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1

Inleiding
In juni 2018 is de Startbeslissing A58 Tilburg-Breda door de Minister 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. Dit met als doel de
betrouwbaarheid van de reistijd op het netwerk en de bereikbaarheid van het gebied per saldo te
Verbeteren.
In de startbeslissing wordt de aanleiding genoemd voor het uitvoeren van een analyse middels de
Omgevingswijzer. Hierin staat het doel om conform de “Aanpak Duurzaam GWW” duurzaamheid
als integraal onderdeel mee te nemen in het project. Op deze manier wil men de ambities en
meekoppelkansen onderzoeken. Dit rapport is een weergave van de kansen (als resultaat van de
Omgevingswijzersessie) en de ambities (als resultaat van de Ambitiewebsessie), die in fase 1 van
de MIRT-verkenning A58 Tilburg-Breda zijn geconstateerd.
De voor u liggende rapportage betreft de analyse van ambities en kansen op het gebied van
duurzaamheid, met name op de gebieden circulair bouwen, energietransitie, klimaatadaptatie en
CO2 (stap 1 – Duurzaam GWW).
Kader (Duurzaam GWW)
Begin 2017 is de Green Deal Duurzaam GWW ondertekend door opdrachtgevers,
opdrachtnemers, kennisinstellingen, toeleveranciers en adviesbureaus, in totaal ruim 60 partijen
uit de sector, waaronder Antea Group. Uitgangspunt voor het bereiken van een duurzame sector
is een goede balans tussen People, Planet en Prosperity/Profit.
De Green Deal Duurzaam GWW heeft als ambitie om duurzaamheid in 2020 een integraal
onderdeel te laten zijn van spoor- , grond-, water- en wegenbouwprojecten. Om dit te realiseren
is er de praktische Aanpak Duurzaam GWW. Deze werkwijze maakt duurzaamheid in GWWprojecten concreet zonder vooraf voor te schrijven hoe de duurzaamheidswinst behaald wordt.
Dat kan per project verschillen.
Bij de Aanpak Duurzaam GWW draait het om het doorlopen van stappen in de opeenvolgende
fases van het project. Deze stappen zijn in elke fase hetzelfde:
1. Analyse van vraag en ambities
2. Onderzoek kansen
3. Vastleggen ambities en kansen
4. Vertaalslag naar specificaties en ontwerp
5. Afweging en toetsen duurzaamheid
6. Verantwoording duurzaamheid
Deze rapportage betreft stap 1. Hiertoe worden achtereenvolgens de Omgevingswijzer (bijlage 1)
en het Ambitieweb (bijlage 2) doorlopen. In de initiatieffase is er duurzaamheidswinst te behalen
in de samenwerking met andere partijen uit de omgeving. De Omgevingswijzer helpt om op een
systematische manier de duurzaamheid van opgaves en projecten in een gebied inzichtelijk te
maken. Met behulp van het Ambitieweb worden vervolgens ambities geformuleerd en kansen
onderzocht die voort komen uit de Omgevingswijzer.
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Tot slot zijn in dit rapport enkele ontwikkelingen verwerkt die hebben plaatsgevonden tussen de
Ambitiewebsessie en de besluitvorming hierover, waaronder het toevoegen van trekkers/een
agenderende partij aan enkele ambities die nog geen trekker hadden, op basis van ambtelijk
overleg.
Duurzaamheid; meer dan alleen kansen en ambities
Deze notitie gaat in op het verzamelen van ambities en kansen op het gebied van duurzaamheid
in de verkenning A58 Tilburg - Breda. Later in het proces worden deze kansen en ambities
vertaald naar (raakvlakken voor) de alternatieven en worden de alternatieven op duurzaamheid
beoordeeld. Dit rapport is hiermee een stap in een breder proces.
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Omgevingswijzer (3 december 2019)

2.1

Inleiding
Op de site van Rijkswaterstaat wordt de Omgevingswijzer uitgelegd als een analysetool die
inzichtelijk maakt hoe duurzaam en integraal een project kan zijn. De tool is ontwikkeld voor
grond-, weg- en waterbouwsector (GWW) en sluit aan bij de Aanpak Duurzaam GWW. De
Omgevingswijzer bestaat uit 12 twaalf thema’s met subthema’s die samen de sociale, ecologische
en economische duurzaamheid beslaan.
De Omgevingswijzer is gebruikt om te analyseren:
1. welke kansen er zijn voor het project A58 Tilburg – Breda;
2. onder welke thema’s van duurzaamheid deze kansen vallen;
3. hoe deze kansen scoren.
Om de score te bepalen geeft de Omgevingswijzertool de opties: positief - neutraal - negatief.
Omdat vanuit ‘kansen-optiek’ de wettelijke eis de ondergrens is, is gekozen in de
Omgevingswijzer ook niet negatief te scoren. Positief is gescoord wanneer kansen zijn
aangedragen die boven de wettelijk minimumeisen streven. Neutraal is gescoord wanneer de
aangedragen kansen niet meer zouden zijn dan de wettelijke minimumeisen of als deze ambities
vooral vanuit andere projecten/ beleid kwamen en niet specifiek voor het project A58 Tilburg –
Breda gelden.

2.2

Proces
Voor de Omgevingswijzer is na een toelichting eerst ‘schriftelijk/ per e-mail’ informatie
opgehaald bij de betrokken organisaties. Op basis van de startbeslissing en de ontvangen
informatie is een concept Omgevingswijzer ingevuld. Deze concept Omgevingswijzer is in een
omgevingswijzersessie besproken op 3 december 2019. Hierbij is ook aanvullende informatie
meegenomen en zijn enkele beoordelingen aangepast.
De Omgevingswijzer is doorlopen met:
 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 Rijkswaterstaat Zuid Nederland
 Provincie Noord Brabant
 Gemeente Tilburg
 Gemeente Breda.
Hierbij stond de vraag centraal: ‘Op welke kansen wilt uw organisatie zich inzetten bij het project
A58 Tilburg - Breda?’.

2.3

Resultaat
In onderstaande figuur is het resultaat van de Omgevingswijzer samengevat. De complete
Omgevingswijzer is bijgevoegd als bijlage 1. Daarin is ook een toelichting gegeven van de
verschillende beoordelingen.
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Figuur 2-1: Resultaat Omgevingswijzer A58 Tilburg - Breda

Samenvattend qua uitkomst van de Omgevingswijzer kan worden gezegd dat (in logische lijn der
verwachting van een infra-studie) Bereikbaarheid goed scoort. Ook op Investeringen wordt door
zoeken naar zinvolle duurzame gezamenlijke investeringen goed gescoord. De verbetering van de
bereikbaarheid verbetert ook het Vestigingsklimaat.
De grootste ‘niet-infra’ kansen worden gezien op het gebied van Energie en CE & materialen (CE;
Circulaire Economie). Aan Sociale relevantie wordt met diverse participatiemogelijkheden
invulling gegeven. Op het gebied van Welzijn & gezondheid, Ruimtelijke kwaliteit en Ecologie is
gezocht naar mogelijkheden om meer te doen dan de wettelijke vereisten, maar worden door de
betrokkenen weinig kansen gezien. Doordat (met de innovatiestrook) gezocht wordt naar
mogelijkheden om het Ruimtegebruik te beperken, wordt ook op dit aspect licht positief
gescoord. Voor Bodem en Water & klimaatadaptatie wordt aangesloten bij de vigerende wet- en
regelgeving.
Tijdens de omgevingswijzersessie is vervolgens (door middel van ‘plakken van geeltjes’) een
doorkijk gemaakt naar de inspanning die nodig is om kansen te verzilveren. Zo is er bijvoorbeeld
eenvoudig en zonder aanvullende inspanning invulling te geven aan grote resultaten op het
aspect Bereikbaarheid. Dit is ‘regulier werk’ binnen een verkenning. Anderzijds vraag het een
duidelijk extra inspanningen om bijvoorbeeld kleine kansen voor het aspect natuur ook te
verwezenlijken.
In de navolgende figuur is weergegeven op welke kansen wel een extra (niet reguliere)
inspanning of afstemming nodig is om deze te kunnen verzilveren.
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Figuur 2-2 Aspecten waarop wel een extra inspanning nodig is om de gesignaleerde kansen te verzilveren

In de navolgende figuur is weergegeven op welke kansen geen extra (niet reguliere) inspanning
of afstemming nodig is om deze te kunnen verzilveren.

Figuur 2-3 Aspecten waarop geen extra inspanning nodig is om de gesignaleerde kansen te verzilveren

Opvallend uit bovenstaande figuren is dat rondom de energiecorridor de inzichten wisselen over
de mate waarin hierop vanuit de MIRT-verkenning A58 een extra inspanning gedaan moet
worden. Een aantal (bereikbaarheid)aspecten is zeer kansrijk, maar is reeds voldoende geborgd.
Er lijkt een grote inzet nodig om de (beperkte) kansen voor verbetering van de kruisende
natuurverbindingen waar te maken, omdat deze niet ‘regulier’ in de verkenning worden
opgepakt en aanvullend budget nodig kan zijn.
Met het benoemen van zowel de kansen (in de Omgevingswijzer) en als de aspecten waarop een
extra inspanning nodig is, is een opzet gemaakt om duurzaamheid in de MIRT-Verkenning A58
Tilburg – Breda verder te verankeren. Dit proces krijgt vervolg in de verschillende stappen van de
MIRT-Verkenning (onder andere met het Ambitieweb) en de navolgende procedure.
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Ambitieweb (3 maart 2020)

3.1

Inleiding
Het Ambitieweb is een vervolg op de Omgevingswijzer. Kansen die in het kader van de
Omgevingswijzer zijn gesignaleerd, worden in deze fase concreet gemaakt in de vorm van
ambities en ambitieniveaus. De site van Duurzaam GWW legt het Ambitieweb als volgt uit: “Het
Ambitieweb is een visuele weergave van de duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde
ambitieniveaus. Het Ambitieweb helpt om de ambities in één oogopslag helder te maken. Elk
thema kent drie niveaus:
1. Inzicht in de grootste duurzaamheidsbelasting op het thema, om daar vervolgens een
minimale duurzaamheidsprestatie mee te behalen, die tenminste gelijk aan of beter is
dan de huidige situatie.
2. Concrete reductiedoelstellingen en significante verbeteringen op dit thema.
3. Toegevoegde waarde: in plaats van ‘minder slecht’ is er geen negatieve belasting. Het
project is bijvoorbeeld klimaatneutraal, energieneutraal of circulair. Mogelijk kan er zelfs
een positieve bijdrage geleverd worden, bijvoorbeeld door het leveren van energie.”
De uitkomsten van de Omgevingswijzersessie op 3 december waren de ingevulde
Omgevingswijzer en de antwoorden op ‘Waar vraagt de Omgevingswijzer extra inzet?’ en ‘Waar
vraagt de Omgevingswijzer geen extra inzet?’. Gekozen is om niet alle 12 thema’s apart te
behandelen in de Ambitiewebsessie, maar deze terug te brengen naar drie themaronden die alle
te bepreken kansen dekken. Deze ronden geven invulling aan de thema’s uit de Omgevingswijzer
waarop nader naar ambities gekeken moet worden. Er is focus aangebracht omdat de ervaring is
dat voor de formulering van ambities die daadwerkelijk worden uitgevoerd beter kan worden
ingezet op concrete ambities in enkele thema’s van het web, dan op alle thema’s. Dit heeft geleid
tot de themaronden ‘Duurzame mobiliteit’, ‘Energie en materiaalgebruik / RE(K)S2’ en ‘Groen’.
Deze thema’s per ronde zijn weergegeven in tabel 3.1. Deze drie themaronden omvatten de
kansrijke thema’s uit de Omgevingswijzer en de thema’s waar kansen worden gezien om extra
inzet te leveren, waarbij trekkers dienen te worden gezocht.
Tabel 3-1 Verdeling thema’s* onder 3 themaronden ‘Duurzame mobiliteit’, ‘Energie en Materiaal /RE(K)S’ en
‘Groen’
Duurzame mobiliteit
Bereikbaarheid
Investeringen
Vestigingsklimaat

Energie en Materiaal / RE(K)S
Energie
CE & materialen
**Ruimtegebruik

Groen
Ecologie
Ruimtelijke Kwaliteit
Welzijn
***Water & klimaatadaptatie
****Bodem

*‘Sociale relevantie’ is niet ingedeeld, aangezien dit een procesthema is en gekozen is enkel de inhoudelijke thema’s te
behandelen tijdens de sessie.
**‘Ruimtegebruik’ is tijdens de sessie gevoegd onder ‘RE(K)S’, aangezien multifunctioneel ruimtegebruik vooral kansrijk
werd gezien voor energie.
*** ‘Water & klimaatadaptatie’ is tijdens de sessie toegevoegd aan ‘Groen’ op verzoek van de Waterschappen die op dit
thema kansen en ambities zagen.
**** ‘Bodem is tijdens de sessie toegevoegd aan ‘Groen’ op verzoek van de vertegenwoordigers van de Waterschappen
die op dit thema kansen en ambities zagen.

2

RE(K)S. De Regionale Energie (en Klimaat) Strategie zoals die door de regio wordt opgesteld ter invulling
van de nationale plicht een RES op de stellen.
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3.2

Proces
De Ambitiewebsessie is gehouden op 3 maart 2020. Ter voorbereiding aan deze sessie zijn de
betrokken organisaties vooraf geïnformeerd over de uitkomsten van de Omgevingswijzer en zijn
vooraf de vragen toegezonden die tijdens de sessie aan de orde komen. Ter informatie zijn de
resultaten van de Omgevingswijzersessie en een concept Ambitieweb op basis van de
Omgevingswijzer naar de deelnemers toegestuurd. Daarnaast is het doel en het beoogde
programma van de sessie uitgelegd. Aan de betrokken organisaties is bovendien gevraagd om
vooraf na te denken wat concrete bovenwettelijke ambities zijn waar de eigen organisatie een
bijdrage aan wil en kan leveren. Tijdens de Ambitiewebsessie hebben de betrokken organisaties
zich verdeeld in drie groepen. Vertegenwoordigers van dezelfde organisatie is gevraagd zich te
splitsen over de groepen. Elke groep heeft bij alle drie de themaronden ‘Duurzame mobiliteit’,
‘Energie en Materiaalgebruik / RE(K)S’ en ‘Groen’ op flipovers input geleverd om ambities te
formuleren en daarbij de trekkers en het ambitieniveau te bepalen. Na de drie rondes is aan alle
deelnemers het resultaat teruggekoppeld, en is het resultaat waar nodig aangescherpt/
aangevuld. Tot slot is – gekoppeld aan de ambities – gezamenlijk het ambitieniveau per thema
bepaald.
Bij de Ambitiewebsessie waren de volgende organisaties aanwezig:
 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
 Provincie Noord-Brabant
 Gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen (ABG-gemeenten)
 Gemeente Breda
 Gemeente Goirle
 Gemeente Tilburg
 Waterschap Brabantse Delta
 Waterschap De Dommel
De vragen die tijdens de Ambitiewebsessie centraal stonden waren:




‘Welke ambities zijn er per thema?’ Bedenk: ambities zijn meer dan een wensenlijstje en
formuleer ambities die boven de wettelijke eisen gaan.
‘Wie kan/wil optreden als de trekker om een ambitie te verwezenlijken?’
‘Welk ambitieniveau hoort er bij de benoemde ambities?’

