
Alle informatie is terug te vinden op www.oirschotaquaductinhetgroen.nl

Beekdalpassage bij Spoordonk

15-Juni-2021 , 19:00-19:20 uur



De raad heeft in Nov-2018 het PACT ondertekent
De vlakke ligging is onderdeel van het manifest van het PACT
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Bron: Manifest PACT A58, bijlage bij brief van Gemeente Oirschot aan 
Minister Mevr. Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, 21-Dec-2018



Het eerste zaadje is geplant “de brug-op-palen”
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2016 2017 2018 2019

Jan-2016
• Pleidooi van directeur Brabants Landschap valt goed bij gemeente Oirschot en 

ondernemers Het groene Woud
• Eén tunnel voor mensen en dieren



“Recreatie en Ecologie” is het meest wenselijk
Afgestemd met de Gemeente, maar voor de burgers komt de brug-op-palen  als 
complete verrassing!
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2016 2017 2018 2019

Nov-2016
•Rapport H+N+S Landschapsarchitecten, in opdracht van InnovA58
•Verbetering van de Beekpassages in de A58

“Brug op palen” in 3 varianten:
- Basispakket = geschikt voor ree
- Basispakket plus = geschikt voor edelhert
- Meekoppelpakket = recreatie en ecologie

Bron: Rapport H+N+S “Verbetering van de 
beekpassages in de A58”, Nov-2016

https://innova58.nl/PageByID.aspx?&cont
entPageID=744170

Het meekoppelpakket is 
het meest wenselijk

Deelnemer Gemeente 
Oirschot Carel van Dijk

https://innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=744170


Toch kiest Rijkswaterstaat voor “basispakket plus”
Dus toch níet de meest wenselijke oplossing! En voor het “basispakket plus” is de 
additionele financiering nog niet geregeld!

5

2016 2017 2018 2019

Feb-2017 Memo Opgave beekpassages InnovA58

Memo Opgave Beekdalpassages InnovA58
https://docplayer.nl/61313729-Opgave-
beekpassages-innova58.html

Visie Rijkswaterstaat  is te kiezen voor 
de basis-plus-oplossing! Mits de 

financiering t.o.v. basis geregeld is.

Dit is in tegenspraak tov de 
meest wenselijke variant 
(zie vorige slide) 

De brug-op-palen wordt ineens in het 
OTB  gefietst!

Kan dat zomaar? Er is immers geen 
startbeslissing die dit OTB kan dragen.

https://docplayer.nl/61313729-Opgave-beekpassages-innova58.html
https://docplayer.nl/61313729-Opgave-beekpassages-innova58.html
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2016 2017 2018 2019

Feb-2017 Memo Opgave beekpassages InnovA58

Memo Opgave Beekdalpassages InnovA58
https://docplayer.nl/61313729-Opgave-
beekpassages-innova58.html

In de memo 
van InnovA58 

staan alle 
beekpassages 

op een rij

Mark

Chaamse Beek

Broekloop

Reusel

Rosep

Beerze

EUR16miljTotaal over alles: EUR50milj

+ EUR34milj

Het is onduidelijk wat de kosten en meerkosten zijn
In de memo staan immers alle beken op een rij – het is niet duidelijk wat de kosten 
voor alleen de Beerze passage zijn

De uitleg in deze memo zegt iets 
anders dan de tabel:

Basis = EUR16 milj

Basis-plus = EUR29 milj

Meekoppel = EUR 46,5 milj

Verschil 
17milj !!

Verschil 
21milj !!

Verschil 
30,5milj !!

Basis Basis-plus Meekoppel

EUR29milj

+ EUR13milj

https://docplayer.nl/61313729-Opgave-beekpassages-innova58.html
https://docplayer.nl/61313729-Opgave-beekpassages-innova58.html


2016 2017 2018 2019

INTERMEZZO – 2 jaar ná de memo van InnovA58 wordt 
bekend dat het viaduct over De Beerze EUR40mln kost
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Bron: Presentatie Rob Voets, De Burgemeester 7-Feb-2019

Die variantenstudie 
van Witteveen+Bos is 
niet publiek vindbaar

Het viaduct over De Beerze 
(meekoppelpakket) kost 

dus EUR 40 mln

Maar weer later blijkt dat het 
tóch voor EUR17mln moet!

