederland het aantal hittegolven, het aantal
extreme buien, de intensiteit van hevige buien en de perioden van langdurige droogte toe. Ook
de kans op hittestress in de leefomgeving stijgt. In combinatie met een toename van het
verharde oppervlak stijgt de kans op wateroverlast. De leefomgeving kan hierdoor kwetsbaarder
worden voor klimaatgerelateerde effecten.
De A58 ligt relatief vrij en verhoogd in het landschap er zijn nu geen relevante aandachtspunten
met betrekking tot water op de weg, en dit zal in de toekomst (ook met de aanpassingen) niet
wezenlijk anders zijn. De A58 heeft ruime bermen en is voorzien van watergangen, veelal vrij van
stedelijke bebouwing.
Dit wordt bevestigd door een eerdere analyse van wateroverlast (‘Investigation of the blue spots
in the Netherlands National Highway Network’ (Deltares, 2012), in figuur 3.6). Er is geen grote
‘klimaatopgave’ voor de A58 tussen Tilburg en Breda. De alternatieven zijn op dit punt dan ook
niet onderscheidend. In de pakketten met een toename van verharding kan volstaan worden met
de gangbare eisen voor het watersysteem op basis van de KEUR van de waterschappen. Grote
aandachtspunten bij het toepassen hiervan zijn niet te verwachten.

Figuur 3.6: huidige (blauw) en potentiële (rood) aandachtspunten vanwege klimaatverandering

Dit aspect leidt niet tot showstoppers voor één van de pakketten.
Tabel 3.7: Beoordeling klimaatadaptatie
Aspect
Klimaatadaptatie

3.8

Pakket 1
0

Pakket 2
0

Pakket 3
0

Pakket 4
0

Pakket 5
0

Doorkruisbaarheid gebied
Bij alle pakketten is het uitgangspunt dat kruisende verbindingen voor mens, dier en water
behouden blijven. In de pakketten 4 en 5 wordt een gedeelte van de hiervoor benodigde
voorzieningen als viaducten en (natte/eco)duikers verlengd. Bij de verbreding in pakket 2 en 3 is
aanpassing van ecoduikers niet nodig. Enig negatief effect van langere duikers op diersoorten is
niet uit te sluiten. Mogelijk is mitigatie hierbij aan de orde.
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Eventuele kwaliteitsimpulsen vanuit meekoppelkansen, zoals het verbreden van ecoduikers,
worden in deze fase niet mee beoordeeld.
Dit aspect leidt niet tot showstoppers voor één van de pakketten.
Tabel 3.8: Beoordeling doorkruisbaarheid gebied
Aspect
Doorkruisbaarheid gebied