A58 Tilburg - Breda
Ambities en kansen duurzaamheid
projectnummer 0456733.100
29 mei 2020
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

3.3

Resultaat
De resultaten van de themaronden ‘Duurzame mobiliteit’, ‘Energie en materiaalgebruik /RE(K)S’
en ‘Groen’ zijn hierna te zien (zie tabel 3-2, 3-3 en 3-4). Tabellen zijn een nabewerkte weergave
van de ingevulde flipovers van de sessie (bijlage 2). In enkele gevallen zijn cursief hierbij
opmerkingen geschreven die in de sessie aan de orde zijn geweest, maar niet opgeschreven. Tot
slot geeft tabel 3-5 een verder gecomprimeerd overzicht van de ambities waarvoor de
verschillende partners ‘trekker’ zijn.
In enkele gevallen is bij een ambitie geen trekker of ambitieniveau vastgesteld. Dit is tijdens de
sessie aangegeven met ‘nader te bepalen / n.t.b.’. Indien dit bij nader inzien niet van toepassing
bleek, is dit aangegeven met ‘niet van toepassing / n.v.t.’.3
Onderstaande betreft een weergave van de ingebrachte en besproken ambities en bijbehorende
maatregelen tijdens de Ambitiewebsessie. Gedurende de verkenning en planuitwerking kan –
door het veranderen van inzichten en beleid - veranderen van ambities aan de orde zijn.
Onderstaande weergave is een stand van zaken in maart 2020 op ambtelijk niveau ten behoeve
van het verder en politiek agenderen en vormgeven van de ambitites.

3

De categorie n.v.t. komt bijvoorbeeld voor indien in het kader van een brainstorm maatregelen
opgeschreven zijn, die bij nader inzien niet reëel, gedragen of van toepassing zijn.
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Duurzame mobiliteit
Tabel 3-2 Resultaat themaronde ‘Duurzame mobiliteit’

Vestigingsklimaat

Bereikbaarheid

Themaronde ‘Duurzame mobiliteit’
Thema
Ambitie A58 Tilburg - Breda

Investeringen

3.3.1

Realiseren toekomstvaste op- en afritten
Doelgroepstroken (onderzoeken/) realiseren
(divers, mogelijkheden (afgeleide) doelen)
Mobiliteitsbeleid opstellen bij ruimtelijke
ontwikkelingen in de omgeving van de A58
Nieuwe aansluiting Goirle
(Deze maatregel is benoemd, er lijkt geen
draagvlak deze als ambitie te in het project
mee te nemen).
Inzet op openbaar vervoer (in brede zin)
Goederentransport anders en efficiënter

Ruimtelijke ontwikkelingen meenemen in
planstudie met de verkeerseffecten
(verifiëren in de modellen).

Optimale life-cycle costs in de contractvorm
Investeringskosten <--> beheer en onderhoud.
Wie betaalt?
(deze vraag betreft de aanvullende beheer en
onderhoudskosten van ambities. Dit is nader
uit te werken, en geen ambitie op zich)

Trekker(s)
Projectteam (IenW/RWS)
Projectteam (IenW/RWS)

Ambitieniveau
3
3

Gemeenten

2

n.v.t.

n.v.t.

Provincie, gemeenten
n.t.b. (samen met
transporteurs / logistieke
sector)
Projectteam (IenW/RWS)

2/3
2/3

Projectteam (IenW/RWS)
n.v.t.

n.t.b.
n.v.t.

n.t.b.

In de themaronde ‘Duurzame mobiliteit’ zijn – in het verlengde van het projectdoel - de meeste
ambities geformuleerd op het thema Bereikbaarheid, waarbij ook het hoogste ambitieniveau 3
wordt genoemd. Tevens wordt bij de meeste ambities (Bereikbaarheid, Vestigingsklimaat en
Investeringen) het projectteam als trekker aangewezen. Dit past in de wijze waarop de
verkenning, en het proces van ontwerpen onderzoeken van alternatieven nu is vormgegeven.
Aanvullende ambities op het ruimtelijk beleid en de bredere (OV-)bereikbaarheid van de
omgeving zijn ‘toebedeeld’ aan partners.
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Energie en materiaalgebruik / RE(K)S
Tabel 3-3 Resultaat themaronde ‘RE(K)S’
Themaronde ‘Energie en materiaalgebruik / RE(K)S’
Thema
Ambitie A58 Tilburg - Breda
Warmte uit asfalt (Bakertand, Bavel, gladheid).
Voor Breda betreft dit het onderzoeken van
kansen, voor Tilburg betreft het concreet
invulling geven aan de RE(K)S.
Led-verlichting (dynamisch dimmen)

Trekker(s)
Gemeente Tilburg,
Gemeente Breda

Ambitieniveau
3

Rijkswaterstaat ZuidNederland

1/2

Verkeersmanagement energieneutraal

Rijkswaterstaat ZuidNederland

2

Aquathermie – gladheid (deze maatregel is
benoemd tijdens de sessie, maar uiteindelijk
kansrijker geacht samen met warmte uit
asfalt)
Aanvullende laadpalen (op verzorgings- en
parkeerplaatsen), snelladen
Lokaal energie opwekken en opslaan: uitzoeken
mogelijkheden van zonnecellen in
verharding en overdekte
parkeervoorzieningen, windenergie
(Nieuwe) kunstwerken en meubilair aanpassen
naar circulair (denk aan hout, modulair)

n.v.t.

3

Hoe ruimte bieden aan de
markt?
Hoe ruimte bieden aan de
markt?

2/3

Rijkswaterstaat ZuidNederland

2/3

Multifunctioneel ruimtegebruik realiseren voor
de opwekking van duurzame energie

Zie ‘lokaal energie
opwekken’

n.v.t.

CE &
materialen

Energie

Autonoom wordt LED-verlichting toegepast.
Dynamisch dimmen is een aanvulling hierop.

3

Ruimtegebruik

3.3.2

Op het thema Energie zijn de meeste ambities zijn geformuleerd. De ambitie om energie uit asfalt
op te wekken past bij alle drie de thema’s: Energie, CE & materialen en Ruimtegebruik. De
trekkers die bij de themaronde ‘RE(K)S’ zijn genoemd zijn: Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,
Gemeente Tilburg, Gemeente Breda en Provincie Noord-Brabant, waarbij het Rijk de
weggebonden ambities trekt, en de partners energieopwekking. Voor realisatie van energie
opwekken en snelladen is ruimte voor / samenwerking met de markt nodig. De themaronde
‘RE(K)S’ geeft voornamelijk ambitieniveaus 2 tot 3.
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Groen
Tabel 3-4 Resultaat themaronde ‘Groen’
Themaronde ‘Groen’
Thema
Ambitie A58 Tilburg - Breda
Biodiversiteit versterken bij groene entrees
vanuit A58 naar Tilburg en het gehele tracé.

Water &
klimaatadaptatie

Ruimtelijke
kwaliteit

Ecologie

Bermen over gehele tracé A58 Tilburg- Breda
met een ecologische inrichting, ecologisch
beheren.
Ecologische verbindingszones realiseren bij:
Hultense Leij,
Grote Leij,
Gilzewouwerbeek
Nieuwe Leij.

Bodem

3.3.3

Consequenties in beeld brengen en realiseren
t.g.v. nieuw beleid m.b.t. boomkikker en
kamsalamander
Inzichtelijk maken hoe stikstofdepositie bij
Ulvenhoutse Bos te verminderen boven het
wettelijk minimum.
Groene entrees realiseren vanuit A58 naar
Tilburg ten bate van de ruimtelijke kwaliteit.
Beekdalen van Oude Leij tussen Tilburg en
Rijen versterken op ruimtelijke kwaliteit
Landschappelijke inpassing beekdal Nieuwe Leij
bij Elizabeth ziekenhuis realiseren.
Meer ruimte geven aan water, rekening houdend
met toename hittestress, hevige regenval,
etc.

Bermen tevens beter waterdoorlatend maken
(t.b.v. infiltratie).

Trekker(s)
n.t.b. (Ministerie van
Infrastructuur &
Waterstraat?)
Ministerie van
Infrastructuur &
Waterstraat
Provincie Noord-Brabant,
Waterschap Brabantse
Delta, Waterschap De
Dommel, Gemeente
Tilburg, Gemeente Goirle,
ABG-gemeenten
Provincie Noord-Brabant

Ambitieniveau
2

2

3

1

Provincie Noord-Brabant,
Gemeente Breda

1/2

Gemeente Tilburg

2/3

Gemeente Tilburg,
Waterschap Brabantse
Delta
Gemeente Tilburg,
Waterschap De Dommel
n.t.b.

2

n.t.b. (Ministerie van
Infrastructuur &
Waterstraat?)

2

3
n.t.b.

Uit de themaronde ‘Groen’ blijkt dat de meeste ambities zijn geformuleerd bij het thema
Ecologie. Het betreft veelal kruisende ecologische verbindingen en watergangen die met een
duiker onder de A58 door gaan. De genoemde ambities op ecologie over het versterken van
groene entrees en het realiseren van de ecologische verbindingszone raken ook ambities op het
thema van ruimtelijke kwaliteit. De genoemde ambitie om bermen beter waterdoorlaatbaar te
maken raakt ook het thema bodem. Er moet tijdens de sessie nog een trekker gevonden worden
bij de ambitie om meer dan bovenwettelijk ruimte aan water te geven, rekening houdend met de
toename van hittestress, hevige regenval, etc.
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3.3.4

Het resultaat van de Ambitiewebsessie; het Ambitieweb
In de terugkoppeling op de uitkomsten van de 3 themaronden is tijdens de sessie het
ambitieniveau per thema bepaald. De ambitie is vastgesteld op basis van de verschillende
ambities per thema.
Figuur 3-1 laat het ingevulde Ambitieweb zien als het resultaat van de sessie. Ambitieniveau 3,
waarbij wordt ingezet op toegevoegde waarde en geen negatieve effecten voor het betreffende
thema, is bepaald voor twee thema’s: Bereikbaarheid en Energie. De ambities zijn hier hoog en
gekoppeld aan maatregelen met een trekker/agenderende partij. De thema’s Sociale relevantie,
Welzijn en Bodem hebben ambitieniveau 1 gekregen. Hier zijn kansen en ambities beperkt. De
andere thema’s (Materialen, Water, Ecologie, Ruimtegebruik, Ruimtelijke Kwaliteit, Investeringen
en Vestigingsklimaat) scoren ambitieniveau 2. Er worden significante/ meetbare verbeteringen
op deze thema’s beoogd.

Figuur 3-1 Resultaat Ambitieweb voor het project ‘A58 Tilburg – Breda’; met dit web wordt aangegeven op
welke aspecten er hogere ambities gelden.
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3.3.5

Wie agendeert de ambitie?
Om de geformuleerde ambities ook daadwerkelijk uitgevoerd te krijgen zijn de ambities per
trekker/agenderende partij opgesomd (zie tabel 3-5). Het idee is dat deze partij de betreffende
ambitie trekt/agendeert.
In een aantal gevallen hebben meerdere partners aangegeven een rol op zicht te willen nemen in
het agenderen, maar zijn inmiddels nadere afspraken gemaakt. Hierbij zijn in het navolgende
overzicht zijn alle ambities met betrekking tot de natte ecologische verbindingen geplaatst bij het
betreffende waterschap. Hierbij wordt de samenwerking gezocht met de provincie en de
gemeente waarin de ecologische verbinding ligt.
Voor een aantal geformuleerde ambities zijn tijdens de Ambitiewebsessie nog geen trekkers
opgestaan, maar is na de sessie overeengekomen wie als trekker optreedt. In dat geval is de
trekker nog niet opgenomen in tabellen 3-2, 3-3 of 3-4 of bijlage 2 van dit rapport, maar wel in
tabel 3-5.
Aspecten die ‘regulier’ onderdeel zijn van de MIRT-Verkenning zijn in de navolgende tabel niet
benoemd. Deze ambities hebben een plek in het voornemen, de verkenning, of het daarop
volgende proces. Het betreft bijvoorbeeld;




ruimtelijke ontwikkelingen betrekken in de planstudie, bijvoorbeeld door deze te
betrekken in de verkeersmodellen,
onderzoeken van de mogelijkheden voor doelgroepstroken,
onderzoeken van de beste aanbestedingsstrategie in relatie tot duurzaamheid.

Het opstellen van algemeen mobiliteitsbeleid bij ontwikkelingen nabij de A58 per gemeente is
niet afzonderlijk opgenomen in tabel.
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Tabel 3-5 Ambitie(s) voor het project ‘A58 Tilburg – Breda’
Wie agendeert?
Ambitie(s) voor project A58 Tilburg - Breda
Ministerie

Realiseren bermen met een biodoverse inrichting.
Infrastructuur &

Goederentransport anders en efficiënter, o.a. via MIRTWaterstraat
Goederencorridor en samen met Topsector Logistiek en
Spoorgoederentafel.
Rijkswaterstaat Zuid
(Nieuwe) kunstwerken en meubilair circulair aanpassen (denk aan
Nederland
hout, modulair, ...)