Rob Voets geeft toelichting op 
“Beekdalpassage” in de Zadelmakerij

7-Feb-2019



INTERMEZZO – Reactie van Marco Siecker 6-Mei-2021
PACT vergadering waarin Wethouder Heijman de brug-op-palen heeft toegelicht
Het college legt deze informatiebijeenkomst uit als besluitvormende raadsvergadering
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2016 2017 2018 2019

7-Feb-2019
Rob Voets geeft toelichting op 

“Beekdalpassage” in de Zadelmakerij

Besluitenlijst! Uitleg van Marco Siecker tijdens in De Kerk Spoordonk,
6-Mei-2021

• Tijdens het PACT overleg (raad en burgers zijn hierin 
georganiseerd aldus de verklaring van Jan Heijman) van  7 
februari 2019 (zie uitnodiging) heeft Jan Heijman (toenmalige 
wethouder)  de variant “brug op palen” gepresenteerd als de 
variant die is gekozen. 

• Hij heeft deze PACT bijeenkomst, waarin burgers en 
raadsleden zitting hadden, gebruikt als communicatiekanaal 
om de visie van gemeente Oirschot uit te dragen en toe te 
lichten. In de aanwezigheidslijst waren “alle raadsleden” (of 
afgevaardigde van de politieke partijen) aanwezig.

• Daarna is besloten om een (vertrouwelijke) 
raadsinformatiebrief te maken maar die niet te verspreiden 
omdat alle informatie tenslotte is gedeeld met betrokkenen, 
burgers en raadsleden.

Reactie van Marco Siecker tijdens de toelichting op deze totale 
tijdlijn, 6-Mei-2021 in De Kerk in Spoordonk



Ook de inpassingsvisie concludeert: “basispakket plus”
Het meekoppelpakket = “recreatie en ecologie” valt buiten de scope 

9

2016 2017 2018 2019

Juli-2017
• Inpassingsvisie InnovA58 Innovatieve weg door het Brabantse landschap
•Rapport Feddes/Olthof, Juli-2017

https://innova58.nl/bibliotheek/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=983689

Het wordt het “basispluspakket”
Het wordt dus het “basispakket 
plus”

Dit is in tegenspraak met de meest 
wenselijke variant, zoals beschreven in 
het rapport van H+N+S van Nov-2016

Het meekoppelpakket valt 
buiten de scope!

https://innova58.nl/bibliotheek/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=983689


Bewoners zijn verkeerd geïnformeerd (/1)
In de werksessie Hof van Solms blijken de opties ineens toch weer open

2016 2017 2018 2019

Maart-2018 Werksessie Hof van Solms

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=1007264

Bron: Werksessie Oirschot 22-Maart-2018, Hof van Solms, Oirschot
Rijkswaterstaat

Bewoners zijn in 
verwarring over de 
openstaande opties

Bewoners zijn tegen de 
“brug-op-palen”

Bewoners zijn vóór het 
ecoduct

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=1007264


Bewoners zijn verkeerd geïnformeerd (/2)
Er wordt gesuggereerd in De Stapperij dat er nog geen keuze is gemaakt

2016 2017 2018 2019

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?sectionID=136733&contentPag
eID=1067603

Bron: Beantwoording vragen naar aanleiding van inloopbijeenkomst De 
Beerze op 27 juni 2018, De Stapperij, Rijjkswaterstaat

Hier wordt gesteld dat er nog geen 
definitieve keuze is gemaakt. Maar we 
weten uit de factsheet (zie volgende slide) 
dat het ecoduct is afgevallen!

Juni-2018 Inloopbijeenkomst De Stapperij

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?sectionID=136733&contentPageID=1067603


Bewoners zijn verkeerd geïnformeerd (/3)
In diezelfde maand meldt InnovA58 dat het géén ecoduct wordt

2016 2017 2018 2019

Juni-2018
Factsheet van InnovA58 “Verwerking 
wensen omgeving De Beerze”.

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPag
eID=1058078

Bron: Factsheet verwerking wensen omgeving de 
Beerze, Juni-2018, Rijkswaterstaat

Een ecoduct 
wordt het niet!

Kortom: het wordt de 
brug-op-palen

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=1058078


In Feb-2019 schaart de Bestuurlijke Begeleidingsgroep 
zich unaniem achter de variant “Ecologie en Recreatie”

2016 2017 2018 2019

Feb-2019
BBG schaart zich unaniem achter de 
variant “Ecologie en Recreatie”.