3.9

Pakket 1
0

Pakket 2
0

Pakket 3
0

Pakket 4
0/-

Pakket 5
0/-

Ruimtegebruik
In alle pakketten is extra ruimtegebruik noodzakelijk. Ondanks dat in pakket 1 geen sprake is van
capaciteitsuitbreiding, leidt het samenvoegen van verzorgingsplaatsen, het aanpassen van in- en
uitvoegstroken en mobiliteitshubss wel tot nieuw ruimtebeslag. Gezien de aard van deze
aanpassingen en de flexibiliteit die er is om bijvoorbeeld HUB’s goed in te passen, is het effect
beperkt.
In pakket 2 en 3 wordt ingezet op het optimaal benutten van de bestaande ruimte van de weg.
Niet uitgesloten is dat lokaal enige extra ruimte nodig is. Dit betreft vooral een smalle strook (in
de orde van decimeters) landbouwgrond langs de weg. Dit effect is beperkt.
Een 2x3 en 2x4 leiden over de gehele lengte van de weg tot nieuw ruimtebeslag. Nieuw
ruimtebeslag zal ook optreden bij het verbreden van viaducten over de A58, de aangepaste
aansluiting Bavel en bij het samenvoegen van verzorgingsplaatsen. In ieder geval is bij het
aanpassen van aansluiting Bavel sloop van een woning niet uitgesloten. Het nieuwe ruimtebeslag
betreft verder vooral landbouwgrond. Ondanks de impact die dit in pakket 4 heeft, lijkt dit wel
realiseerbaar.
De inpassing van 2x4 rijstroken en de overgang naar 2x3 rijstroken bij Annabosch heeft
wezenlijke effecten. Met name tussen St. Annabosch en aansluiting Ulvenhout is sprake van
nieuw ruimtebeslag dat niet past binnen de bestaande folieconstructie (de weg ligt hier nu
verdiept) en onder het viaduct bij de Annevilleboom. De inpassing is een oplosbaar
aandachtspunt ter hoogte van Gilze en in de omgeving van aansluiting Goirle, waar de weg
ingeklemd ligt tussen bebouwing.
Bij verbreding naar 2x4 rijstroken leidt bij Gilze tot aanpassing van brandstofleiding. Of dit bij een
2x3 ook het geval is, zal blijken uit de nadere ontwerpuitwerking.
Eisen die het vliegveld Gilze-Rijen stelt aan de A58 spelen met name in pakket 4 en 5 waar
verbreding aan de orde is. Op dit moment wordt er vanuit gegaan dat eisen met betrekking tot
vlieghoogte en radarverstoring vooral betrekking hebben op de hoogte van wegmeubilair.
Mogelijk spelen bij de verbreding in pakket 5 ook ruimtelijke beperkingen.
Tabel 3.9: Beoordeling ruimtegebruik
Aspect
Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3
Ruimtegebruik
0/0
0
* afhankelijk van de variant met drie rijstroken door knooppunt Annabosch.
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4

Haalbaarheid
In dit hoofdstuk worden de overige haalbaarheidsaspecten van de pakketten beoordeeld. Deze
aspecten hebben betrekking op de kosten van de alternatieven, hinder, risico’s en draagvlak.

4.1

Kosten
Voor het voornemen is een taakstellend budget van 70 miljoen euro. Vooruitlopend op een
kostenraming voor de kansrijke pakketten in fase 2, is voor de pakketten nu een globale raming
gemaakt. Hiervoor is een inschatting gedaan van de aanpassingen en gebruik gemaakt van
kentallen. Er is hierbij onder andere rekening gehouden met nieuwe verharding, aankoop van
grond en opstallen, aanpassing van kunstwerken, geleiderails, verlichting, portalen, kabels en
leidingen, watergangen, aansluitingen en verzorgingsplaatsen. Aanvullende
bereikbaarheidsmaatregelen met betrekking tot andere modaliteiten (fiets/openbaar vervoer)
zijn nog niet geraamd.
Kleinschalige maatregelen, zoals het aanpassen van verzorgingsplaatsen, aanvullende portalen en
optimaliseren van aansluitingen binnen pakket 1 kunnen binnen het taakstellend budget
gerealiseerd worden. De kosten van de aanvullende bereikbaarheidsmaatregelen zijn op dit
moment nog onzeker, maar kunnen omvangrijk zijn.
De kosten voor pakket 2 en 3 zijn, exclusief de kosten voor mobiliteitsmanagement en smart
mobility, geraamd op nagenoeg het taakstellend budget.
De kosten voor pakket 4 en 5 zijn respectievelijk 2 à 3 en 3 à 4 maal het taakstellend budget.
Hierin zijn aanpassingen in knooppunt St. Annabosch en ten oosten daarvan (tot aansluiting
Ulvenhout) nog niet betrokken.
De exploitatiekosten nemen toe naarmate de omvang van het pakket toeneemt (meer te
onderhouden assets) of monitoring en sturing van verkeer aan de orde is (vanuit een
verkeerscentrale). De exploitatiekosten van pakket 2 zijn daarmee gering. Er is uitbreiding binnen
het areaal en geen nieuwe monitoring. In pakket 1 en 3 is wel sprake van dynamisch sturen van
verkeer, met inzet van een verkeerscentrale. In pakket 4 en 5 leidt de grotere omvang van areaal
en assets, en daarmee meer beheer en onderhoudskosten, tot hogere exploitatiekosten.
Op basis van een meervoudige overschrijding van het taakstellend budget is voor de pakketten 4
en 5 sprake van een showstopper.
Tabel 4.1: Beoordeling kosten
Aspect
Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3 Pakket 4
Kosten
+*
0
0*
-* De kosten voor mobiliteitsmanagement en smart mobility zijn in deze fase nog onzeker.
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4.2