Led-verlichting toepassen (autonoom) en dynamisch dimbaar maken

Verkeersmanagement energieneutraal

Aanvullend realiseren van (snel)laadvoorzieningen op parkeer- en
verzorgingsplaatsen

Lokaal energie opwekken: zonnecellen in verharding en op overdekte
parkeervoorzieningen, windenergie.
Provincie Noord
Openbaarvervoer in de regio verbeteren (in brede zin in
Brabant
samenwerking met NS en gemeenten)

Consequenties in beeld brengen en realiseren t.g.v. nieuw beleid
m.b.t. boomkikker en kamsalamander

Gebiedsgerichte aanpak stikstofdepostitie.
ABG-gemeenten

N.v.t.
(Alphen Chaam,
Baarle-Nassau, Gilze
en Rijen)
Gemeente Breda

Potentie warmte uit asfalt (A58) in relatie tot woningbouw Bavel
onderzoeken
Gemeente Goirle

N.v.t.
Gemeente Tilburg

Energiecorridor A58 (warmteopwekking, energieopwekking en
energietransport) gerelateerd aan de RES/REKS, zoals bijvoorbeeld:
Realisatie warmte uit asfalt (omgeving De Baars / Bakertand);
Hoogspannings-verbinding langs A58 nabij Wijkevoort; Onderstations
langs A58 nabij Wijkevoort en de Baars;

Groene entrees A58 Tilburg (ruimtelijke kwaliteit
/kwaliteitsverbetering van de beekdalen en realiseren van meer groen
bij de binnenkomst van Tilburg vanaf de A58).
Waterschap

Kwaliteitsverbetering/ontwikkeling ecologische verbindingszone Oude
Brabantse Delta
Leij, Hultense Leij, Grote Leij, Gilzewouwerbeek (raakvlak duiker
(i.s.m. betreffende
onder de A58)4
gemeente en

Meer dan wettelijk ruimte geven aan klimaatadaptatiemaatregelen
provincie)
met betrekking tot hevige regenval, hittestress en droogte5.
Waterschap De

Kwaliteitsverbetering ecologische verbindingszone Nieuwe Leij
Dommel (i.s.m.
(raakvlak duiker onder de A58)
gemeente en
provincie)

4

Dit betreft een gezamenlijke ambitie waarbij de samenwerking gezocht wordt met de provincie Noord
Brabant en de gemeente waarin de betreffende natte ecologische verbindingszone ligt.
5
Hierbij kan vanaf 1 januari 2021 gebruik gemaakt worden van de Impulsregeling Klimaatadaptatie. Er is
een rijksbijdrage voor het versneld uitvoeren van maatregelen om bijvoorbeeld schade door wateroverlast
en droogte te beperken.
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Bijlage 1 Omgevingswijzer

Omgevingswijzer

A58 Tilburg - Breda
Op dit moment kent de A58 structurele dagelijkse files en is te vinden in de file top 50 van
Rijkswaterstaat. Op basis van verkeersberekeningen is de verwachting dat er zonder
maatregelen structurele filevorming blijft optreden op de A58 tussen Tilburg en Breda.
In het Bestuurlijk Overleg MIRT van 6 december 2017 is, op basis van voorgaand
onderzoek, afgesproken om voor de A58 tussen Tilburg – Breda een MIRT-verkenning te
starten binnen het programma SmartwayZ.NL. Een MIRT-Verkenning is een
onderzoeksfase waarin, vanuit een uitgebreide probleemanalyse en verschillende
oplossingsrichtingen, wordt toegewerkt naar één voorkeursoplossing voor de A58 tussen
Tilburg en Breda.
10 december 2019

Overzicht

CE & materialen

Energie

Investeringen

Water & klimaatadaptatie

Vestigingsklimaat

Bodem

Bereikbaarheid

Ecologie

Sociale relevantie
Welzijn & gezondheid

Ruimtegebruik
Ruimtelijke kwaliteit

Toelichting bij het wiel
De Omgevingswijzer is ontwikkeld voor grond-, weg- en waterbouwsector (GWW) en sluit aan bij de Aanpak Duurzaam
GWW. De Omgevingswijzer bestaat uit 12 twaalf thema’s met subthema’s die samen de sociale, ecologische en
economische duurzaamheid beslaan.
De Omgevingswijzer is gebruikt om te analyseren:
1) welke kansen/ ambities er zijn voor het project A58 Tilburg – Breda;
2) onder welke thema’s van duurzaamheid deze kansen/ ambities vallen;
3) hoe deze kansen/ ambities scoren.
Om de score te bepalen geeft de Omgevingswijzertool de opties: positief- neutraal – negatief. Als uitgangspunt is
genomen dat: geen negatieve kansen en ambities als input zouden worden aangedragen en daarom in de
Omgevingswijzer ook niet negatief wordt gescoord. Positief is gescoord wanneer kansen/ ambities zijn aangedragen
die boven de wettelijk minimumeisen streven. Neutraal is gescoord wanneer de aangedragen kansen/ ambities niet
relevant meer zouden zijn dan de wettelijke minimumeisen of als deze ambities zo generiek zijn dat ze niet specifiek
voor het project A58 Tilburg – Breda zouden worden ingezet.
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Energie
Door de energievraag te verminderen en meer duurzame energie te gebruiken neemt de uitstoot van
broeikasgassen (zoals CO2) af. Dat is belangrijk om de mondiale klimaatverandering te beperken. CO2 komt vooral in de
atmosfeer bij de verbranding van fossiele brandstoffen voor energieopwekking. Als je bij ruimtelijke ontwikkelingen
kansen voor energiebesparing en duurzame energie benut, draag je bij aan de energietransitie en een duurzame
leefomgeving.

A. Energiebesparing
Energiebesparing is een belangrijk middel om de CO2-uitstoot te beperken. De bouw, het beheer en de sloop van
infrastructurele netwerken vragen veel energie. Als je de opgave kunt invullen zonder iets nieuws te bouwen, bespaar
je veel energie. Als bouwen toch wenselijk is, kun je zoeken naar energiezuinige vormen van aanleg (denk aan
transport, mobiele werktuigen, bouwlogistiek), gebruik (denk aan verlichting, klimaatbeheersing, ventilatie) en beheeren onderhoud. Energiebesparing leidt indirect ook tot besparing van grondstoffen: er zijn minder windmolens,
zonnepanelen of andere objecten voor energieopwekking nodig.
Je kunt ook het energiegebruik van de gebruikers beperken door slim te ontwerpen. Zo neemt het energiegebruik van
voertuigen af door asfalt met een lage rolweerstand. Door natuurlijke ventilatie of door schaduw te creëren op de
plaats van een koelinstallatie, bijvoorbeeld met bomen, is minder energie voor het koelen nodig.

Score
Positief
Toelichting
Gemeente Tilburg: "2% besparen, klimaatneutrale en stikstofneutrale weg."
Ministerie IenW: "Kijk ook naar CO2-besparing (Dubocalc of verder)".
Provincie Noord-Brabant: * Toepassen van energiezuinige installaties en openbare LED-verlichting, dynamisch
dimregime, * Mogelijkheden onderzoeken voor 'Light as a service' i.p.v. traditionele exploitatie door
wegbeheerder."
RWS: "Het gehele traject is voorzien van openbare verlichting, deze staat reeds op de planning om vervangen te
worden door LED-verlichting."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, pp.5-6): Ambitie: "SmartwayZ.NL hanteert een aantal uitgangspunten om die
doelen te bereiken. Deze uitgangspunten zijn dus ook van toepassing op de verkenning A58 Tilburg-Breda. *
Duurzaam: aanpak die richt zich op energieneutraal, klimaatbestendig, circulaire economie en duurzame
gebiedsontwikkeling."
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B. Duurzame energie
Door duurzame energie op te wekken en te gebruiken, neemt de verbranding van fossiele brandstoffen af en komt er
minder CO2 in de lucht. Waar energie nodig is bij de aanleg, het gebruik en beheer en onderhoud kun je proberen zo
veel mogelijk duurzame energie te gebruiken. Soms zijn er kansen om duurzame energie op te wekken in het
infrastructurele project of als onderdeel van een gebiedsontwikkeling. Denk bijvoorbeeld aan zonne- en windenergie,
thermische energie uit oppervlaktewater en energie uit aardwarmte. Sommige installaties kunnen deels hun eigen
energie opwekken. Zo is de energie die vrijkomt bij het afremmen van een bewegende brug te gebruiken bij de
volgende opening.
Ook kun je voorzieningen opnemen om gebruikers van de infrastructuur duurzame energie aan te bieden, zoals
walstroom in havens en laadpalen voor elektrische auto’s of voor de koeling van vrachtwagens.

Score
Positief
Toelichting
Gemeente Tilburg (Integrale Gebiedsopgave A58-zone): "De regio kiest ervoor om de grootschalige opwek van
energie in de A58-zone op te pakken, omdat er een meekoppelkans ligt met de verbreding van de A58. Deze
zorgt ervoor dat de opwek van energie een versnelling kan krijgen en de benodigde energienetwerken efficiënt
kunnen worden aangelegd in combinatie met de aanpak van de weg. Dit maakt dat in andere delen van de regio de
ruimtelijke effecten van de duurzame opwek beperkt kunnen blijven. Welke vorm van energieopwek past binnen
het ontwikkelingsperspectief wordt in de regio verder uitgewerkt in een regionale energiestrategie. Een onderdeel
van de regionale energiestrategie wordt de energiecorridor."
Gemeente Tilburg: "2% duurzame opwekking. Bijvoorbeeld opwekking op geluidswallen en in knooppunten.
Lokaal opwekken en gebruiken. Niet het argument we zetten windmolens op de Maasvlakte."
Gemeente Tilburg: "Verduurzaming middels opwekking van warmte in het asfalt. (...) De energietransitie stelt ons
daarnaast voor de uitdaging om onze woningen anders te gaan verwarmen. Er is in Tilburg niet op grootschalig
niveau restwarmte uit industrie beschikbaar, dus innovatie is dan belangrijk. Benutten van warmte uit asfalt is dan
interessant."
Ministerie IenW: "Kijk naar opwekmogelijkheden rond weg (eigen areaal)."
Provincie Noord-Brabant: *Zet als organisatie in op (onderzoek naar mogelijkheden voor) afname warmte uit
verhardingsconstructies of kunstwerken en koeling in de buurt. *Zet als organisatie in op (mogelijkheden
onderzoeken van) opwekking via PV's op/ in/ nabij: infra, verzorgingsplaatsen, schermen in bermen,
overkappingen, bedrijventerrein Wijkevoort. Opgewekte energie lokaal inzetten voor o.a. installaties,
snellaadstations, laadinfra. *Onderzoek mogelijkheden windmolens.
Provincie Noord-Brabant: "Vanuit de logistiek zal duurzame brandstof (Elektra/ H2) eisen stellen aan de inrichting
van de bedrijventerreinen en infrastructuur. Het is een kans als er op de A58 hier al rekening mee gehouden kan
worden in servicestations e.d."
RWS: "Kans: verzorgingsplaatsen bieden ruimte voor initiatieven rondom duurzame energie."
RWS: "Kans: snelweg is oost/west georiënteerd, zonnepanelen op geluidsschermen of portalen kunnen
daardoor perfect op het zuiden gericht worden."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, pp.5-6): "SmartwayZ.NL hanteert een aantal uitgangspunten om die doelen te
bereiken. Deze uitgangspunten zijn dus ook van toepassing op de verkenning A58 Tilburg-Breda. * Duurzaam:
aanpak die richt zich op energieneutraal, klimaatbestendig, circulaire economie en duurzame
gebiedsontwikkeling."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.12): "Duurzame oplossingen en ervaringen die elders zijn onderzocht of
succesvol zijn toegepast, zullen adaptief worden meegenomen in deze Verkenning. Voorbeelden hiervan zijn
toepassingen van Living Labs, circulair ontwerpen zoals bij InnovA58 en energietransitie op en rond de weg, zoals
de Brabantse energiecorridor."
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C. Opslag van energie
Duurzame energie komt niet altijd beschikbaar op het moment dat er veel vraag naar energie is. Door energie op te
slaan en het energiegebruik af te stemmen op pieken in de opwekking draag je bij aan een stabiele energievoorziening.
Bekijk bijvoorbeeld of er kansen zijn om accu’s in te zetten als noodstroomvoorziening en energiebuffer, als alternatief
voor een dieselaggregaat. In de bebouwde omgeving kan opslag van warmte en koude in de bodem een optie zijn.
Ook kun je energie omzetten in waterstof of opslaan in de accu’s van elektrische vervoersmiddelen. Misschien zijn er
mogelijkheden om activiteiten die energie verbruiken, zoals pompen bij gemalen, vooral in te zetten als het aanbod
van zonne- of windenergie groot is.

Score
Positief
Toelichting
Gemeente Tilburg: "In geluidswallen warmteopslag."
Provincie Noord-Brabant: "Onderzoek mogelijkheden van opslag van lokaal opgewekte duurzame energie t.b.v.
snellaadstations voor EV's op verzorgingsplaatsen, "peak shaving" en "load balancing".
RWS: "Kans: langs de A58 bij Gilze liggen een aantal oude zandputten welke mogelijk ingezet kunnen worden
voor energieopslag."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, pp.5-6): "SmartwayZ.NL hanteert een aantal uitgangspunten om die doelen te
bereiken. Deze uitgangspunten zijn dus ook van toepassing op de verkenning A58 Tilburg-Breda. * Duurzaam:
aanpak die richt zich op energieneutraal, klimaatbestendig, circulaire economie en duurzame
gebiedsontwikkeling."

D. Transport van energie
Duurzame energie opwekken heeft alleen zin als de energie bij de energiegebruikers kan komen. Dat vereist een
geschikte aansluiting op het elektriciteitsnet. Een bestaande netaansluiting, bijvoorbeeld voor een tunnel of de
bovenleiding van het spoor, vergroot de kansen voor duurzame energieopwekking. Ook elektrische voertuigen
kunnen een rol spelen in het transport van duurzame energie. Je kunt verkennen of er mogelijkheden zijn om
(rest)warmte naar bedrijven of woonwijken te transporteren. Warmtenetten blijken in de praktijk goed te combineren
met fietsroutes: de infrastructuur voor deze doelen verbindt vaak dezelfde locaties.

Score
Neutraal
Toelichting
Gemeente Tilburg: "Kabeltracé reservering langs de snelweg of kabel leggen bijvoorbeeld voor Wijkevoort. Extra
verdeelstations afhankelijk van de productie bij Wijkevoort en vliegbasis Gilze-Rijen. Meeliften op RO-procedures
en grondverwerving."
Provincie Noord-Brabant: Aansluiting op het (lokale?) net voor afvoer surplus uit lokaal opgewekte energie of
lokale aanvoer bij tekort aan energie.
RWS: "Ambitie: A58 is aangemerkt als energiecorridor binnen InnovA58. Enexis wil graag inzetten op de energieinfra van de toekomst langs de A58."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, pp.5-6): "SmartwayZ.NL hanteert een aantal uitgangspunten om die doelen te
bereiken. Deze uitgangspunten zijn dus ook van toepassing op de verkenning A58 Tilburg-Breda. * Duurzaam:
aanpak die richt zich op energieneutraal, klimaatbestendig, circulaire economie en duurzame
gebiedsontwikkeling."
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Water & klimaatadaptatie
Veilig, schoon en gezond water is een belangrijk onderdeel van een duurzame leefomgeving. Dat vraagt extra aandacht
bij een veranderend klimaat. Je kunt de kwetsbaarheid voor klimaatverandering verminderen door kansen voor
klimaatadaptatie te benutten, bijvoorbeeld door in het ontwerp rekening te houden met de toenemende kans op
wateroverlast, hitte en droogte en de gevolgen van overstromingen.
Meer info: Helpdesk water.

A. Waterveiligheid
Dijken, duinen en dammen beschermen Nederland tegen overstromingen. Doordat het klimaat verandert, stijgt de
zeespiegel en worden rivierafvoeren extremer. Daarbij daalt de bodem in een groot deel van ons land, waardoor de
dijken steeds meer water moeten keren. Door dijken te verhogen of te versterken en rivieren te verruimen blijven we
ook in de toekomst beschermd tegen hoogwater.
Je kunt rekening houden met klimaatverandering door waterkeringen zo te ontwerpen dat ze in de toekomst
makkelijk aan te passen zijn. Ook zijn er misschien kansen om de gevolgen van overstromingen te verkleinen,
bijvoorbeeld door zones met een grote overstromingskans vrij te houden van woningen en bedrijven,
evacuatieroutes op te nemen of veilige, hooggelegen vluchtplaatsen te creëren. Met natuurlijke oplossingen als
wilgen voor de dijk om de golfslag te breken kun je naast waterveiligheid ook andere maatschappelijke waarden
dienen, zoals biodiversiteit en ruimtelijke kwaliteit.