1. Wat betekent “unaniem geschaard”?
Wat is de rechtskracht?

2. In welke setting heeft deze instemming 
plaatsgevonden?

3. Wie van de Gemeente Oirschot was 
daarbij betrokken?

InnovA58 meldt dat de “Bestuurlijke 
Begeleidings-groep” zich op 27-Feb-2019 
unaniem achter de brug-op-palen heeft 

geschaard.

https://innova58.nl/het+project+sub/participatie/default.aspx

Wie van Gemeente Oirschot is deelnemer in 
deze  “Bestuurlijke Begeleidingsgroep”

https://www.innova58.nl/faq/faq+oirschot/1382888.aspx

https://innova58.nl/het+project+sub/participatie/default.aspx
https://www.innova58.nl/faq/faq+oirschot/1382888.aspx


INTERMEZZO – In April-2021 blijkt dat in Feb-2019 
B&W bestuurlijk heeft ingestemd, maar de raad niet!

2016 2017 2018 2019

Feb-2019
B&W heeft in Feb2019 reeds bestuurlijk ingestemd 
met de uitwerking van variant “Ecologie en Recreatie”.

Bron: Beantwoording raadsvraag van Corine van Overdijk (VVD)
ingediend op 19 april 2021, Gemeente Oirschot

Wat betekent “bestuurlijk 
ingestemd”? Wat is de 
rechtskracht?

De raad heeft nog niet ingestemd 
met de bouw van de 
Beekdalpassage



Geen startbeslissing, geen besluit met rechtskracht, 
maar straks wél in het OTB
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OTB = Ontwerp Tracé Besluit; formeel document waarin het ontwerp vastligt voor de aanpassing aan de snelweg

Startbeslissing
“Verbreding A58”

16-Mei-2013

OTB = Ontwerp 
Tracé Besluit

TB = Tracé Besluit

Besluit?
Jan Baan “weg op 

palen”

Jan-2016

• Niet onderbouwde meerkosten
• Waarom “aquaduct” bij voorbaat al gschrapt”
• Geen burgerparticipatie

Juli-2021?

Raad is niet 
formeel 

geïnformeerd



Samenvatting: er is geen besluit genomen!

• Feiten

– De raad heeft het PACT ondertekend, incl. vlakke ligging!

– In de afgelopen 5 jaar zijn zaken gebeurd die absoluut niet OK zijn. Met name qua 
burgerparticipatie en raadsinformatie.

– Rijkswaterstaat gaat gewoon door: wie weet zit vóór de zomervakantie de brug-op-
palen in het OTB! Het concept-OTB heeft de Gemeente reeds gehad!

• Oproep aan de raad: haal de waarheid boven tafel

– Onderzoek welk besluit (met rechtskracht) genomen is t.a.v. de variant “Ecologie en 
Recreatie”, wanneer is de raad daar formeel over geïnformeerd en heeft de raad 
daarmee ingestemd?

– Vraag de vertrouwelijke raadsinformatiebrief op die door Wethouder Heijman 
nooit is verstuurd

– Vraag de variantenstudie van Witteveen+Bos (April-2018) op – blijkbaar ter inzage

– Vraag duidelijkheid over de kosten van de Beerze passage

– Net als het aquaduct: neem initiatief om een onafhankelijk, vergelijkend onderzoek 
te doen naar het ontwerp en de kosten van de Beekdalpassage (inschatting 
EUR22.000)
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Tot slot: Beeld → Oordeel → Besluitvorming (B-O-B)
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Witteveen+Bos: 
“De brug op palen

ED, 1-Maart-2019

Voorstel Brabants Landschap
Jan-2016
Brabants Dagblad

Brabrants Landschap: 
“Zo zou het kunnen 

worden”

Rapport Feddes/Olthof
Inpassingsvisie
pag. 67, Juli-2017

Feddes/Olthof: “Zorgen 
voor een transparant 

en elegant beeld”

Feddes/Olthof: “De 
brug vormgeven als 
een plank op palen”

Rijkswaterstaat 
“Weg op palen”

Rijkswaterstaat
20-Nov-2018
Joep de Greef in Gem. raadsvergadering



HIERNA DE SLIDES MET DE COMPLETE TIJDLIJN
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Toelichting op de tijdlijn (/1)
Het zaadje “de brug op palen” is geplant
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2016 2017 2018 2019

Jan-2016
• Pleidooi van directeur Brabants Landschap valt goed bij gemeente Oirschot en 

ondernemers Het groene Woud
• Eén tunnel voor mensen en dieren

Klik voor grote 
afbeelding



Toelichting op de tijdlijn (/2)
In afstemming met de Gemeente Oirschot komt de “brug op palen” als 
meekoppelpakket als meest wenselijk uit de bus, geschikt voor recreatie en ecologie
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2016 2017 2018 2019

Nov-2016
•Rapport H+N+S Landschapsarchitecten, in opdracht van InnovA58
•Verbetering van de Beekpassages in de A58

“Brug op palen” in 3 varianten:
- Basispakket = geschikt voor ree
- Basispakket plus = geschikt voor edelhert
- Meekoppelpakket = recreatie en ecologie

Bron: Rapport H+N+S “Verbetering van de 
beekpassages in de A58”, Nov-2016

https://innova58.nl/PageByID.aspx?&cont
entPageID=744170

Het meest wenselijke 
maatregelenpakket is met 
blauw raster aangegeven.