Baten-kosten
De baten van pakket 2, 3 en 4 zijn vergelijkbaar. Het verkeerskundig effect is immers sterk gelijk.
Mogelijk zijn de baten van pakket 5 groter binnen het plangebied, maar of dat voor een ruimer
studiegebied ook zo is, is onzeker vanwege de toenemende congestie op aanliggende trajecten.
De baten van pakket 1 zijn beperkt, gezien hier de congestie op de A58 niet wordt opgelost.
De kosten van pakket 1 zijn afhankelijk van de uiteindelijke maatregelen. Maar gezien de
beperkte baten, zal er nooit een beduidend positieve kosten-baten ratio ontstaan.
De kosten-baten ratio voor een innovatiestrook (pakket 2) is sterk positief. De maatschappelijke
baten zijn enkele malen hoger dan de maatschappelijke kosten (Antea Group, 2017). De kosten
voor dit pakket zijn (relatief) beperkt, terwijl de baten vergelijkbaar zijn met die van een reguliere
capaciteitsuitbreiding. In pakket 3 zijn er zowel beperkt hogere kosten voor aanvullende
maatregelen, als aanvullende baten van deze maatregelen. Aannemelijk is dat de ratio hiermee
niet wezenlijk wordt beïnvloed ten opzichten van pakket 2. De aanzienlijk hogere kosten in
pakket 4 en 5, waar geen wezenlijk hogere baten tegenover staan18, drukken de kosten baten
ratio sterk.
Tabel 4.2: Beoordeling baten-kosten
Aspect
Baten-kosten

4.3

Pakket 1
-

Pakket 2
++

Pakket 3
+

Pakket 4
0

Pakket 5
-

Uitvoeringshinder
Bij de ombouw van de weg voor de capaciteitsuitbreiding of andere maatregelen kan hinder
ontstaan. Gezien de aard van de maatregelen in pakket 1, is hier hinder te verwaarlozen.
De maatregelen in de bouwfase van pakket 2 of 3 lijken op voorhand niet wezenlijk anders dan
bij een reguliere uitbreiding (pakket 4 of 5). Voordeel van deze pakketten is dat er weinig
aanpassingen aan de in- en uitvoegstroken en kunstwerken nodig zijn, waardoor de hinder iets
minder omvangrijk is. Belangrijke hinder voor de weggebruiker (anders dan tijdelijke
snelheidsverlaging en korte (weekend)afsluitingen) is in geen van deze alternatieven verwacht
tussen Tilburg en Breda.
Een eventuele ombouw van de verdiepte ligging van de A58 ten westen van knooppunt St.
Annabosch, die nodig is in pakket 5 en de variant op pakket 4 met drie rijstroken door het
knooppunt Annabosch, kan leiden tot omvangrijke verkeershinder. Langere afsluitingen van de
A58 voor het vervangen van de folie in de verdiepte ligging zijn hierbij niet uit te sluiten.
Tabel 4.3: Beoordeling uitvoeringshinder
Aspect
Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3
Uitvoeringshinder
0
* afhankelijk van de variant met drie rijstroken door knooppunt Annabosch.

18

Pakket 4
-/- -*

Pakket 5
--

In pakket 5 worden de baten (voor het verkeer) in het plangebied groter door verminderde congestie. Dit leidt tot
meer verkeer – en daarmee toenemen congestie- op de aanliggende delen van de A58. Daar zijn negatieve baten groter
in pakket 5.
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4.4