Score
Neutraal
Toelichting
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, pp.5-6): "SmartwayZ.NL hanteert een aantal uitgangspunten om die doelen te
bereiken. Deze uitgangspunten zijn dus ook van toepassing op de verkenning A58 Tilburg-Breda. * Duurzaam:
aanpak die richt zich op energieneutraal, klimaatbestendig, circulaire economie en duurzame
gebiedsontwikkeling."

B. Wateroverlast verminderen
Door klimaatverandering worden de zomers gemiddeld droger, maar er komen ook hevigere buien die wateroverlast
kunnen veroorzaken. Je kunt schade door wateroverlast beperken door de waterafvoer te verbeteren, meer
waterberging te creëren en objecten die gevoelig voor water zijn op een hoge plaats te situeren. Als het oppervlak
onverharde bodems en oppervlaktewater toeneemt, zakt regenwater gemakkelijker in de bodem en ontstaat een
buffer voor drogere perioden.

Score
Neutraal
Toelichting
RWS: "Kans: verruimen beekkruisingen onder snelweg zodat deze meer doorvoercapaciteit hebben voor afvoer
zware neerslag."
RWS: "Kans: bermen en verzorgingsplaatsen inzetten als ruimte voor waterberging."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, pp.5-6): "SmartwayZ.NL hanteert een aantal uitgangspunten om die doelen te
bereiken. Deze uitgangspunten zijn dus ook van toepassing op de verkenning A58 Tilburg-Breda. * Duurzaam:
aanpak die richt zich op energieneutraal, klimaatbestendig, circulaire economie en duurzame
gebiedsontwikkeling."
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C. Goede waterkwaliteit
Goede kwaliteit van het oppervlaktewater is een voorwaarde voor een gezonde leefomgeving voor mensen en voor
natuur. Als er kansen zijn om regenwater af te koppelen, vermindert het aantal riooloverstorten en verbetert de
waterkwaliteit. Door bouwmaterialen te gebruiken die geen metalen (koper, zink, lood) of andere schadelijke stoffen in
het oppervlaktewater brengen, kun je verslechtering van de waterkwaliteit voorkomen. Je kunt ook verkennen of je
nieuwe infrastructuur zo kunt maken dat er bij het gebruik minder stoffen in het oppervlaktewater komen (denk aan
resten van autobanden).
De ecologische waterkwaliteit verbetert als de kwaliteit en de omvang van leefgebieden voor planten en dieren
toenemen. Gunstig voor de ecologische waterkwaliteit zijn de aanleg van natuurvriendelijke oevers, beekherstel en het
creëren van plekken met schaduw. Je draagt ook bij aan de ecologische waterkwaliteit als je ervoor zorgt dat vissen en
andere dieren obstakels als dammen, dijken en stuwen kunnen passeren. Als duikers in het ontwerp nodig zijn, kun je
een visvriendelijke variant kiezen, bijvoorbeeld een duiker met substraat op de bodem of een altijd watervoerende
variant.

Score
Neutraal
Toelichting
Gemeente Tilburg: "Voldoen aan eisen grondwaterbeschermingsgebied: "De weg loopt door het
grondwaterbeschermingsgebied. Daar zal rekening mee gehouden moeten worden. Vaak liggen snelwegen
in een grondwaterbeschermingsgebied in banden en wordt het regenwater afgevoerd. Hoe dit hier moet gebeuren
moet worden kortgesloten met de provincie of met de omgevingsdienst Zuid-Oost-Brabant."
Gemeente Tilburg: "Aandacht voor overkluizing watergangen; afstromend water van de weg mag niet tot
verslechtering waterkwaliteit leiden."
Provincie Noord-Brabant: "Mogelijk komen er ook voor water nog wensen bovenop het wettelijk minimum (bijv.
zoveel mogelijk wegwater GEZUIVERD) laten infiltreren in grondwaterwingebied Gilzerbaan."

D. Droogte en watertekort
Door klimaatverandering neemt de rivierafvoer in de zomer af. Door zeespiegelstijging dringt bovendien het zoute
water verder landinwaarts. Bij droog en warm weer kan hierdoor een tekort aan zoetwater ontstaan. Je kunt
zoetwatertekorten beperken door de functies in het ontwerp goed af te stemmen op de verwachte natte of juist
droge omstandigheden. Ook kun je waterbuffers inrichten. Met blusvoorzieningen langs infrastructuur beperk je de
gevolgen van bos- en bermbranden. Ook is het van belang er rekening mee te houden dat de bodem instabiel kan
worden door droogte. Daardoor kunnen weg of rails verschuiven en taluds verzakken.

Score
Neutraal
Toelichting
Gemeente Tilburg: "Toename verharding leidt tot verdroging, omdat regenwater niet kan infiltreren. Bij ontwikkeling
60 mm water vasthouden, ook voor bestaand oppervlak."
Ministerie IenW: Kans voor opnemen resultaten Klimaatstresstest voor InnovA, A58 en regio. Waar liggen
volgens de Klimaatstresstest de zwaktes voor droogte en watertekort en wat zijn kansen voor de A58 (bijv.
waterberging?).
RWS: "Ambitie: water dat op de weg valt vasthouden in het gebied door te werken met infiltratie in plaats van
hemelwaterafvoer."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, pp.5-6): "SmartwayZ.NL hanteert een aantal uitgangspunten om die doelen te
bereiken. Deze uitgangspunten zijn dus ook van toepassing op de verkenning A58 Tilburg-Breda. * Duurzaam:
aanpak die richt zich op energieneutraal, klimaatbestendig, circulaire economie en duurzame
gebiedsontwikkeling."
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E. Extreem weer: hitte, bliksem en wind
Door klimaatverandering zal het vaker extreem heet zijn. Je kunt er rekening mee houden dat in die omstandigheden
spoorrails vervormen (spoorspattingen) en bruggen niet meer sluiten. Vooral in steden kan de temperatuur hoog
oplopen, met gevolgen voor de gezondheid en arbeidsproductiviteit. Water en groen verminderen de hittestress,
verharde oppervlakken maken de hittestress juist erger. Misschien zijn er mogelijkheden om in je ontwerp in te spelen
op andere effecten van hitte, zoals de beperkte beschikbaarheid van koelwater door opwarming van oppervlaktewater
en verslechtering van de waterkwaliteit (blauwalgenbloei, botulisme).
Door klimaatverandering neemt de kans op onweer en harde windstoten toe. Hier kun je rekening mee houden in je
ontwerp.

Score
Neutraal
Toelichting
Gemeente Tilburg: Kans: andere kleur-/ materiaalgebruik om te zorgen dat de weg minder opwarmt of gebruik van
warmte uit de weg.
Ministerie IenW: Kans voor opnemen resultaten Klimaatstresstest voor InnovA, A58 en regio. Waar liggen
volgens de Klimaatstresstest de zwaktes voor hittestress en wind en wat zijn kansen voor de A58 (bijv. verkoeling?).
Ministerie IenW: Kans/ambitie om elektronica te gebruiken dat tegen meer dan 40 graden Celsius kan.
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, pp.5-6): "SmartwayZ.NL hanteert een aantal uitgangspunten om die doelen te
bereiken. Deze uitgangspunten zijn dus ook van toepassing op de verkenning A58 Tilburg-Breda. * Duurzaam:
aanpak die richt zich op energieneutraal, klimaatbestendig, circulaire economie en duurzame
gebiedsontwikkeling."
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Bodem
Zorgvuldig omgaan met de bodem draagt bij aan een duurzame leefomgeving. Bodem, grondwater en bodemleven
vormen samen één systeem. Dit systeem is de basis voor een aantal essentiële functies. Zo draagt een schone en
natuurlijke bodem bij aan de voedselproductie, schoon (drink)water en de biodiversiteit. Ook is de bodem van belang
voor het landschap, het behoud van archeologisch erfgoed en de CO2-balans. Deze functies zijn kwetsbaar voor
verontreiniging, verstoring en daling van de bodem. Door bodemdaling worden gebieden ook kwetsbaarder voor
wateroverlast en overstromingen.

A. Verzakking en bodemdaling
Voor duurzaam gebruik is het van belang dat de bodem geschikt is voor de beoogde functie en voldoende draagkracht
heeft. Houd er bijvoorbeeld rekening mee dat de eigenschappen van de bodem veranderen door nieuwe
infrastructuur en bebouwing. Op klei en veen kan onomkeerbare bodemdaling optreden als gevolg van zetting; klei en
veen zijn slapper dan zand en veel meer samen te persen. Bodemdaling kan ook optreden als de grondwaterstand
daalt en daardoor oxidatie van veengronden optreedt (waarbij ook CO2 vrijkomt) of de grond inklinkt. Als gebouwen en
wegen verzakken door bodemdaling, kan schade ontstaan aan muren, leidingen of het wegdek. Je kunt schade
voorkomen en (onderhouds)kosten beperken door slim om te gaan met de inrichting: wat bouw je waar? Ook zijn er
misschien kansen om de grond te verstevigen of op te hogen of de (grond)waterstanden te verhogen.

Score
Neutraal

B. Grondwater
Een gezonde grondwaterkwaliteit en stabiele grondwaterstand dragen bij aan een duurzame leefomgeving.
Ruimtelijke ingrepen kunnen als gevolg hebben dat de grondwaterstand daalt of juist stijgt. Dat kan een direct effect
zijn, zoals bij bemalingen, of een indirect effect, bijvoorbeeld als het verharde oppervlak toeneemt. Een lagere
grondwaterstand kan leiden tot paalrot in houten funderingen en verdroging van natuurgebieden. Bij hogere
grondwaterstanden kan wateroverlast ontstaan, bijvoorbeeld in kruipruimten en tuinen, en schade aan kabels en
leidingen, gewassen en bomen. Je kunt proberen een (structurele) ongewenste verandering van de grondwaterstand
te voorkomen of rekening houden met de gevolgen bij de inrichting van een gebied.
Door bodemdaling, klimaatverandering en zeespiegelstijging neemt in een deel van Nederland de verzilting van het
grondwater toe. Je kunt daarop inspelen door maatregelen te treffen waardoor meer regenwater in de bodem zakt.

Score
Neutraal
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C. Ondergrondse infrastructuur
Onder de grond ligt een wereld aan infrastructuur die essentieel is voor het functioneren van de samenleving: kabels
en leidingen, parkeergarages, leidingen voor warmte- en koudeopslag, stadsverwarming, riolering en metrobuizen.
Daarnaast kunnen er niet-gesprongen explosieven uit de oorlog liggen. Je kunt (verdere) verrommeling van de
ondergrond tegengaan door bijvoorbeeld kabels en leidingen te bundelen of leidingstraten aan te leggen.

Score
Neutraal
Toelichting
RWS: "Ambitie: A58 is aangemerkt als energiecorridor binnen InnovA58. Enexis wil graag inzetten op de energieinfra van de toekomst langs de A58."

D. Archeologische waarden
De bodem kan archeologische waarden van uiteenlopende aard herbergen, zoals vondsten (aardewerk, werktuigen,
botmateriaal, zaden, hout), grondsporen (paalkuil, haard, waterput) en structuren (huisplattegrond, akker, grafveld). Als
dergelijke waarden in je projectgebied aanwezig zijn, kun je je ontwerp zo kiezen dat het bodemarchief intact blijft en zo
nodig maatregelen treffen om het te beschermen. Je houdt archeologische waarden in stand door de bodem niet te
roeren (om vondsten, sporen en structuren te behouden) en de eigenschappen van de bodem gelijk te houden (zoals
pH-waarde, zuurstofgehalte en grondwaterniveau).

Score
Neutraal

E. Bodemkwaliteit en variatie
De natuurlijke variatie in bodems is een belangrijke basis voor de Nederlandse natuur en landschappen. Ook vertelt de
natuurlijke opbouw van de bodem een deel van de geschiedenis van een gebied. Door de bodemdiversiteit en
geomorfologische en aardkundige structuren in stand te houden, blijft de natuurlijke variatie en de bodemopbouw
behouden. Je draagt daar ook aan bij door verschillende grondsoorten zo min mogelijk te vermengen, zoals klei, zand
en vruchtbare toplagen. Ook kun je in het ontwerp inspelen op bijzondere structuren in de ondergrond. Zo kun je een
nieuwe weg mee laten kronkelen over de rug van een oeverwal. Of je kunt de namen van nieuwe wegen of viaducten
vernoemen naar aardkundige waarden in de omgeving.

Score
Neutraal
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Ecologie
Goed functionerende ecosystemen en gevarieerde leefgebieden zijn onderdeel van een duurzame leefomgeving.
Door allerlei menselijke activiteiten staat de natuur in Nederland en wereldwijd sterk onder druk. Daarom is het van
belang de huidige ecologische waarden en natuurlijke processen te behouden en waar mogelijk te versterken. Dat is
een voorwaarde voor een gezonde biodiversiteit.
Ook een goede kwaliteit van water, bodem en lucht draagt bij aan de biodiversiteit.

A. Habitatdiversiteit en -kwaliteit
Voor een robuust ecosysteem is een gevarieerd landschap met verschillende leefmilieus nodig. Je kunt daaraan
bijdragen met inrichtingsmaatregelen en beheer in natuurgebieden, maar ook in bermen, agrarisch gebied langs
slootranden, houtwallen en in stadsgroen. Je kunt bijvoorbeeld bloemrijke bermen met insectvriendelijk beheer in je
ontwerp opnemen. Bij herplant of compensatie heeft het de voorkeur gebiedseigen beplanting of bomen terug te
brengen.

Score
Neutraal
Toelichting
Ministerie IenW: "Kijk naar compensatiemaatregelen stikstof."
Provincie Noord-Brabant: "Tilburg "de 3 Leijen": EVZ (Ecologische verbindingszones)/ NNB (Natuurnetwerk Brabant),
maatregel op landschaps- en systeemniveau en de maatregelkaart biodiversiteit en leefgebieden en Bavel: EVZ
t.b.v. boomkikker ".
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B. Ecologische verbindingen
Het verbinden van leefgebieden van planten en dieren vergroot de robuustheid van natuur. Daarom is het gunstig als
je ecologische verbindingen in je ontwerp kunt verwerken. Het is aan te bevelen kanalen en wegen overbrugbaar te
maken met ecoducten en faunapassages. Hierdoor kunnen dieren makkelijker van het ene naar het andere gebied
komen en voorkom je verkeersslachtoffers. Met een natuurvriendelijke inrichting kunnen bermen langs wegen,
spoorlijnen, leidingen, dijken en waterwegen als verbindingsroutes fungeren en zelf ook waardevolle natuur
herbergen.