Deelnemer Gemeente 
Oirschot Carel van Dijk

https://innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=744170


Toelichting op de tijdlijn (/3)
• De visie van Rijkswaterstaat is “het basisplus-pakket”
• Hetgeen in tegenspraak is met de meest wenselijke oplossing uit de werksessie
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2016 2017 2018 2019

Feb-2017 Memo Opgave beekpassages InnovA58

Memo Opgave Beekdalpassages InnovA58
https://docplayer.nl/61313729-Opgave-
beekpassages-innova58.html

Visie Rijkswaterstaat  is te kiezen voor 
de basis-plus-oplossing! Mits de 

financiering t.o.v. basis geregeld is.

Dit is in tegenspraak tov de 
meest wenselijke variant 
(zie vorige slide) 

De brug-op-palen wordt ineens in het 
OTB  gefietst!

Kan dat zomaar? Er is immers geen 
startbeslissing die dit OTB kan dragen.

https://docplayer.nl/61313729-Opgave-beekpassages-innova58.html
https://docplayer.nl/61313729-Opgave-beekpassages-innova58.html
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2016 2017 2018 2019

Feb-2017 Memo Opgave beekpassages InnovA58

Memo Opgave Beekdalpassages InnovA58
https://docplayer.nl/61313729-Opgave-
beekpassages-innova58.html

In de memo 
van InnovA58 

staan alle 
beekpassages 

op een rij

Mark

Chaamse Beek

Broekloop

Reusel

Rosep

Beerze

EUR16miljTotaal over alles: EUR50milj

+ EUR34milj

Toelichting op de tijdlijn (/4)
Het is onduidelijk wat de meerkosten van “meekoppelpakket” zijn: +34 (volgens tabel) 
of +30,5 (volgens uitleg)?

De uitleg in deze memo zegt iets 
anders dan de tabel:

Basis = EUR16 milj

Basis-plus = EUR29 milj

Meekoppel = EUR 46,5 milj

Verschil 
17milj !!

Verschil 
21milj !!

Verschil 
30,5milj !!

Basis Basis-plus Meekoppel

EUR29milj

+ EUR13milj

https://docplayer.nl/61313729-Opgave-beekpassages-innova58.html
https://docplayer.nl/61313729-Opgave-beekpassages-innova58.html


2016 2017 2018 2019

Feb-2017 Memo Opgave beekpassages InnovA58

INTERMEZZO – Wat zijn de absolute kosten van het 
voorgenomen viaduct over De Beerze?
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Memo Opgave Beekdalpassages InnovA58
https://docplayer.nl/61313729-Opgave-beekpassages-innova58.html

De meerkosten voor “basis-plus” en 
“meekoppel-pakket” zijn resp. 3,5 en 10 milj

Maar wat kost het viaduct 
over de Beerze dan in 
absolute zin?

Bron: Presentatie Rob Voets, De Burgemeester 7-Feb-2019

Die variantenstudie 
van Witteveen+Bos is 
niet publiek vindbaar

Het viaduct over De Beerze 
(meekoppelpakket) kost 

dus EUR 40 mln

https://docplayer.nl/61313729-Opgave-beekpassages-innova58.html
https://docplayer.nl/61313729-Opgave-beekpassages-innova58.html


Toelichting op de tijdlijn (/5)
Aanpak beekpassages op de agenda van de Bestuurlijke Begeleidingsgroep van Juni-2017
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2016 2017 2018 2019

Feb-2017

https://docplayer.nl/61313729-Opgave-
beekpassages-innova58.html

We hebben geen verslag van deze 
BBG bespreking in Juni-2017

De brug-op-palen wordt ineens in het OTB  
gefietst!

Kan dat zomaar? Er is immers geen 
startbeslissing die dit OTB kan dragen.

Memo Opgave beekpassages InnovA58

https://docplayer.nl/61313729-Opgave-beekpassages-innova58.html


Toelichting op de tijdlijn (/6)
De beloofde vervolg-afspraken inzake “beekdal” hebben nooit geplaatsgevonden

2016 2017 2018 2019

Maart-2017 Ambities Team Oirschot > InnovA58

• Vervolgafspraken inzake “Beekdalpassage” 
toegezegd door Rijkswaterstaat (Inge Peters)

• Maar die afspraken zijn nooit gekomen.