Risico’s
Pakket 1 kent met name risico’s in de samenwerking met andere partijen, programma’s en
besluiten die nodig zijn om de druk op de A58 te verminderen. Ook zijn de effecten van de
maatregelen onzeker. Niet uitgesloten is dat het in dit rapport benoemde maximale effect van dit
pakket niet gerealiseerd wordt. Technisch zijn de risico’s van de fysieke maatregelen uit dit
pakket beperkt.
Doordat in pakket 2 en 3 gebruik gemaakt wordt van het beschikbare areaal zijn ook de
technische risico’s vanuit omgevingsfactoren beperkt.
In pakket 4 en vooral 5 is er meer sprake van aandachtspunten vanuit de omgeving, waaronder
grote kabels en leidingen. Hier worden echter geen showstoppers voorzien tussen Tilburg en
Breda. Een en ander is technisch oplosbaar.
In pakket 5 en in de variant van pakket 4 met drie rijstroken door het knooppunt Annabosch zijn
er aanzienlijke technische risico’s tussen knooppunt Annabosch en aansluiting Ulvenhout, waar
de weg nu verdiept in een folioconstructie ligt. Het afbouwen van de drie rijstroken door
Annabosch past – als wijziging op het voorziene in InnovA58 (OTB Annabosch-Galder) – niet
binnen deze folie. Aannemelijk is dat deze geheel aangepast dient te worden. Complicaties voor
grondwater, de verdiepte ligging, kosten, Natura 2000, etc zijn aannemelijk, evenals het herzien
van het ontwerp (en aankomende OTB) voor Annabosch-Galder.
Juridische risico’s zijn beoordeeld in hoofdstuk 3. Zie hiervoor onder andere het thema Natuur.
Tabel 4.4: Beoordeling risico’s
Aspect
Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3
Risico’s
0
0
* afhankelijk van de variant met drie rijstroken door knooppunt Annabosch.

4.5

Pakket 4
-/- -*

Pakket 5
--

Draagvlak
Voor het draagvlak zijn twee aspecten te onderscheiden. Allereerst de mate waarin een pakket
geaccepteerd wordt als een goede oplossing. Daarnaast betreft het de gevolgen/impact van een
pakket.
Uit de (e-)participatie blijkt dat een overgrote meerderheid oplossingen zonder
capaciteitsuitbreiding niet toereikend acht, zeker niet als de congestie hiermee niet wordt
opgelost. Dat pakket 1 niet toereikend is, is inmiddels bevestigd in hoofdstuk 2 van dit rapport.
Het draagvlak voor pakket 1 is hiermee, ondanks dat het breed zoeken naar oplossingen wel
wordt gedragen, afwezig. Pakket 2, 3 en 4 met een capaciteitsuitbreiding kunnen wel op
draagvlak rekenen.
Uitkomst e-participatie: Hoe moet het probleem worden aangepakt?
 7% slimme mobiliteitsoplossingen
 13% slimme mobiliteitsoplossingen met lokaal capaciteitsuitbreiding
 35% capaciteitsuitbreiding (1 rijstrook) met slimme mobiliteitsoplossingen
 40% capaciteitsuitbreiding met 1 of meer rijstroken
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Uit de participatie in april 2020 blijkt het meeste draagvlak voor pakket 2, 3 en 4 (zie figuur 4-1).
Pakket 3 wordt het best gewaardeerd door de inzet op extra asfalt zonder extra ruimtebeslag en
met aanvullende – slimme- maatregelen.

Figuur 4-1 Beoordeling draagvlak per pakket (schaal 1 - 5) door deelnemers online informatiebijeenkomsten
in april 2020

Het politiek draagvlak wordt groter naarmate naast de capaciteitsuitbreiding ook ingezet wordt
op innovaties en andere modaliteiten (zie ook het projectdoel). Dit is het geval in pakket 3.
Ondanks de extra capaciteit die pakket 5 biedt op de A58 tussen Tilburg en Breda, lijkt er
hiervoor niet veel meer draagvlak te zijn dan voor de andere pakketten, aangezien dit pakket
leidt tot een toename van congestie op de A58 tussen Eindhoven en Tilburg. Bovendien is
aannemelijk dat in dit pakket het ontwerp (en OTB/Projectbesluit) voor de A58 AnnaboschGalder vanaf knooppunt Annabosch tot en met Ulvenhout herzien moet worden, ter plaatse van
de verdiepte ligging (waar verdere uitbreiding niet binnen de bestaande folie past) en ‘de
Anneville Eik’. Het draagvlak voor aanpassingen hier is voor InnovA58 reeds een issue. Ook in
pakket 4 kan tussen Tilburg en Breda uitbreiding buiten het huidige areaal van het Rijk leiden tot
een (lokaal) verminderd draagvlak.
Tabel 4.5: Beoordeling draagvlak
Aspect
Pakket 1 Pakket 2 Pakket 3 Pakket 4
Draagvlak
+
++
- / +*
* op de deelaspecten van doelbereik en impact wordt het draagvlak anders beoordeeld.
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5