Score
Positief
Toelichting
Gemeente Tilburg (Integrale Gebiedsopgave A58-zone): "Uitwerking van de restopgave ecologische
verbindingszones en de restopgave natuur, met als doel opgaven te verbinden en het recreatief
routenetwerk op te waarderen door gemeente Gilze en Rijen, gemeente Tilburg, gemeente Goirle, gemeente
Hilvarenbeek, gemeente Oisterwijk, waterschappen De Dommel en Brabantse Delta, Provincie Noord-Brabant."
Gemeente Tilburg: "Robuuste ecologische verbindingszone ter hoogte van het Bels Lijntje. Nieuwe
natuurontwikkeling, zowel in als buiten het bestaande Natuurnetwerk Brabant. Beoogde (zoek)gebieden zijn: het
dal van de Oude Leij tussen Riels Laag en Stadsbos013 (het Leijdal bij Abcoven, De Bakertand, Lage Wal). *
Versterking van het groenblauwe netwerk, waaronder in ieder geval robuuste natte faunapassages rondom de
Hultensche Leij en de Oude Leij en een droge ecologische verbinding rondom het Bels Lijntje (met opwaardering
van de huidige passage Bels-Lijntje-A58 voor fauna). * Ontwikkeling van robuuste natte ecologische
verbindingszone rondom de Hultensche Leij en de Oude Leij (mede ter voorkoming van verdere verdroging), in
combinatie met natuurlijk ingerichte routestructuren. * Opwaardering en beleefbaar maken van kruisende
landschapselementen zoals Wouwerbeek."
Provincie Noord-Brabant: "Overigens werkt de regio Midden aan een integrale gebiedsopgave A58/ of
ontwikkelperspectief A58 die verder gaat dan het te verbreden wegvak (westgrens Gilze en Rijen tot de oostgrens
van de gemeente Oisterwijk). Hierin zet men in op het gebied rond knooppunt Baars. Meer dan logistieke
component in dit verhaal wil de regio de A58 gebruiken voor natuurontwikkeling en Leisure ontwikkeling."
Provincie Noord-Brabant: "Tilburg "de 3 Leijen": EVZ (Ecologische verbindingszones) / NNB (Natuurnetwerk
Brabant), maatregel op landschaps- en systeemniveau en de maatregelkaart biodiversiteit en leefgebieden en
Bavel: EVZ t.b.v. de boomkikker ".
RWS: "Ambitie: ecologische verbindingen De Hultensche Leij, De Groote Leij, Bosgebeid de Blaak/Bels Lijntje,
Verbinding boomkikker tussen Annabosch en Molenschot."
RWS: "Kans: realiseren ecologische verbindingen i.c.m. aanpak beekkruisingen."
RWS: "Kans: versterken ecologische verbindingen biedt ruimte voor noodzakelijke compensatie."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.7): "Vanuit de Inpassingsvisie voor InnovA58 en de Omgevingsvisie 2014
van de gemeente Tilburg zijn er kansen voor het verbinden van nieuwe en bestaande ecologische en
recreatieve zones. In de 'Integrale gebiedsvisie A58 zone' die momenteel (voorjaar 2018) wordt opgesteld is de
interactie van de weg met de directe omgeving en een wat ruimer gebied daaromheen onderwerp van studie en zal
naar meekoppelkansen worden gekeken."
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C. Natuurlijk kapitaal en ecosysteemdiensten
Een duurzame samenleving maakt optimaal gebruik van het natuurlijk kapitaal. Dit is de voorraad natuurlijke
hulpbronnen en de ecosysteemdiensten die deze natuurlijke hulpbronnen voor mensen bieden, zoals de levering van
hout en voedsel, waterberging, natuurlijke waterzuivering en recreatiemogelijkheden. Je kunt het natuurlijk kapitaal
bijvoorbeeld benutten voor klimaatadaptatie (hitte en wateroverlast bestrijden met meer groen), waterveiligheid
(natuurlijke wateropvanggebieden) en waterkwaliteit (natuurlijke waterzuivering). Denk bijvoorbeeld aan een
parkeerplaats met veel groen in plaats van een volledig geasfalteerde parkeerplaats. Daarmee benut je het natuurlijk
kapitaal om naast parkeergelegenheid ook waterberging en verkoeling te bieden.

Score
Neutraal

D. Rust voor flora en fauna
Rust is een voorwaarde voor een gezond ecosysteem. De meeste planten en dieren functioneren niet goed bij
verstoring van hun leefomgeving. Je kunt daarop inspelen door zo min mogelijk verstoring te veroorzaken door
verlichting, geluid, trillingen en hinder en te zorgen voor voldoende (tijdelijke) uitwijkmogelijkheden voor dieren.
Verstoring kan optreden tijdens de aanleg, het beheer en het gebruik.

Score
Neutraal
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Ruimtegebruik
Voor een duurzame leefomgeving is zorgvuldig omgaan met de ruimte van groot belang: de beschikbare ruimte
efficiënt benutten, uitbreiding van het bebouwde gebied zo veel mogelijk voorkomen en de ruimte meervoudig
benutten waar het kan. Daarbij moeten ruimtelijke ontwikkelingen inspelen op huidige en toekomstige
gebruikswensen.

A. Aansluiting bij regionale ontwikkelingen
Voor een leefbare omgeving is het belangrijk dat je project aansluit bij andere ruimtelijke ontwikkelingen en initiatieven
in de regio, zoals de ontwikkeling van bedrijventerreinen en vraag en aanbod op de regionale woningmarkt en plannen
voor natuurontwikkeling.

Score
Neutraal
Toelichting
Provincie Noord-Brabant: De aanpassingen aan de A58 moeten aansluiten bij de regionale ontwikkeling
bedrijventerrein Wijkevoort. * De ontsluiting en het wegvlak A58 moet de groei in capaciteit aankunnen. Dat is
een bedreiging voor Wijkevoort en een kans voor het A58-project. * Wijkevoort wordt zeer duurzaam en
landschappelijk aantrekkelijk vormgegeven. Het is een kans om tusen weg en terrein het e.e.a. af te stemmen.
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.13): "Ook andere projecten en ontwikkelingen kennen samenhang met de
Verkenning A58 Tilburg-Breda. Andere projecten waarmee (mogelijk) samenhang bestaat, zijn: *MIRT Onderzoek
Goederencorridor Zuid, *REOS/ REA: Ruimtelijke Economische Ontwikkelingsstrategie en Agenda, *BVNL:
Beleidsverkenning Versterking Vestigingsklimaat NL, *ITS-corridor Rotterdam-Wenen, *Omgevingsvisie 2040
van de gemeente Tilburg, *Integrale gebiedsopgave A58 zone van de regio Hart van Brabant, *Energiecorridor van
de regio's MRE, Hart van Brabant en West-Brabant. In een Plan van Aanak voor de Verkenning wordt nader
uitgewerkt hoe de raakvlakken beheerst zullen worden. De opgesomde raakvlakken zijn niet limitatief en zullen
in de toekomst worden aangevuld met opgedane inzichten."
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B. Verstedelijking en efficiënt ruimtegebruik
Omdat ruimte schaars is in Nederland, is het belangrijk de beschikbare ruimte efficiënt te benutten. Misschien kun je
uitbreiding van het bebouwde gebied voorkomen door het bestaande bebouwde gebied slimmer en compacter in te
richten. Daarmee verminder je ook de mobiliteit.
Over het algemeen is het voorkomen van stedelijke ontwikkeling in het buitengebied positief. Als je plannen tot
nieuwe stedelijke ontwikkeling leiden, moet je dat motiveren volgens de Ladder voor duurzame verstedelijking.

Score
Positief
Toelichting
Gemeente Tilburg: "geluidswallen voor opslag en opwekking van energie".
Provincie Noord-Brabant: De overgang tussen A58 en bedrijventerrein Wijkevoort is een kans voor opwekking
van elektriciteit (echter geen windturbines vanwege de luchtmachtbasis) of warmte. Op kavelniveau is er sprake
van efficiënt ruimtegebruik.
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.6): "In 2014 reden dagelijks zo'n 85.000 voertuigen op dit deel van de A58.
Voor 2030 wordt in het hoge scenario van de NMCA een toename van circa 25% voorzien."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.8): Kans: "Te onderzoeken alternatieven:* Het concept 'innovatiestrook' is
een slimme oplossing die het mogelijk maakt om door middel van een andere manier van denken zoveel mogelijk
binnen het bestaande ruimtebeslag (areaal) te opereren om capaciteitsuitbreiding te realiseren en om de
markt uit te dagen om met innovatieve oplossingen te komen."

C. Meervoudig ruimtegebruik
Meervoudig gebruik van de ruimte bespaart extra ruimteclaims. Je kunt verkennen welke mogelijkheden er in je
project of gebiedsontwikkeling zijn voor meervoudig ruimtegebruik. Voorbeelden van permanent meervoudig
ruimtegebruik zijn een sportveld op het dak van een grote winkelloods of een park op de overkluizing van een weg.
Ook groen-blauwe ruimten kunnen meerdere functies vervullen, zoals combinaties van waterberging, recreatie,
versterking van biodiversiteit en productie van biobased grondstoffen (hout, riet etc).
Als er in je projectgebied ruimtelijke reserveringen zijn voor toekomstige functies, kun je aan tijdelijke bestemmingen
denken. Zo is de gereserveerde ruimte te benutten zonder dat dit de latere functie belemmert. Een voorbeeld is
tijdelijke natuur op de uitbreidingslocatie van het Amsterdamse haventerrein.

Score
Neutraal
Toelichting
Gemeente Tilburg: "geluidswallen voor opslag en opwekking van energie".
Provincie Noord-Brabant: Op gebiedsniveau is er sprake van koppeling van functies.
Provincie Noord-Brabant: "Op termijn is te verwachten dat de circulariteit van productie en de duurzame
energiegebruik- en opwekking ook ruimte gaan vragen."
RWS: "Ambitie: energie-opgave in combinatie met derden oppakken."
RWS: "Kans: zonnepanelen boven parkeerplaatsen op verzorgingsplaatsen."
RWS: "Kans: energieopwekking uit geleiderails."
RWS: "Kans: zonnepanelen op portalen en geluidsschermen."
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Ruimtelijke kwaliteit
De ruimtelijke kwaliteit van een gebied is goed als de belevingswaarde, de gebruikswaarde en de toekomstwaarde in
balans zijn. Een herkenbaar landschap, aantrekkelijk gebruik van het gebied en mogelijkheden om in te spelen op
toekomstige veranderingen spelen daarbij een rol. (Zichtbare) cultuurhistorie voegt extra ruimtelijke kwaliteit toe en
kan als inspiratie dienen voor de inrichting van een gebied.

A. Cultuurhistorische waarde
Cultuurhistorische waarden dragen bij aan de kwaliteit van de leefomgeving. Je vergroot de cultuurhistorische waarde
van je projectgebied door objecten met historische (steden)bouwkundige waarden te behouden en zo nodig te
restaureren, te vervangen of van een nieuwe functie te voorzien. Denk bijvoorbeeld aan een boerderij, molen, kerk of
fort. Ook een bijzonder dorpsgezicht kan cultuurhistorische waarde hebben. Door zorgvuldig te ontwerpen kun je
landschappelijke historische waarden behouden of versterken, zoals verkavelingspatronen, dijken, linies of
laanbeplanting.

Score
Neutraal
Toelichting
Gemeente Tilburg: Aansluiten bij gemeentelijk beleid voor cultuurhistorie en archeologie.
Gemeente Tilburg: Op kaart in beeld brengen van effect van de verbreding van de weg op cultuurhistorische
waarden. Inpassing in het landschap is ook in breder cultuurhistorische opzicht belangrijk; naast objecten,
complexen en landschap moet ook rekening worden gehouden met (mogelijk veranderende) zichtlijnen.
Gemeente Tilburg: Voor herinriching advies vragen aan Omgevingscommissie, zeker als er sprake is van nieuwe
kunstwerken en geluidswallen.

B. Belevingswaarde
Elementen als sfeer, identiteit en oriëntatiemogelijkheden bepalen de belevingswaarde van een gebied. Je kunt de
landschappelijke identiteit versterken door kenmerkende landschapsstructuren te benadrukken en de ruimtelijke
samenhang te vergroten. Ook meer natuur en herstel van aantrekkelijke (al dan niet cultuurhistorische) bouwkundige
elementen kunnen de belevingswaarde vergroten.

Score
Positief
Toelichting
Provincie Noord-Brabant: "Verbreding van de A58 biedt kansen voor een goede landschappelijke inpassing en
versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied. In samenhang met de uitwerkingen van de integrale
gebiedsopgave A58 dient hier aandacht voor te zijn. Betrokkenheid van de provinciale buitengebied planologen en/
of landschapsdeskundigen lijkt mij een must."
RWS: "Ambitie: inpassingsvisie A58."
RWS: "Kans: Aanpak vandalisme en zwerkvuil op verzorgingsplaatsen."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.7): "In lijn daarmee is een slimme oplossing van capaciteitsuitbreiding van
de weg een uitbreiding met een zo beperkt mogelijke toevoeging van asfalt. Hierdoor zal de ruimtelijke
impact beperkt zijn."
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C. Gebruikswaarde
De gebruikswaarde is groot als een gebied te benutten is voor verschillende gebruiksfuncties en als het een veilige,
toegankelijke en praktische inrichting heeft voor verschillende groepen gebruikers. Je kunt de gebruikswaarde van het
gebied bijvoorbeeld versterken door de bereikbaarheid van voorzieningen en door de sociale veiligheid te vergroten.

Score
Neutraal
Toelichting
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.7): "Zo'n 'slimme oplossing' is een stap naar een ander gebruik van de
weg als gevolg van smart mobility voor de wat verdere toekomst."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.11): "SmartwayZ.NL kent drie doelen en elk doel heeft drie subdoelen: (...)
Daarnaast zijn er twee subdoelen: leefbaarheid verbeteren en verkeersveiligheid verbeteren."

D. Toekomstwaarde
Een gebied heeft een goede toekomstwaarde als er flexibiliteit is om aan te blijven sluiten bij veranderende wensen en
verwachte ontwikkelingen. Je kunt de toekomstwaarde vergroten door flexibel ruimtegebruik mogelijk te maken of
modulair te bouwen zodat het ontwerp aangepast kan worden aan bijvoorbeeld klimaatverandering of economische
ontwikkelingen. Soms is het nodig een heel nieuwe weg in te slaan om de toekomstwaarde te vergroten, bijvoorbeeld
als verouderde industrie de economische drager van het gebied was.

Score
Positief
Toelichting
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.8): "Weg van de Toekomst alternatief: een vormgeving van de weg, gericht
op de invoering van de zelfrijdende auto in 2030. Zoals beschreven in het regeerakkoord 2017-2021: "Bij ontwerp,
aanleg en onderhoud van infrastructuur houden we rekening met zelfrijdende voertuigen en benodigde
systemen in of langs de weg". Dit is het referentiealternatief om te toetsen of de juiste stappen gezet worden
naar de weg van de toekomst."
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Welzijn & gezondheid
Een duurzame leefomgeving draagt bij aan het welzijn en de gezondheid van mensen. Zo beschermt een duurzame
leefomgeving mensen tegen ziekte, calamiteiten en ongevallen. Daarnaast bevordert een duurzame leefomgeving
gezond gedrag, zoals bewegen en spelen, een gezonde leefstijl, sociale contacten en de sociale veiligheid.
Gezondheidsbevordering vraagt vooral aandacht in buurten met een gezondheidsachterstand.