Bron: Ambities Team Oirschot > InnovA58

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?
&contentPageID=730883

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=730883


Toelichting op de tijdlijn (/7)
In 2017 reserveert de Gemeente Oirschot EUR70.000 voor een wandelverbinding.
Blijkt na beantwoording van Corine van Overdijk in April-2019.

2016 2017 2018 2019

Juni-2017 Vaststelling bestemmingsplan De Stille Wille

Bron: Beantwoording raadsvraag van Corine van Overdijk (VVD)
ingediend op 19 april 2021, Gemeente Oirschot

Dit antwoord roept twee vragen 
op. Zie volgende slide.

Antwoord op raadsvragen van 
Corine van Overdijk 19-Apr-2021



Toelichting op de tijdlijn (/8)
In de bestemmingsplanwijziging én het raadsbesluit over De Stille Wille staat niets over 
de wandelverbinding, noch over de reservering van EUR70.000!

2016 2017 2018 2019

Juni-2017 Vaststelling bestemmingsplan De Stille Wille

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0823.DESTILLEWILLE2016-
VAS1/r_NL.IMRO.0823.DESTILLEWILLE2016-VAS1.html#_4_Recreatie-1

1. In het raadsbesluit staat niets over de 
genoemde EUR70.000!

2. Waarvoor is de EUR70.000 nodig? Toch 
niet alleen voor het aanleg van een 
wandelpad?

In het achterliggende bestemmingsplan staat 
niets over een wandelverbinding bij de 
Beerze noch over de watermolen. Hoe kan er 
dan EUR70.000 zijn gereserveerd?

Meer informatie

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.0823.DESTILLEWILLE2016-VAS1/r_NL.IMRO.0823.DESTILLEWILLE2016-VAS1.html#_4_Recreatie-1


Toelichting op de tijdlijn (/9)
Het meekoppelpakket = “recreatie en ecologie” valt buiten de scope 
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2016 2017 2018 2019

Juli-2017
• Inpassingsvisie InnovA58 Innovatieve weg door het Brabantse landschap
•Rapport Feddes/Olthof, Juli-2017

https://innova58.nl/bibliotheek/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=983689

Het wordt het “basispluspakket”
Het wordt dus het “basispakket 
plus”

Dit is in tegenspraak tov de meest 
wenselijke variant, zoals beschreven in 
het rapport van H+N+S van Nov-2016 

(zie tijdlijn /2)

Het meekoppelpakket valt 
buiten de scope!

https://innova58.nl/bibliotheek/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=983689


Toelichting op de tijdlijn (/10)
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt alleen over de brug-op-palen gesproken, maar 
er wordt ook aangegeven dat de keuze nog niets is gemaakt

2016 2017 2018 2019

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=958635

Bron: Beantwoording vragen naar aanleiding van de informatieavond 
Spoordonk op 1 november 2017, Rijkswaterstaat

Nov-2017 Informatiebijeenkomst Spoordonk

Of toch wel?
Zie vorige slide.

De variant “ecoduct” was 
volgens het rapport van 

Witteveen+Bos (April-2018) 
toch al afgevallen?

Nog geen keuze gemaakt over 
ecoduct of brug-op-palen!

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=958635


Toelichting op de tijdlijn (/11)
Tijdens de informatiebijeenkomst wordt ineens een verbinding gelegd met het OTB.
Terwijl daarvoor nooit een startbeslissing is genomen.

2016 2017 2018 2019

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=958635

Bron: Beantwoording vragen naar aanleiding van de informatieavond 
Spoordonk op 1 november 2017, Rijkswaterstaat

De brug-op-palen wordt ineens in 
het OTB  gefietst!

Kan dat zomaar? Er is immers 
geen startbeslissing die dit OTB 
kan dragen.

Nov-2017 Informatiebijeenkomst Spoordonk

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=958635


Toelichting op de tijdlijn (/12)
In de werksessie blijken de opties ineens toch weer open

2016 2017 2018 2019

Maart-2018 Werksessie Hof van Solms

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=1007264

Bron: Werksessie Oirschot 22-Maart-2018, Hof van Solms, Oirschot
Rijkswaterstaat

Bewoners zijn in 
verwarring over de 
openstaande opties

Bewoners zijn tegen de 
“brug-op-palen”

Bewoners zijn vóór het 
ecoduct

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=1007264


Toelichting op de tijdlijn (/13)
En in de factsheet is de variant “ecoduct” tóch ineens weer van tafel

2016 2017 2018 2019

Juni-2018
Factsheet van InnovA58 “Verwerking 
wensen omgeving De Beerze”.

