Notulen: vergadering Pact A58
Datum: woensdag 27-11-2019
Voorzitter: Fons Peeters
Notulen gemaakt door: Rosetta Hovius (buurtgroep de Kemmer)
Lokatie: Gemeentehuis Oirschot
Aanwezig: Marienette Wemelsfelder, Rien de Koning, Piet Machielsen, Henk
Huijskens, Harrie van Moorsel, Carel van den Berk, Hans van Woensel, Ad Aben,
Cees Ouwerkerk, Jan van Zelst, Erik Strijbosch, Kim Martens-Willems, Angelique
Willems, Ineke Willems, Kees van Zandvoort, Fons Peeters, Femke Dingemans en
Rosetta Hovius
Afmelding: VVD en DGM
1. Welkom:
Fons heet iedereen welkom in het bijzonder Femke Dingemans directeur van de
Brabantse Milieufederatie die op uitnodiging van Henk en Harry te gast is.
Het Pact A58 is opgericht 23 november 2018 en bestaat nu dus 1 jaar.
2. Huishoudelijke mededelingen:
Fons geeft de eindtijd aan van deze bijeenkomst en de duur van de spreektijden voor
Femke Dingemans en Piet Machielsen.
Deelnemers hebben van te voren geen agenda gehad en er is vanavond geen ambtelijke
ondersteuning voor de vergadering. Dit moet volgende keer wel in orde zijn.
Op het eind van de vergadering zal er tijd zijn voor het bestuderen van- en gedachtes
uitwisselen over de maquette gemaakt door Ad Aben.
3. Femke Dingemans reageert op- en stelt vragen over de papieren die zij toegestuurd
heeft gekregen.
In 2013 is er een voorstel geweest vanuit het ministerie om een passage (brug op palen)
aan te gaan leggen over het Wilhelmina kanaal.
De werkgroep aquaduct meent dat deze beslissing is genomen op oneigenlijke gronden.
Er zijn documenten opgevraagd vanuit het WOB en kijkend naar de data lijkt de tijdslijn
niet te kloppen. Burgers zijn niet tijdig betrokken. De bestuursrechter zal hier uitspraak
over moeten doen. Dit dient over drie weken.
Rijkswaterstaat blijft volhardend achter deze beslissing staan, Jan Baan directeur van het
Brabants Landschap is groot voorstander van dit concept. Edelherten kunnen er
onderdoor en natuurgebieden zijn met elkaar verbonden. Femke heeft deze morgen Jan
Baan bezocht en deze staat open om naar het alternatieve ecoduct concept te kijken als
dat tot meer draagvlak in de samenleving zou leiden. Het moewt wel ‘edelhertproof’ zijn.
Femke stelt voor dat de werkgroep aquaduct met Jan Baan een afspraak maakt hierover.
Van belang is om argumenten op papier te gaan zetten die helder en duidelijk zijn, zodat
hij overtuigd wordt van de voordelen die ons alternatief heeft.
Een aanzet kan zijn: recreatie mogelijkheden, de water bergende functies, de edelherten,
geluidsoverlast, fijnstof, asfalt, de financiën, de 0 saldo berekeningen, zichtlijnen,
maatregelen voor de leefomgeving, landschapsinzichten, nu de kans pakken om het goed
te doen, de factor mens in het geheel meenemen, de toename van het verkeer etc.
Femke stelt voor om met een waterschap gebiedsmanager in gesprek te gaan hierover.
Met andere woorden de voortschrijdende inzichten en actuele zaken onderzoeken.
Femke geeft aan dat de rechter alleen rapporten van erkende instanties serieus neemt.
Werkgroep aquaduct gaat een bezwaar indienen bij de bestuursrechter. Femke
Dingemans geeft aan dat de BMF juridische ondersteuning kan geven en zij is tevens ook

de contact persoon daarvoor.
Een brief voor de minister opstellen over de A58 problematiek vindt Femke Dingemans
een aanrader. Daarin vragen de beslissing die in 2013 is genomen is te heroverwegen.