A. Gezond milieu
Een gezond milieu draagt bij aan preventie van ziekten. Ongeveer zes procent van de totale ziektelast in Nederland
wordt veroorzaakt door belasting van het milieu met bijvoorbeeld fijnstof en geluid. Voor luchtkwaliteit en
geluidbelasting gelden in Nederland wettelijke normen, maar het is beter voor de gezondheid om daar onder te blijven.
Als je via je project of gebiedsontwikkeling lucht-, water- en bodemverontreiniging, geluidsoverlast, trillingshinder,
lichthinder of andere milieueffecten kunt beperken, is dat gunstig voor de gezondheid. Ook zijn er misschien
mogelijkheden om hittestress te verminderen met waterpartijen en (extra) groen.

Score
Neutraal
Toelichting
RWS: "Kans: verzorgingsplaatsen zonder voorzieningen leiden tot gezondheidsrisico's door uitwerpselen
vrachtwagenchauffeurs."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.11): "SmartwayZ.NL kent drie doelen en elk doel heeft drie subdoelen: (...)
Daarnaast zijn er twee subdoelen: leefbaarheid verbeteren en verkeersveiligheid verbeteren."

B. Veilige omgeving
In een veilige omgeving treden minder calamiteiten en ongevallen op. Misschien zijn er kansen om de
verkeersveiligheid te vergroten of (externe) veiligheidsrisico’s te verminderen.

Score
Positief
Toelichting
RWS: "Kans: ontmoetingsplaatsen op verzorgingsplaatsen aanpakken."
RWS: "Kans: overnachtingen op verzorgingsplaatsen zonder voorzieningen leiden tot sociale onveiligheid."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.11): "SmartwayZ.NL kent drie doelen en elk doel heeft drie subdoelen: (...)
Daarnaast zijn er twee subdoelen: leefbaarheid verbeteren en verkeersveiligheid verbeteren."
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C. Bewegen
Welvaartsziekten als hart- en vaatziekten en overgewicht vormen een steeds groter aandeel in de ziektelast van
Nederlanders. Een belangrijke oorzaak is onze leefstijl. Meer bewegen is een belangrijke sleutel om op dit gebied
gezondheidswinst te behalen. Je kunt daarop inspelen door een leefomgeving te creëren die meer mensen uitnodigt
te wandelen of te fietsen. Denk bijvoorbeeld aan een goed netwerk van fiets- en wandelpaden en
langeafstandsroutes. Op stations kun je trappen in de looproute opnemen in plaats van liften.

Score
Positief
Toelichting
Gemeente Tilburg (Integrale Gebiedsopgave A58-zone): "* Kwalitatieve en kwantitatieve inventarisatie van recreatieve
verbindingen tussen de leisure spots (recreatieve en cultuurhistorische regionale parels) en versterken
zwakke schakels door gemeente Gilze en Rijen, gemeente Tilburg, gemente Goirle, gemeente Hilvarenbeek,
gemeente Oisterwijk, waterschappen De Dommel en Brabantse Deta, Provincie Noord-Brabant. * Uitwerking van
de restopgave ecologische verbindingszones en de restopgave natuur, met als doel opgaven te verbinden en het
recreatief routenetwerk op te waarderen door gemeente Gilze en Rijen, gemeente Tilburg, gemeente Goirle,
gemeente Hilvarenbeek, gemeente Oisterwijk, waterschappen De Dommel en Brabantse Delta, Provincie NoordBrabant."
RWS: "Kans: realiseren van speeltoestellen op VZP of buitenfitnessapparatuur/ parcours VZP."
RWS: "Kans: versterken fietsroutes in gebied, koppelen aan snelfietsroutes Tilburg-Breda, Tilburg-Oosterhout."
Ministerie IenW: "Kijk naar (nieuwe) fietspaden."

D. Ontspannen en ontmoeten
Een omgeving waarin mensen kunnen ontspannen en veilig met elkaar in contact komen, bevordert het welzijn en de
gezondheid. Denk hierbij aan parkjes, een natuurlijke omgeving met toegankelijk groen en water, groene verbindingen
naar recreatiegebieden buiten de stad en een sociaal veilige omgeving.

Score
Neutraal
Toelichting
Gemeente Tilburg (Integrale Gebiedsopgave A58 zone): "Kwalitatieve en kwantitatieve inventarisatie van recreatieve
verbindingen tussen de leisure spots (recreatieve en cultuurhistorische regionale parels) en versterken
zwakke schakels door gemeente Gilze en Rijen, gemeente Tilburg, gemente Goirle, gemeente Hilvarenbeek,
gemeente Oisterwijk, waterschappen De Dommel en Brabantse Deta, Provincie Noord-Brabant."
Gemeente Tilburg: * Bels Lijntje om het groen rond de stad te verbeteren en te versterken om zo een bijdrage te
leveren aan een leefbare en duurzame woonomgeving en een aantrekkelijk vestigingsklimaat. * De ontwikkeling
van Stadsbos013 leidt tot een verdere verbetering van het vestigings- en leefklimaat van de stad.
Provincie Noord-Brabant: "Overigens werkt de regio Midden een integrale gebiedsopgave A58/ of
ontwikkelperspectief A58 die verder gaat dan het te verbreden wegvak (westgrens Gilze en Rijen tot de oostgrens
van de gemeente Oisterwijk). Hierin zet men in op het gebied rond knooppunt Baars. Meer dan logistieke
component in dit verhaal wil de regio de A58 gebruiken voor natuurontwikkeling en Leisure ontwikkeling."
RWS: "Kans: blotevoetenpad op VZP als ruimte voor ontspanning en ontmoeting."
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Sociale relevantie
Een project of gebiedsontwikkeling draagt bij aan een duurzame leefomgeving als het relevant is voor burgers,
bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden. Sociale relevantie vraagt om participatie van deze
partijen in een vroeg stadium, ruim voor de formele besluitvorming, zodat je kunt inspelen op de verschillende
invalshoeken van deze groepen en hun kennis en creativiteit kunt benutten. Dit leidt tot bewustwording van de
opgaven en betere besluiten met meer draagvlak.

A. Draagvlak en lokale expertise
Je vergroot de sociale relevantie en het draagvlak voor je project door toekomstige gebruikers, omwonenden en
andere betrokkenen te betrekken bij de plannen. Door lokale expertise en specifieke kennis over het gebied of object
te benutten, kun je een beter project uitvoeren. Je weet meer details en je kent en begrijpt de wensen uit de omgeving
beter. Door hier rekening mee te houden kun je ook het risico op conflicten verkleinen.

Score
Positief
Toelichting
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.3): "De A58 tussen Tilburg en Breda is een deelopgave van het programma
SmartwayZ.NL. In dit programma werken overheden, markt- en kennispartijen en andere belanghebbenden
intensief samen om de doorstroming van het verkeer te verbeteren in Zuid-Nederland en om de innovatie te
stimuleren in deze slimme regio. SmartwayZ.NL wordt aangestuurd door een programmaraad met
vertegenwoordigers van deze partijen."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.5): "SmartwayZ.NL hanteert een aantal uitgangspunten om die doelen
te bereiken. Deze uitgangspunten zijn dus ook van toepassing op de verkenning A58 Tilburg-Breda. * Samen:
reizigers, omwonenden, overheden, bedrijfsleven, kennisinstellingen, maatschappelijke- en
belangenorganisaties laten meewerken, meedenken en meevernieuwen volgens het social design
principe. * Learning by doing: van elkaar leren en al gaandeweg kijken wat wel en niet werkt."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, pp.9-10): "Om te komen tot een voorkeursalternatief wordt intensief
samengewerkt met betrokken overheden en de omgeving en zal op verschillende thema's onderzoek worden
uitgevoerd. Ook hierbij zal worden getrechterd: de selectie van kansrijke alternatieven wordt vooral kwalitatief
onderbouwd en de keuze voor het voorkeursalternatief vooral kwantitatief."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.11): "SmartwayZ.NL kent drie doelen en elk doel heeft drie subdoelen: 3)
goede procesvoering: * zorgvuldig: transparant en begrijpelijk."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.13): "Het projectteam A58 Tilburg-Breda voert de Verkenning uit in
opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat. Daarin wordt het begeleid door een Ambtelijke
Begeleidingsgroep A58 Tilburg-Breda, waarin het Rijk, de provincie Noord-Brabant en de gemeenten Tilburg en
Breda zitting hebben. (...) Besluitvorming over de Verkenning vindt plaats in de Programmaraad SmartwayZ.NL en
wordt formeel bekrachtigd in het Bestuurlijk Overleg MIRT. De Minister van I&W is bevoegd gezag voor de
voorkeursbeslissing. Ter advisering van de Programmaraad wordt een Bestuurlijke adviesgroep voor de A58
Tilburg-Breda ingesteld waarin overheden uit het studie- en invloed gebied zitting hebben."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.14): "Zowel overheden, publieke en maatschappelijke organisaties,
alsook direct belanghebbenden waaronder burgers en bedrijven in de directe omgeving van het traject
zullen gedurende de Verkenning en de fases daarna, worden betrokken. In de verkenningsfase zullen
verschillende participatiemomenten worden georganiseerd. (...) De participatieaanpak wordt verder uitgewerkt
in een participatieplan."
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B. Sociale inclusiviteit
De sociale relevantie van een project of gebiedsontwikkeling wordt groter door ook groepen te betrekken die niet
deelnemen aan participatiebijeenkomsten of de formele inspraak maar wel belangen hebben in het gebied. Denk
bijvoorbeeld aan ouderen, kinderen en mensen met een lage sociaaleconomische status. Bij de realisatie kun je kansen
benutten om werknemers met een vergrote afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten. Je kunt ook rekening houden
met kwetsbare groepen door bijvoorbeeld voldoende bushaltes, bankjes, duidelijke wegmarkeringen en lange
uitvoegstroken op te nemen in het ontwerp.

Score
Neutraal
Toelichting
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.8): "De raming van de kosten van de meest voor de hand liggende
variant in de eerder uitgevoerde onderzoeken bedraagt € 70 miljoen (inclusief btw). Dit is in dit geval de
innovatiestrook. Om verzekerd te zijn van voldoende financiering is uitgegaan van de duurste variant van de
innovatiestrook. (...) In de verkenning wordt onderzocht of er voor derden meekoppelkansen zijn, waarvoor zij
additioneel budget kunnen/ willen reserveren."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.10): "Gezien het vele voorwerk, dat al is gedaan en de aard van de
opgave, zal de doorlooptijd van de verkenning korter dan de gebruikelijke twee jaar kunnen zijn. (...) De start
van de realisatie zal niet eerder dan in 2024 zijn; na de oplevering van de verbreding van de gedeelten Galder - Sint
Annabosch en Tilburg - Eindhoven. Dit leidt tot de volgende indicatieve planning:"
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.13): "De grootste afhankelijkheden voor de A58 Tilburg-Breda worden
momenteel voorzien met de projecten: *Smart Mobility, *InnovA58, *Het project draagt bij aan de nevendoelen
voor een duurzame leefomgeving en meer verkeersveiligheid."
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Bereikbaarheid
Voor een duurzame economische ontwikkeling is goede bereikbaarheid een voorwaarde. Goede bereikbaarheid
maakt het mogelijk vraag en aanbod van arbeid, kennis en producten bij elkaar te brengen. Mobiliteit draagt in
Nederland voor ongeveer 20% bij aan de CO2-uitstoot. Door kansen voor duurzame mobiliteit te benutten, komen
bereikbaarheid, economie, leefmilieu en klimaat meer in evenwicht.
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A. Betrouwbaar en robuust
Met een betrouwbaar en robuust mobiliteitssysteem verloopt het personenverkeer (zoals woon-werkverkeer) en het
goederentransport soepel en ontstaat minder economische schade door onvoorziene vertragingen. Je vergroot de
betrouwbaarheid als het verloop van de reis van deur tot deur en de reistijd voorspelbaarder worden.
Het mobiliteitssysteem wordt robuuster als extreem lange reistijden door incidenten (ongevallen, extreem weer,
werkzaamheden, evenementen) minder vaak voorkomen. Je kunt de robuustheid bijvoorbeeld vergroten door te
voorzien in alternatieve routes en door voorzieningen bereikbaar te maken met meerdere modaliteiten.

Score
Positief
Toelichting
Gemeente Tilburg: "dat de knopen minder hinder gevoelig moeten zijn en dat de doorstroming op
corridorniveau op orde moet zijn. Dit heeft een positief effect op onze Ringbaan Zuid die feitelijk als paralelle route
wordt gebruikt voor met name het oost-west verkeer."
Ministerie IenW: "smartmobility maatregelen."
Ministerie IenW: "Let op negatief effect truck platooning in toekomst voor wegdek, veiligheid en doorstroming."
Provincie Noord-Brabant: Afstemming over doorstromingsmaatregelen tussen Regionaal Verkeerskundig Team
van West-Brabant en wegbeheerders.
RWS: "Kans: in ontwerp rekening houden met bergingsruimte en ruimtes voor werkzaamheden, zodat
voldoende ruimte beschikbaar blijft bij werkzaamheden en incidenten."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.3): "Vanwege de lange formele plannings- en besluitvormingstijd is het
belangrijk om, naast de inzet op smart mobility maatregelen, ook uitbreiding van de wegcapaciteit te
onderzoeken."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.3): "Op basis van de streefwaarde voor reistijd uit de Nota Mobiliteit is in
2010 een startbeslissing genoemen voor de verkenning van Sint Annabosch - Galder. Vervolgens is er in 2013
ook een startbeslissing genomen voor een verkenning van het traject A58 Eindhoven - Tilburg. Beide trajecten zijn
samengevoegd en worden in het project InnovA8 verder voorbereid."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.4): "indien een verbreding van de A58, en wel het traject Tilburg knooppunt Sint Annabosch (in beide richtingen), de slimste oplossing blijkt te zijn, de €20 miljoen
gereserveerde middelen, zoals opgenomen in voornoemd Bidbook, aan te houden, zodat deze verbreding
uitgevoerd kan worden."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.6): "Het percentage vrachtvervoer op de A58 is met circa 20% relatief
hoog in vergelijking met andere snelwegen. Veel vrachtverkeer heeft tot gevolg dat er colonnevorming kan
optreden en daardoor het in- en uitvoegen bemoeilijkt wordt. (...) De hoge dichtheid van verzorgingsplaatsen en
rustplaatsen leiden tot extra in- en uitvoegbewegingen. Deze extra bewegingen vergroten de kans op files.
Daarnaast worden deze verzorgings- en rustplaatsen gebruikt als sluiproute wanneer beginnende filevorming
optreedt."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.8):"Te onderzoeken alternatieven (...):* Een reguliere verbreding van de
A58 van 2 naar 3 rijstroken of naar 4 rijstroken, buiten het bestaande ruimtebeslag. * Het concept
'innovatiestrook' is een slimme oplossing die het mogelijk maakt om door middel van een andere manier van
denken zoveel mogelijk binnen het bestaande ruimtebeslag (areaal) te opereren om capaciteitsuitbreiding te
realiseren en om de markt uit te dagen om met innovatieve oplossingen te komen."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.11): "SmartwayZ.NL kent drie doelen en elk doel heeft drie subdoelen: 1.
doorstroming verbeteren: * files op snelweg verminderen, * goed functioneren regionaal wegennet, * comodaliteit stimuleren. Daarnaast zijn er twee subdoelen: (...) verkeersveiligheid verbeteren."
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B. Efficiënt gebruik infrastructuur
Door de bestaande infrastructuur zo efficiënt mogelijk te benutten, zijn meer mensen en goederen te vervoeren
zonder dat uitbreiding van het netwerk nodig is. Op die manier vergroot je de bereikbaarheid en bespaar je materialen,
CO2-uitstoot en ruimte. Je maakt het gebruik bijvoorbeeld efficiënter met betere informatie over files en reistijden,
P+R-voorzieningen en het stimuleren van carpoolen. Meer informatie vind je op Beter benutten en de Ladder van
Verdaas.

