
 

 

Motie van buiten de orde 
Agendapunt:  14 
Onderwerp: A58 
 
De raad van de gemeente Oirschot in vergadering bijeen d.d. 24 september 2019  
 
Overwegende dat:  
 

- Voor de verbreding van de A58, in lijn met de uitspraak van de Raad van State, een juist 
toetsingskader voor stikstofuitstoot, zal moeten worden gehanteerd. 

- De noodzaak tot verbreding, breed onderschreven wordt 

- De ontwikkelingen rond de aanpassing PAS een vertraging oplevert die de mogelijkheid biedt om 
meer tijd te nemen om tot zorgvuldige besluitvorming m.b.t. de constructieve oplossingen voor 
de A58 op Oirschots grondgebied te komen. 

- Ook Oirschot voor een grote opgave staat aangaande het ontwikkelen van woningbouw en dat de 
omgeving grenzend aan de A58 (Boterwijksestraat) bij uitstek tot het zoekgebied voor 
doorontwikkeling van woningbouw behoort. 

- De Gemeenteraad van Oirschot zich ernstig zorgen maakt over gezondheidsrisico’s, gezien de 
inmiddels ontwikkelde inzichten omtrent “uitstoot- en geluidseffecten” en zeker ook de 
cumulatieve effecten (vliegveld, intensieve veeteelt, autosnelweg). 

- Burgerparticipatie onvoldoende heeft plaatsgevonden daar de inspraakbijeenkomsten feitelijk 
meer het karakter van informatiebijeenkomsten hadden, waarbij er sprake was van 
eenrichtingsverkeer (RWS richting inwoners) en besluitvorming rond de beekdalpassage voor de 
inwoners niet transparant is geweest. 

Verzoekt het college,  

om de minister aan te sporen om de vertraging in de ontwikkelingen rond de A58 (veroorzaakt door 
de perikelen rond het PAS), te gebruiken om een nieuw procesvoorstel te doen waarin : 

- werkelijke burgerparticipatie wordt opgenomen, ten einde alles in het werk te stellen om te 
komen tot breed gedragen constructieve oplossingen voor de verbreding A58 op Oirschots 
grondgebied (m.n. de kruising A58- Wilhelminakanaal)  

- waarbij het uitgangspunt "saldo 0" , zoals oorspronkelijk door RWS besproken, wordt 
meegenomen en  

- waarbij voldoende waarborgen zijn ingebouwd om de gezondheidsrisico’s te minimaliseren. 
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