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPag
eID=1058078

Bron: Factsheet verwerking wensen omgeving de 
Beerze, Juni-2018, Rijkswaterstaat

Klik voor grote 
afbeelding

Maar een ecoduct wordt 
het niet

InnovA58 meldt dat er 2 
varianten worden 
uitgewerkt:
- De vlakke ligging
- De brug-op-palen

Kortom: het wordt de 
brug-op-palen

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=1058078


Toelichting op de tijdlijn (/14)
De suggestie wordt gewekt dat de keuze over het ontwerp nog niet is gemaakt.
Maar uit de factsheet in diezelfde maand blijkt het ecoduct tóch afgevallen! 

2016 2017 2018 2019

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?sectionID=136733&contentPag
eID=1067603

Bron: Beantwoording vragen naar aanleiding van inloopbijeenkomst De 
Beerze op 27 juni 2018, De Stapperij, Rijjkswaterstaat

Hier wordt gesteld dat er nog geen 
definitieve keuze is gemaakt. Maar we 
weten uit de factsheet (vorige slide) dat 
het ecoduct is afgevallen!

Juni-2018 Inloopbijeenkomst De Stapperij

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?sectionID=136733&contentPageID=1067603


Toelichting op de tijdlijn (/15)
Opnieuw wordt de verbinding gelegd met het OTB.
Terwijl daarvoor nooit een startbeslissing is genomen.

2016 2017 2018 2019

Hier wordt dezelfde opmerking gemaakt 
als in Nov-2017: de brug-op-palen wordt 
ineens in het OTB  gefietst!

Kan dat zomaar? Er is immers geen 
startbeslissing die dit OTB kan dragen.

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?sectionID=136733&contentPag
eID=1067603

Bron: Beantwoording vragen naar aanleiding van inloopbijeenkomst De 
Beerze op 27 juni 2018, De Stapperij, Rijjkswaterstaat

Juni-2018 Inloopbijeenkomst De Stapperij

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?sectionID=136733&contentPageID=1067603


Toelichting op de tijdlijn (/16)

Is het ecoduct nu wel of niet afgevallen?

2016 2017 2018 2019

Juni-2018 Inloopbijeenkomst De Stapperij

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?sectionID=136733&contentPag
eID=1067603

Bron: Beantwoording vragen naar aanleiding van inloopbijeenkomst De 
Beerze op 27 juni 2018, De Stapperij, Rijjkswaterstaat

Het ecoduct is dus 
tóch afgevallen!

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?sectionID=136733&contentPageID=1067603


Toelichting op de tijdlijn (/17)
In de tussenstand wordt niet meer over de ecoduct variant gesproken.

2016 2017 2018 2019

Sept-2018
Tussenstand “Tussenstand 
ontwerp verbrede A58”

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=1096518

Bron: Tussenstand “Verbreding, 10-Sept-2018, InnovA58
Maar het ecoduct was tóch  

al afgevallen?

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=1096518


Toelichting op de tijdlijn (/18)
Het PACT/manifest is tegen de brug-op-palen, en is vóór een ecoduct.
Tevens wordt bezwaar gemaakt tegen de gevolgde werkwijze.

2016 2017 2018 2019

Nov-2018
Gemeenteraad en burgers 
ondertekenen het PACT A58

Bron: Manifest PACT A58, bijlage bij brief van Gemeente Oirschot aan 
Minister Mevr. Van Nieuwenhuizen-Wijbenga, 21-Dec-2018



Toelichting op de tijdlijn (/19)
De raad is niet geïnformeerd over de bestuurlijke instemming met de bouw van de 
beekdalpassage van 2 jaar geleden

2016 2017 2018 2019

Feb-2019
B&W heeft blijkbaar bestuurlijk ingestemd met de 
uitwerking van variant “Ecologie en Recreatie”.

Bron: Beantwoording raadsvraag van Corine van Overdijk (VVD)
ingediend op 19 april 2021, Gemeente Oirschot

De raad heeft nog niet ingestemd 
met de bouw van de 
Beekdalpassage

Dit antwoord roept drie vragen 
op. Zie volgende slide.



Toelichting op de tijdlijn (/20)
Welke rechtskracht heeft deze “bestuurlijke instemming.”?
In welke setting de Gemeente Oirschot daarmee heeft ingestemd?