Score
Positief
Toelichting
Ministerie IenW: "smartmobility maatregelen."
Ministerie IenW: "Let op negatief effect truck platooning in toekomst voor wegdek, veiligheid en doorstroming."
Provincie Noord-Brabant: "Momenteel maakt veel verkeer bij files en dergelijke op de A58 gebruik van de
provinciale wegen N631 en N282 en N269. Hierdoor ontstaat er veel overlast in de gemeenten waar de wegen
doorheen lopen. Een reconstructie van de N282 is in voorbereiding."
RWS: "Ambitie: zoveel mogelijk bestaande infrastructuur slimmer en beter benutten."
RWS: "Ambitie: zoveel mogelijk binnen beschikbare ruimtebeslag en beschikbare kunstwerken blijven."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.3): "De effecten van alleen smart mobility- en gedragsmaatregelen zijn op
het moment nog niet goed in te schatten, maar lijken onvoldoende om de verkeersproblematiek op te lossen."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.7): "Daarnaast is in het regeerakkoord 2017-2021 afgesproken bij ontwerp
en aanleg van wegen rekening te houden met de zelfrijdende auto. In de Verkenning wordt onderzocht wat dat
betekent voor het wegontwerp en de (digitale) infrastructuur."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.8): Kansen: "Kansrijke oplossingsrichtingen uit de marktverkenning (...): *
Blend-in systeem (samenvoegen verkeer) bij aansluitingen en verzorgingsplaatsen met flow control (met
voertuiginformatie voor TDI's) en invoegassistentie (verlichtingspunten langs invoegstrooke die snelheid
aangeven+ display met snelheid bij toerit). * Dynamisch inhaalverbod voor vrachtwagens gecombineerd met
dynamische snelheidsverlaging. * Integreren ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld Truck platooning in
geïntegreerde regelscenario's. * Advies en informatiediensten (individuele) voor personenverkeer, logistiek en
vrachtverkeer. * Introduceren van 'slimme camera's' voor verbetering van het incident management."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.8): "Te onderzoeken alternatieven (...): * een vormgeving van de weg,
gericht op de invoering van de zelfrijdende auto in 2030."
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C. Bereikbare functies
Onderdeel van bereikbaarheid zijn goede verbindingen met de belangrijkste functies en voorzieningen. In je ontwerp
kun je misschien kansen benutten om de bereikbaarheid van functies en voorzieningen te behouden of te vergroten.

Score
Positief
Toelichting
Gemeente Tilburg: "Voor wonen is bereikbaarheid van de stad natuurlijk van cruciaal belang."
Ministerie IenW: "smartmobility maatregelen."
Ministerie IenW: "Let op negatief effect truck platooning in toekomst voor wegdek, veiligheid en doorstroming."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.3): "In de deelopgave A58 Tilburg-Breda wordt gezocht naar de 'slimste
oplossing' om de bereikbaarheid te vergroten. Uit een marktverkenning blijken zowel smart mobility- en
gedragsmaatregelen als fysieke capaciteitsuibreiding kansrijk."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.3): "De Tweede Kamer roept het nieuwe provinciebestuur van NoordBrabant op met gedragen plannen (zowel infrastructureel als Smart Mobility) te komen die de bereikbaarheid
van Zuid-Nederland verbeteren."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.6): "Op een aantal plaatsen is de capaciteit van (aansluitingen op) het
onderliggende wegennet (OWN) onvoldoende. Hierdoor vindt er terugslag plaats op de A58."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.8): "Kansrijke oplossingsrichtingen uit de marktverkenning (...): * Verlengen
van de invoegstrook van verzorgingsplaats Raakeind tot aan afrit Gilze Rijen (weefvak). * Dynamische
vrachtwagen parkeerplaatsen op verzorgingsplaatsen Molenheide en Raakeind en daarmee mogelijk opheffen
rustplaatsen Blaak, Leikant, Lage aard en Hooge Aard."

D. Duurzame mobiliteit
Door de omvang van de mobiliteit te verminderen of duurzame vormen van mobiliteit te stimuleren, neemt de CO2uitstoot af. Je kunt de mobiliteitsomvang beïnvloeden met de inrichting van een gebied, bijvoorbeeld door stedelijke
verdichting toe te passen of woon- en werklocaties dicht bij elkaar te plaatsen.
Daarnaast kun je een verschuiving naar duurzame vormen van mobiliteit stimuleren (modal shift), bijvoorbeeld door de
gebruiker te stimuleren minder vervuilend te reizen. Misschien zijn er kansen om fietssnelwegen en goede
overstapfaciliteiten in het ontwerp op te nemen en om kantoren bij OV-knooppunten te situeren. Ook met voldoende
oplaadpunten en walstroomvoorzieningen in havens stimuleer je duurzame mobiliteit. Je kunt misschien ook
voorzieningen treffen om nieuwe ontwikkelingen als mobility as a service te ondersteunen.

Score
Positief
Toelichting
Gemeente Tilburg: "fietsbrug over de A58."
Ministerie IenW: "smartmobility maatregelen."
Ministerie IenW: "Let op negatief effect truck platooning in toekomst voor wegdek, veiligheid en doorstroming."
Provincie Noord-Brabant:
RWS: "Ambitie: inzet op Smart Mobility maatregelen
RWS: "Ambitie: inzet op fietsvoorzieningen."
RWS: "Kans: inzetten op groepsvervoer over vluchtstrook of doelgroepstrook."
RWS: "Kans: versterken bestaande carpoolplekken/ hubs."

Omgevingswijzer - A58 Tilburg - Breda

pagina 25 van 34

Vestigingsklimaat
Een aantrekkelijk vestigingsklimaat is een voorwaarde voor een economisch vitale omgeving. Het vestigingsklimaat
speelt in op de gewenste duurzame ruimtelijk-economische ontwikkeling en sluit aan bij de sterke en zwakke punten
van de regio. Ruimtelijke factoren die het vestigingsklimaat versterken zijn bijvoorbeeld clusters van samenwerkende
en aan elkaar gerelateerde bedrijven, een goede kennisinfrastructuur en een aantrekkelijk leef- en woonklimaat. Ook
goede bereikbaarheid speelt een rol; zie hiervoor het thema Bereikbaarheid.

A. Clusters
Het economisch succes van een regio hangt onder meer af van de aanwezigheid van clusters van kansrijke sectoren of
technologieën. Zo heeft de regio Eindhoven een cluster van technische bedrijven die elkaar versterken en de regio
Amsterdam een financieel cluster. Ook op kleinere schaal kunnen clusters van belang zijn. Nieuwe infrastructuur kan tot
versnippering van clusters leiden. Soms heeft de regio daarom meer baat bij één groter bedrijventerrein met één
snelwegafrit dan bij kleinere terreinen met eigen afritten bij verschillende dorpen.
Misschien zijn er kansen om bestaande clusters uit te breiden door ruimte te bieden voor andere sectoren die erbij
aansluiten en voor starters. Je kunt dat stimuleren door in te spelen op de wensen van de specifieke sectoren. Zo is
het voor een distributiebedrijf aantrekkelijk om dicht bij een snelweg te zitten, terwijl andere bedrijven beter in de
binnenstad of dicht bij het openbaar vervoer functioneren. Je kunt clusters behouden door bijvoorbeeld voorzieningen
voor de werknemers in je ontwerp op te nemen, zoals een groene omgeving voor de lunchwandeling en horeca voor
een borrel.

Score
Positief
Toelichting
Gemeente Tilburg: "branding & acquisitiestrategie Wijkevoort: smart industry & smart logistiscs bedrijven rond
werklandschap Wijkevoort."
Provincie Noord-Brabant: "Verbreding/ verbetering doorstroming van de A58 is allereerst van belang voor de
groeiende bedrijvigheid op de bestaande terreinen die direct aantakken op de A58. Het is een bedreiging voor
de regio als de maatregelen niet tijdig en voldoende zijn."
Provincie Noord-Brabant: "De A58 draagt bij aan de versterking van dit logistieke cluster. De regiodeal die de
regio's met het rijk hebben gesloten heet dan ook "Midden- en West-Brabant Makes and Moves". Behalve dat
logistiek en de maakindustrie nog groeien, is ook de interactie steeds belangrijker."
Provincie Noord-Brabant: "Verder vinden in west-brabantse kant ook initiatieven plaats voor industriële clustering
op biobased (Rodenburg). (...) De activiteiten eisen (...) de bereikbaarheid voor transport en personenvervoer."
Provincie Noord-Brabant: "In de regio ontstaat ook een steeds groter kenniscluster rond logistiek (hogescholen
Breda, Universiteit Tilburg, Midpoint, maar ook tussen de logistieke hotspots als Tilburg en Moerdijk) dat
geconcentreerd is rond de stations, maar ook via de weg ook bereikbaarheid vraagt."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.3): "In het Bestuurlijk Overleg MIRT van 6 december 2017 is vastgesteld, dat
Rijk en regio inzetten op het versterken van de internationale positie, goede (inter)nationale bereikbaarheid
en een concurrerend vestigingsklimaat in Zuid-Nederland."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.6): "(Inter)nationaal belang: A58 is belangrijk voor de economische
concurrentiepositie van Nederland (...) De A58 verbindt de mainport Rotterdam met het Duitse achterland en is
een belangrijke route voor goederenverkeer richting Duitsland en verder Europa in. Als onderdeel van de
Europese CITS corridor (Coöperatieve Intelligente Transport Systemen) is de A58 ook van belang, deze corridor
loopt van Rotterdam, via Breda, Tilburg en Eindhoven naar Venlo en Duitsland."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.6): "Regionaal belang: A58 verbindt economische clusters (...) De A58 is
belangrijk voor de bereikbaarheid van Brainport Eindhoven en Eindhoven Airport naar het landszijdige achterland.
Daarnaast is de A58 de oost-west verbinding door het zuiden van Nederland, langs Breda, Tilburg en Eindhoven."
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B. Woon- en leefklimaat
Met een prettig woon- en leefklimaat creëer je een goed vestigingsklimaat voor de bevolking. Dat is van belang voor
het welzijn en de gezondheid van mensen. Via het ontwerp van woningen en het voorzieningenaanbod kun je de
mensen aantrekken waar de kansrijke sectoren werk voor bieden. Denk bijvoorbeeld aan winkels, scholen, zorg en het
culturele aanbod.

Score
Neutraal
Toelichting
Gemeente Tilburg: "Branding & acquisitiestrategie Wijkevoort"
Gemeente Tilburg: "Voor wonen is bereikbaarheid van de stad natuurlijk van cruciaal belang."
Provincie Noord-Brabant: "A58 is een kans de bestaande kwaliteit van de ligging tussen steden BredaEindhoven-Den Bosch en de A58-A2 te versterken."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.11): "SmartwayZ.NL kent drie doelen en elk doel heeft drie subdoelen: (...)
Daarnaast zijn er twee subdoelen: leefbaarheid verbeteren en verkeersveiligheid verbeteren."

C. Kennisinfrastructuur
Om economische clusters duurzaam vitaal te houden, moeten zij steeds de nieuwste kennis en goed opgeleide
mensen kunnen inzetten. Je kunt daaraan bijdragen door een goed aanbod van onderwijs en kenniscentra te
stimuleren, in de fysieke nabijheid of bereikbaar via vlotte verbindingen.

Score
Positief
Toelichting
Gemeente Tilburg: Branding innovatieve regio: "Uit de 'Branding & acquisitiestrategie Wijkevoort': Werklandschap
Wijkevoort wordt verbonden met de innovatieve regio met verschillende innovatieprogramma's: Data-science
voor Logistieke Innovatie (DALI), Mens-machine interactie (MIND Labs), Jheronimus Academy of Data Science
(JADS). Hierbij is het faciliteren van ontmoeting, netwerkvorming en kennisuitwisseling belangrijk. Er zijn
verbindingen met onderwijsinstellingen: Tilburg University, Avans Fontys, ROC Tilburg, Helicon."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.4): "De ambitie is om de slimste snelweg van Europa te ontwikkelen,
startend op de Brabant corridor, in samenhang met een slim regionaal netwerk."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.5): "SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteitsprogramma dat werkt aan
het vlotste, veiligste, slimste en meest robuuste mobiliteitsnetwerk van Nederland en misschien wel van
Europa."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.7): "Het leidt ook tot een andere manier van ontwerpen van
capaciteitsuitbreiding met minder kosten, die mogelijk als voorbeeld kan dienen voor andere projecten binenn
SmartwayZ.NL en daarbuiten."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.11): "SmartwayZ.NL kent drie doelen en elk doel heeft drie subdoelen: 2.
innovaties stimuleren: *grootschalig gebruik van innovatieve toepassingen, *gebruiksacceptatie van innovaties,
*internationale inbedding."
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Investeringen
Bij een duurzame ontwikkeling zijn de investeringen in balans met de opbrengsten. Tot de investeringen behoren niet
alleen de aanlegkosten, maar alle kosten gedurende de hele levenscyclus. Onder opbrengsten vallen naast de
financiële opbrengsten ook maatschappelijke baten en de toekomstwaarde bij verschillende toekomstscenario’s.

A. Gezamenlijke financiering
Om een duurzame ontwikkeling daadwerkelijk te kunnen realiseren, is voldoende budget nodig. Je voorziet daarin als
de verantwoordelijke partijen bereid zijn om de ontwikkeling te financieren.
Ook zijn er misschien mogelijkheden om projectkosten te delen met andere partijen die baten ervaren, zoals
waardestijging van grond of vastgoed of de totstandkoming van beleidsdoelen.