Een plus is het zeker dat er een motie door de Raad is ingediend. Marienette zal nog
kijken of die aangescherpt kan worden op het gebied van Saldo 0 definiering en het
explicieter noemen van een aquaduct als oplossing. De nieuwe versie graag eerst
voorleggen aan de Pact A58 groep.
Saldo 0 is vaak te vaag gedefinieerd. Maar bedoeld wordt dat de volgende criteria
niet mogen verslechteren t.o.v. 2008 toen de A58 nog 2x2 rijbanen telde.
1. Geluidsoverlast,
2. Emissie (CO,CO2, NO, NOx, (ultra)fijnstof, roet, stank),
3. Zicht
4. Leefbaarheid
Het Saldo 0 is door Rijkswaterstaat mondeling toegezegd in 2016 bij het Team Oirschot
burgerparticipatieproces. Het zou ook genoemd zijn in Bavel en zelfs voor de hele A58.
Helaas is dit in notulen of in andere stukken niet terug te vinden. Teleurstellend is dat
Rijkswaterstaat een terugtrekkende beweging maakt en deze doelstelling verzacht tot
ambitie en vervolgens ‘als er geld is’.
De volksgezondheid en natuur staan voorop aldus Femke Dingemans. En daarover dient
de overheid te waken (Urgenda uitspraak)
Rapporten/onderzoeken door de GGD/TNO/RIVM laten opstellen is al eerder genoemd
door leden van de Pact A58 maar nog niet gedaan. Door de PAS hebben we nu wel weer
meer tijd om wat te doen.
Geluidsrapporten worden door Rijkswaterstaat niet verstuurd en niet vrijgegeven. (WOB)
Femke stelt voor om hier een jurist op te gaan zetten. BMF help aangeslotenen, heeft zelf
2 juristen en goede contacten met de juiste advocaten, maar voor procedures vraagt BMF
wel een financiele bijdrage.
4.Inbreng Piet Machielsen:
Piet is bij een bijeenkomst geweest van interdepartementale bestuurders langs de A58.
De PAS maatregel blijft lastig en heeft gevolgen voor de aanleg van de A58. (een uitstel
van 1-3 jaar wordt gevreesd) Vanuit Den haag komen nog richtlijnen.
De grondwerving gaat ondertussen wel door.
Saldo 0 is ingebracht bij de Provincie. Moeten we wel nader definieren , is te vaag. Vraagt
wel om extra maatregelen.
In Best wordt voor de A2 en A58 ook gekeken naar de maximum snelheden.
De 100 kilometer per uur regel is volgens Angelique Willems bedoeld voor de bouw en niet
voor de infra. Er volgen hierover later nog instructies van het kabinet.
Een brief naar de minster schrijven wat Oirschot wil kan helpen, met een uitleg over de
huidige en toekomstige situatie en daarin ook de proces gang gaan beschrijven.
Piet wil graag dat Pact A58 ambtelijk ondersteund wordt. Het is een te serieus onderwerp.
Met alle fracties gaan samenwerken en er hetzelfde in gaan staan, vindt Piet erg
belangrijk. Er samen voor gaan knokken.
Bij de gemeente financiële middelen gaan aanvragen om Pact A58 te kunnen
ondersteunen.
In de eerste week van december met de politiek bij elkaar gaan zitten en dan gaan kijken
hoe we de samenwerking met elkaar tot stand kunnen gaan brengen.
Piet Machielsen zal het meenemen naar het College en dan de kaderstelling met kansen
en risico’s op papier laten zetten.

5.Rondvraag: Wordt overgeslagen en de 5 minuten van de Kemmer wordt doorgeschoven
om Ad meer tijd te geven.
6.Afsluiting;
Fons dankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inzet. En In het bijzonder Femke
Dingemans voor haar bijdrage.
7.Uitleg van Ad Aben over de maquette van het aquaduct en het ecoduct:
Iedereen is zeer onder de indruk en Ad wordt bedankt voor zijn waardevolle inbreng.