Samenvatting en conclusie
In de onderstaande tabel zijn het doelbereik, de effecten en de haalbaarheid van de pakketten
samengevat.
Tabel 5.1: Beoordelingen
Aspect
Doelbereik
Doorstroming
Veiligheid
Betrouwbaarheid
Robuustheid
Economische verlieskosten
Samenhang in netwerk
Innovatie en Smart Mobility
Duurzaamheid
Externe effecten
Lucht
Geluid
Natuur & Landschap
Water & Bodem
Archeologie & Cultuurhistorie
Externe veiligheid
Klimaatadaptatie
Doorkruisbaarheid gebied
Ruimtegebruik
Haalbaarheid
Kosten
Baten-kosten
Uitvoeringshinder
Risico’s
Draagvlak

Pakket 1
Smart
niet-infra

Pakket 2
Slim
ruimtegebruik

Pakket 3
Slim
gebruik

Pakket 4
2x3

Pakket 5
2x4

0/+ (!)
0
- (!!)
0/+
0
0
+
+

+
0/+
+
+
+
++
0/+
+

+
0/+
+
+
+
++
+
+

+
+
+
+
+
++
0
+

++
+
+
++
+
+
0
+

0
0

0/0/-

0/0/-

0/-

0/-

- (!!!)

- (!!!)

0/- / - - (!!!)

0
0
0
0
0
0/-

0/0
0
0
0
0

+
0
-

0
++
0
++

*

- - (!!!)

0/0
0
0
0
0

0/0
0/-/--*

0/0
0/--

0
+
0
++

-0
-/--*
-/--*
- / + **

---- - / +**

!

Er is ten opzichte van de referentie in 2030 een verbetering. Ten opzichte van de huidige situatie is
sprake van een verslechtering.
!!
Het daadwerkelijke effect van maatregelen om de mobiliteit terug te dringen is minder betrouwbaar en
afhankelijk van veel (f)actoren. De doorstroming op de A58 wordt afhankelijker van het functioneren
van andere maatregelen /modaliteiten.
!!! In deze fase is nog geen duidelijkheid over de daadwerkelijke omvang en haalbaarheid van de
compensatieopgave vanwege een toename van depositie op Natura 2000 gebied.
*
Afhankelijk van de variant met drie rijstroken door knooppunt Annabosch.
** Op de deelaspecten doelbereik en impact wordt het draagvlak wezenlijk anders beoordeeld

Een beschouwing van de pakketten op kansrijkheid is opgenomen in de Notitie Kansrijke
Oplossingen.
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Over Antea Group
Van stad tot land, van water tot lucht; de
adviseurs en ingenieurs van Antea Group
dragen in Nederland sinds jaar en dag bij aan
onze leefomgeving. We ontwerpen bruggen
en wegen, realiseren woonwijken en
waterwerken. Maar we zijn ook betrokken
bij thema’s zoals milieu, veiligheid,
assetmanagement en energie. Onder de
naam Oranjewoud groeiden we uit tot een
allround en onafhankelijk partner voor
bedrijfsleven en overheden. Als Antea Group
zetten we deze expertise ook mondiaal in.
Door hoogwaardige kennis te combineren
met een pragmatische aanpak maken we
oplossingen haalbaar én uitvoerbaar.
Doelgericht, met oog voor duurzaamheid.
Op deze manier anticiperen we op de vragen
van vandaag en de oplossingen van de
toekomst. Al meer dan 60 jaar.

Contactgegevens
Beneluxweg 125
4904 SJ OOSTERHOUT
Postbus 40
4900 AA OOSTERHOUT
E. sander.zondervan@anteagroup.com

www.anteagroup.nl
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