Score
Positief
Toelichting
Gemeente Tilburg: De gemeente wil afwegen mee te investeren, zodra er een directe relatie is met een
ontwikkeling van de gemeente welke grenst aan de A58. Denk hierbij bijvoorbeeld aan Wijkevoort, Stappegoor,
de Blaak en Bakertand.
RWS: "financiering samen met provincie."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.6): "In het Regeerakkoord is afgesproken, dat nieuwe investeringen
worden gebaseerd op de uitkomsten van de Nationale Markt en Capaciteits Analyse (NMCA) en geprioriteerd
naar de meest rendabele projecten en de beschikbaarheid van cofinanciering vanuit regio's."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.8): "Bij vaststelling van het voorkeursalternatief worden definitieve
afspraken gemaakt over de kostenverdeling tussen regio en Rijk, waarbij als uitgangspunt een verdeling van
éénderde voor de regio (tot een maximale provinciale bijdrage van € 20 miljoen exclusief btw) en tweederde voor
het Rijk geldt. In de verkenning wordt onderzocht of er voor derden meekoppelkansen zijn, waarvoor zij
mogelijk additioneel budget kunnen/ willen reserveren."
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B. Levenscycluskosten
Voor een goede afweging van kosten en baten is het nodig de kosten gedurende de gehele levenscyclus in
beschouwing te nemen, waaronder ook beheer- en onderhoudskosten en sloopkosten. Daarmee voorkom je dat je
een voorziening aanlegt die later zijn functies verliest omdat er geen beheerbudget is (desinvestering). Soms verdient
een grotere investering in de aanleg (duurdere materialen, ander ontwerp) zich later terug met lagere kosten voor
beheer en onderhoud, lagere sloopkosten aan het einde van de levensduur of waardebehoud voor een volgende
levenscyclus.

Score
Positief
Toelichting
RWS: Ambitie: "Ja doen we"
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.4): "In de loop van 2017 verscheen de Nationale Markt- en
Capaciteitsanalyse (NMCA), waarin naast de mobiliteitsontwikkeling ook de potentiële bereikbaarheidsopgaven op
de lange termijn in beeld worden gebracht. Hieruit blijkt dat de economische verlieskosten op de A58 tussen
Tilburg en Breda rond 2030 zo'n 50 miljoen euro op jaarbasis bedragen."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.6): Ambitie: "De planning van de maatregelen in de tijd is onderdeel van de te
maken afspraken. Uitgangspunt daarbij is dat de realisatie zo snel en zo slim mogelijk wordt vormgegeven."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.7): "Op dit moment kent de A58 structurele dagelijkse files en is te vinden in
de file top 50 van Rijkswaterstaat in 2017. De files zijn toegenomen ten opzichte van 2015 en zorgen volgens de
economische wegwijzer 2016 voor een schade van 6,5 miljoen euro per jaar."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.9): "In de verkenning en de daaropvolgende planuitwerkingsfase wordt
bekeken wat het beste moment is om de maatregelen uit te voeren gelet op onderlinge samenhang met
projecten in de omgeving, hinder tijdens de uitvoering, benodigde procedure, urgentie en beschikbaarheid van
financiële middelen."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.11): "SmartwayZ.NL kent drie doelen en elk doel heeft drie subdoelen: 3.
goede procesvoering: * zorgvuldig: transparant en begrijpelijk, * efficiënt: kosten en baten in balans, * effectief:
mate van doelbereik."

Omgevingswijzer - A58 Tilburg - Breda

pagina 29 van 34

C. Toekomstbestendige investering
Een investering is duurzamer als deze beter aansluit bij toekomstige veranderingen en ontwikkelingen in een gebied of
project. Je kunt hiervoor checken of het project in verschillende scenario’s goede resultaten biedt. Je vergroot de
toekomstwaarde als het mogelijk is het project aan te passen aan nieuwe omstandigheden, bijvoorbeeld door een
gefaseerde uitvoering. Als de toekomst heel onzeker is, kan een goedkope oplossing die snel is af te schrijven een
goede optie zijn.

Score
Positief
Toelichting
Gemeente Tilburg: Het is wenselijk de plannen op zones nabij de snelweg mee te wegen voordat er
onomkeerbare beslissingen worden genomen vanuit de ruimteclaim van de A58.
RWS: Ambitie: "Ja is doel van de verkenning."
Startbeslissing (2018, p.4): "Smart Mobility staat voorop, ook is er aandacht voor de aanleg van ontbrekende
infrastructuur. Daarbij wordt een adaptieve aanpak gevolgd. Dat wil zeggen dat, afhankelijk van de resultaten van
de eerste stappen en autonome ontwikkelingen, telkens wordt gekeken welke maatregelen nodig en
kansrijk zijn. Hiermee kan de regio flexibel inspelen op de nieuwe mogelijkheden van Smart Mobility en ITS
(Intelligente Transport Systemen), waarbij innovaties en infrastructurele aanpassingen in samenhang kunnen
worden bekeken."
Startbeslissing A58 (2018, p.4): "Via een marktverkenning is een uitvraag gedaan naar innovatieve alternatieven
ten opzichte van alleen meer asfalt aan te leggen. (...) De programmaraad heeft op basis hiervan besloten: [1]
Kansrijke Smart Mobility maatregelen, [2] waar mogelijk aanhaken bij InnovA58 voor wat betreft
verzorgingsplaatsen en [3] een dossier uit te werken voor BO MIRT, gericht op een structurele aanpak."
Startbeslissing A58 (2018, pp.5-6): "SmartwayZ.NL hanteert een aantal uitgangspunten om die doelen te bereiken.
Deze uitgangspunten zijn dus ook van toepassing op de verkenning A58 Tilburg-Breda. *Adaptief: we weten nu niet
hoe de werled er morgen uitziet, daarom heeft de programmaraad zoveel mogelijk sturingsruimte in het
programmeren van de deelopgaven. * Duurzaam: aanpak die richt zich op energieneutraal, klimaatbestendig,
circulaire economie en duurzame gebiedsontwikkeling."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.12): "Duurzaamheid wordt meegenomen als integraal onderdeel, om
ook de ambities en meekoppel-kansen te onderzoeken. Hieraan zal apart aandacht besteed worden, zodat in de
voorkeursbeslissing helder is wat wordt meegenomen in de opdracht in de volgende planfase. Duurzame
oplossingen en ervaringen die elders zijn onderzocht of succesvol zijn toegepast, zullen adaptief worden
meegenomen in deze Verkenning. (...) De duurzaamheidsprestaties zullen zoveel mogelijk worden
gekwantificeerd ten gunste van de borging."
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CE & materialen
In een circulaire economie (CE) staat hoogwaardig hergebruik van producten en grondstoffen centraal. Er ontstaan
bovendien geen afvalstoffen en schadelijke emissies naar bodem, water en lucht. Waar het kan, gebruik je
grondstoffen die elders vrijkomen (secundaire grondstoffen), hernieuwbaar zijn (biobased) of niet schaars zijn
(algemeen beschikbaar). Hierdoor blijven eindige grondstofvoorraden langer beschikbaar.

A. Materiaalbesparing
Door te besparen op materiaalgebruik, bespaar je energie en raken eindige grondstoffen minder snel uitgeput.
Daarom is het van belang onnodig materiaalgebruik te voorkomen: doe niet wat niet echt hoeft. Soms kun je het
materiaalgebruik verminderen door je ontwerp te optimaliseren. Met extra waterberging is wellicht te besparen op
dijkverhogingen. Ook kun je denken aan alternatieven waarbij minder nieuwe wegen nodig zijn: woningen, werklocaties
en voorzieningen dichter bij elkaar plaatsen, functies combineren, smart mobility toepassen of snelfietsroutes inpassen.

Score
Positief
Toelichting
Gemeente Tilburg: "Minder materiaal gebruiken of hergebruiken, grondstoffencorridor en grondstoffenhubs."
Provincie Noord-Brabant: "Rethink, Refuse, Reduce, Recycle, de meest efficiënte manier van materiaalbesparing is het
gebruik van de bestaande constructies. Onderzoek bij aanpassingen in het systeem of onderdelen al dan niet
aangepast nog kunnen voldoen aan de nieuwe eisen."
RWS: "Zoveel mogelijk gebruik maken van huidige infrastructuur en kunstwerken."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, pp.5-6): "SmartwayZ.NL hanteert een aantal uitgangspunten om die doelen te
bereiken. Deze uitgangspunten zijn dus ook van toepassing op de verkenning A58 Tilburg-Breda. * Duurzaam:
aanpak die richt zich op energieneutraal, klimaatbestendig, circulaire economie en duurzame
gebiedsontwikkeling."
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B. Waardebehoud
Als vrijkomende materialen van waarde blijven voor een nieuwe toepassing, neemt het beslag op eindige
grondstoffen af. Je kunt daarom verkennen of je voor de bouw van nieuwe objecten gebruik kunt maken van objecten,
componenten en materialen die vrijkomen in het project of uit andere bronnen in de omgeving. Je draagt ook bij aan
waardebehoud als je vrijkomende materialen die je niet in het project kunt hergebruiken wel een andere hoogwaardige
bestemming geeft.
Naarmate een object langer meegaat, zijn minder materialen nodig voor vervanging. Verken daarom of de levensduur
van bestaande objecten te verlengen is en of het gebruik van materialen voor levensduurverlengend onderhoud
opweegt tegen het voordeel van de langere levensduur.

Score
Neutraal
Toelichting
Gemeente Tilburg: "Losmaakbaarheid, materialenpaspoort, eventueel DuboCalc, slim afvalbeleid."
Provincie Noord-Brabant: "Bekijk de onderdelen in het systeem en maak een LCA van de verschillende opties met
Reuse en Recycle. Weeg af wat op de levensduur van de constructies de beste waarde geeft."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, pp.5-6): "SmartwayZ.NL hanteert een aantal uitgangspunten om die doelen te
bereiken. Deze uitgangspunten zijn dus ook van toepassing op de verkenning A58 Tilburg-Breda. * Smart mobility
waar kan, asfalt waar moet. * Duurzaam: aanpak die richt zich op energieneutraal, klimaatbestendig, circulaire
economie en duurzame gebiedsontwikkeling."

C. Aanpasbaar, beheerbaar en herbruikbaar
Er zijn verschillende manieren om een object zo te ontwerpen dat in de toekomst minder grondstoffen nodig zijn.
Daarvoor is het nodig bij het ontwerp al na te denken over wat er aan het einde van het gebruik of de levensduur met
de verschillende componenten en materialen gebeurt. Je kunt bijvoorbeeld componenten ontwerpen die na het einde
van de levensduur opnieuw te gebruiken zijn. Ook kun je ervoor zorgen dat het ontwerp gemakkelijk aanpasbaar is aan
nieuwe eisen en ontwikkelingen, bijvoorbeeld door gebruik te maken van flexibele of demontabele oplossingen.
Daarbij is het van belang de technische levensduur goed af te stemmen op de verwachte functionele levensduur.
Soms heeft een robuuste oplossing die heel lang meegaat de voorkeur. Je bespaart ook op het toekomstige
grondstoffengebruik als je object goed te beheren en te onderhouden is.

Score
Positief
Toelichting
Gemeente Tilburg: "Diensten afneembaar i.p.v. eigenaar, asfaltabonnement."
Provincie Noord-Brabant: "Overweeg modulaire bouwmethoden i.v.m. mogelijkheden in aanpasbaarheid of
hergebruik op andere locatie in de toekomst. Neem het beheer- en onderhoudsregime van onderdelen van het
systeem mee in de overweging in kosten, maar ook in de hinder voor de gebruiker."
RWS: "Kans: te vervangen kunstwerken vervangen door circulaire viaducten."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, pp.5-6): "SmartwayZ.NL hanteert een aantal uitgangspunten om die doelen te
bereiken. Deze uitgangspunten zijn dus ook van toepassing op de verkenning A58 Tilburg-Breda. * Duurzaam:
aanpak die richt zich op energieneutraal, klimaatbestendig, circulaire economie en duurzame
gebiedsontwikkeling."
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D. Duurzame materialen
Duurzame materialen zijn materialen die weinig CO2-uitstoot en weinig schade aan de leefomgeving veroorzaken, bij
de productie, het transport en (her)gebruik gedurende de hele levenscyclus. Een levenscyclusanalyse (LCA) kan helpen
tot een duurzame materiaalkeuze te komen. Bij deze afweging kan Dubocalc worden ingezet. Als je streeft naar
duurzaam materiaalgebruik, vermijd dan het gebruik van schaarse materialen en materialen die schadelijke emissies
veroorzaken. Benut zo veel mogelijk duurzaam geproduceerde, hernieuwbare grondstoffen (biobased), maar zorg
ervoor dat het herstellend vermogen van natuurlijke hulpbronnen intact blijft (geen uitputting, geen negatieve impact
op natuurlijke hulpbronnen en het gebied van herkomst).

Score
Positief
Toelichting
Gemeente Tilburg: "Biobased en secundaire materialen"
Ministerie IenW: "Duurzame bouwmaterialen".
Provincie Noord-Brabant: "Doel: het verkleinen van de CO2-footprint tijdens de bouw-, leven- en sloopfase.
Deze waarden kunnen objectief worden gemeten (DuBOCalc) in de tenderfase door te gunnen op CO2-reductie.
Een aanbestedingsmethode waar de Provincie Noord-Brabant al sinds 2017 ruimte ervaring mee heeft."
Provincie Noord-Brabant: "Indien er materialen zullen moeten worden aangevoerd t.b.v. de constructies van de
aanpassing aan de weg, gebruik dan bij voorkeur: materialen die recycled of biobased zijn, waarin gerecyclede of
biobased materialen of zijn verwerkt of lokaal gewonnen materialen."
RWS: "Kans: gebruik van duurzaam asfalt."
RWS: "Ambitie: duurzame verkeerstekens (bamboe?)."
RWS: "Ambitie: duurzame geleiderail (hout?)."
RWS: "Kans: portalen (verkeerskundige draagconstructies) van hout."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, pp.5-6): "SmartwayZ.NL hanteert een aantal uitgangspunten om die doelen te
bereiken. Deze uitgangspunten zijn dus ook van toepassing op de verkenning A58 Tilburg-Breda. * Duurzaam:
aanpak die richt zich op energieneutraal, klimaatbestendig, circulaire economie en duurzame
gebiedsontwikkeling."
Startbeslissing A58 Breda Tilburg (2018, p.12): "Duurzame oplossingen en ervaringen die elders zijn onderzocht of
succesvol zijn toegepast, zullen adaptief worden meegenomen in deze Verkenning. Voorbeelden hiervan zijn
toepassingen van Living Labs, circulair ontwerpen zoals bij InnovA58 en energietransitie op en rond de weg, zoals
de Brabantse energiecorridor."
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Bijlage 2 Ambitieweb
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Bijlage 2 Ambitieweb
De input en resultaten van het Ambitieweb zijn beschreven in deze rapportage. Het ambitiebweb
(Excel) biedt hierbij geen nadere informatie en is om die reden niet afzonderlijk toegevoegd.
Sheets van de Ambitiesessie
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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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