2016 2017 2018 2019

Feb-2019
B&W heeft blijkbaar bestuurlijk ingestemd met de 
uitwerking van variant “Ecologie en Recreatie”.

1. Wat betekent “bestuurlijke instemming”?
Wat is de rechtskracht?

2. In welke setting heeft deze instemming 
plaatsgevonden?

3. Wie van de Gemeente Oirschot was 
daarbij betrokken?

InnovA58 meldt dat de “Bestuurlijke 
Begeleidings-groep” zich op 27-Feb-2019 
unaniem achter de brug-op-palen heeft 

geschaard.

https://innova58.nl/het+project+sub/participatie/default.aspx

Wie van Gemeente Oirschot is deelnemer in 
deze  “Bestuurlijke Begeleidingsgroep”

https://www.innova58.nl/faq/faq+oirschot/1382888.aspx

https://innova58.nl/het+project+sub/participatie/default.aspx
https://www.innova58.nl/faq/faq+oirschot/1382888.aspx


INTERMEZZO – Reactie van Marco Siecker 6-Mei-2021
PACT vergadering waarin Wethouder Heijman de brug-op-palen heeft toegelicht
Het college legt deze informatiebijeenkomst uit als besluitvormende raadsvergadering
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2016 2017 2018 2019

7-Feb-2019
Rob Voets geeft toelichting op 

“Beekdalpassage” in de Zadelmakerij

Wie wordt hier nou voor 
de gek gehouden?

Besluitenlijst! Uitleg van Marco Siecker tijdens in De Kerk Spoordonk,
6-Mei-2021

• Tijdens het PACT overleg (raad en burgers zijn hierin 
georganiseerd aldus de verklaring van Jan Heijman) van  7 
februari 2019 (zie uitnodiging) heeft Jan Heijman (toenmalige 
wethouder)  de variant “brug op palen” gepresenteerd als de 
variant die is gekozen. 

• Hij heeft deze PACT bijeenkomst, waarin burgers en 
raadsleden zitting hadden, gebruikt als communicatiekanaal 
om de visie van gemeente Oirschot uit te dragen en toe te 
lichten. In de aanwezigheidslijst waren “alle raadsleden” (of 
afgevaardigde van de politieke partijen) aanwezig.

• Daarna is besloten om een (vertrouwelijke) 
raadsinformatiebrief te maken maar die niet te verspreiden 
omdat alle informatie tenslotte is gedeeld met betrokkenen, 
burgers en raadsleden.

Reactie van Marco Siecker op vorige 
slides tijdens toelichting op deze totale 
tijdlijn, 6-Mei-2021 in De Kerk in 
Spoordonk



INTERMEZZO – Reactie van Marco Siecker
Op 13-Apr-2021 bevestigt Pascal Lardinois (RWS)  de keuze voor variant “ecologie en 
recreatie” – n.a.v. presentatie van Ad en Paul in Provinciehuis van 20-Jul-2020
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2016 2017 2018 2019 2021

13-Apr-2021
Mail van Pascal Lardinois (Rijkswaterstaat) met onderbouwing 

waarom zij gekozen hebben voor de variant “ecologie en recreatie”

Op 27-Feb-2019 is “bestuurlijk 
gekozen voor de variant ‘Ecologie en 
Recreatie’ door Prov. Noord-Brabant, 

Gem. Oirschot, Waterschap De 
Dommel en Rijkswaterstaat

tijdlijn 
onderbroken

Op 27-Feb-2019 is de voorkeur 
uitgesproken – dus nog geen besluit!

En ook hier wordt wederom de 
verbinding met het (O)TB gelegd.



INTERMEZZO – Toevoeging door PACT op 9-Juni-2021
Uit de ouwe doos komt onderstaande mail van Michèle van der Vlies 
(Planstudiemanager Innova58, Rijkswaterstaat): “er ligt een bestuurlijk besluit”
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2016 2017 2018 2019

28-Juni-2019

Voor de duidelijkheid: het is niet zo dat we teruggaan in het proces. Er ligt een 
bestuurlijk besluit voor de variant ‘recreatie en ecologie’, een verhoogde brug 
van 30 m breed en een onderdoorhoogte van 3 m, waarbij als uitkomst van de 
bijeenkomst in de Spoordonkse Watermolen een maaiveldverlaging van 0.5 m 
wordt toegepast. Hierdoor wordt de onderdoorhoogte +2.5 m boven maaiveld 
ipv 3 meter. RWS heeft opdracht om deze variant uit te werken.

Grt,
Michèle.

Michèle van der Vlies

Planstudiemanager Innova58
Website www.innovA58.nl
Rijkswaterstaat Zuid-Nederland
T 06 46139549
Michele.vander.Vlies@rws.nl
www.rijkswaterstaat.nl

Jun-2019
Er ligt een bestuurlijk besluit voor de variant 
“Ecologie en Recreatie”.

Da’s een interessante uitspraak!

Waar is dit besluit genomen dan?

http://www.innova58.nl/
mailto:Michele.vander.Vlies@rws.nl
http://www.rijkswaterstaat.nl/


Agenda – 27-Mei-2021 – Online

1. Opening en mededelingen

2. De tijdlijn aangaande “Beekdalpassage”

3. Vragen en discussie

4. Wat verder ter tafel komt
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Tijdlijn naar de besluitvormende vergadering op 22-Jun

44

Mei Juni

wk20 wk21 wk22wk19 wk24 wk25 wk26wk23

Dinsdag 15-Jun
wk24

“Podium” olv
Burgemeester

College 
vergadering

Wk23 komt de agenda en stukken van 
raadsvergadering in wk25

VANDAAG! Dinsdag 22-Jun
wk25

Besluitvormende 
raadsvergadering

We willen in deze raads-
vergadering een instemming 
op het budget voor ipvDelft

voor de Beekdalpassage

Van achteren naar voren redeneren

Opstellen initiatief raadsvoorstel



Haast is geboden, want straks staat het in het OTB!
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Als je dit moment mist, dan wordt het 
Juli en zomervakantie! En dat zal ook 
het moment zijn dat het OTB er ligt!



BIJLAGEN
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Inventarislijst
Informatie is beschikbaar via website www.oirschotaquaductinhetgroen.nl
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http://www.oirschotaquaductinhetgroen.nl/


Artikel Brabants Dagblad – Jan-2016
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Keer 
terug



Rapport H+N+S – Nov-2016 (/1) 

49

Bron: Rapport “V E R B E T E R I N G V A N D E B E E K P A S S A G E S I N DE A58”
H+N+S, Nov-2016

https://innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=744170

Deelnemer Gemeente 
Oirschot Carel van Dijk

Keer 
terug

https://innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=744170


Rapport FeddesOlthof – Jul-2017 (/1) 
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Bron: Rapport “Inpassingsvisie InnovA58 Innovatieve weg door het Brabantse landschap”
FeddesOlthof, Juli-2017

https://innova58.nl/bibliotheek/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=983689

Deelnemer Gemeente 
Oirschot Hans van 

Doormaal

Keer 
terug

• Zeer suggestieve schets! De nieuw 
brug komt immers bijna 2m hoger!

• De ca 4m hoge geluidsschermen 
staan niet getekend!

https://innova58.nl/bibliotheek/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=983689


Rapport Feddes Olthof – Jul-2017 (/2) 
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Bron: Rapport “Inpassingsvisie InnovA58 Innovatieve weg door het Brabantse landschap”
Feddes Olthof, Juli-2017

https://innova58.nl/bibliotheek/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=983689

Keer 
terug

https://innova58.nl/bibliotheek/documenten/HandlerDownloadFiles.ashx?idnv=983689


Bestemmingsplan De Stille Wille
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We hebben het 
bestemmingsplan en het 
raadsbesluit nagelezen, 

daar staat niets over 
EUR70.000 reservering

Er staat wel een cryptisch zinnetje: “het 
kostenverhaal is anderszins geregeld

Keer 
terug



Factsheet InnovA58 wensen De Beerze – Juni-2018 
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Keer 
terug

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPag
eID=1058078

Bron: Factsheet verwerking wensen omgeving de 
Beerze, Juni-2018, Rijkswaterstaat

https://www.innova58.nl/PageByID.aspx?&contentPageID=1058078


Beeldvorming – ecoduct over het spoor
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Dit ecoduct kost EUR10milj



Beeldvorming – Visual Witteveen+Bos
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Bron: https://vr.witteveenbos.com/info/en/project/beerze-viaduct/

https://vr.witteveenbos.com/info/en/project/beerze-viaduct/


Beeldvorming – vergelijking viaduct De Beerze en 
viaduct Wilhelminakanaal
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Wilhelminakanaal
- 5-7m boven waterniveau

- Breedte 96m

Kosten EUR36mln



Bestand gevonden op InnovA58
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100969.9435 Geometrisch wegontwerp Situatie Varianten Beerze-1

De Beerze blijft liggen 
waar die nu ligt!
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Luchtfoto van Oirschot met centraal de A58 en de 
brug over het Wilhelminakanaal. © Ronald Otter

Visual aquaduct – © IpvDelft


