Van: "InnovA58 (GPO)"
Datum: 15 april 2019 om 10:25:03 CEST
Aan: "InnovA58 (GPO)"
Onderwerp: [InnovA58] Stand van zaken ontwerp Beekpassage De Beerze

Geachte heer, mevrouw,

In vervolg op ons bericht van 29 november 2018 informeren wij u hierbij over de laatste stand van
zaken rondom het ontwerp voor de beekpassage de Beerze.

In 2018 is op basis van de ingediende wensen van de provincie Noord-Brabant en natuur- en milieuorganisaties een ontwerp gemaakt voor een hoge brug op palen over de Beerze.
Dit ontwerp bleek financieel echter niet haalbaar.
Het ontwerp is daarop aangepast, waarbij rekening is gehouden met wensen vanuit de provincie en
natuur- en milieuorganisaties én met de wensen van omwonenden en hun suggestie voor een verlaagde ligging van het maaiveld ter hoogte van de Beerze. Het resultaat is de nieuwe variant: Ecologie en Recreatie.

De variant Ecologie en Recreatie is een verbinding over de Beerze die ruimte biedt aan zowel recreatie als ecologie.
De verbinding krijgt een vrije onderdoorgangshoogte van ongeveer 3 meter.
Bij de verdere detailuitwerking wordt bekeken of de verlaging van het maaiveld haalbaar is.
En ook welke onderdoorgangsbreedte er mogelijk is. Deze zal op het maaiveld tussen de 20 en 40
meter zijn.

Woensdag 27 februari 2019 hebben de deelnemers aan het bestuurlijk overleg zich unaniem achter
deze variant geschaard.
Daarmee is er zowel bestuurlijk draagvlak voor de Variant Ecologie en Recreatie als ook draagvlak bij
de betrokken natuurorganisaties en Wandelnet.
Deze variant kan nu verder worden uitgewerkt. Dit vindt de komende maanden plaats.

Meedenken bewoners

Bij het uitwerken van het ontwerp worden de direct omwonenden betrokken. Omwonenden kunnen
binnen de gestelde randvoorwaarden uit het landschapsplan meedenken over de inpassing van de
variant Ecologie en Recreatie. U kunt hierbij denken aan de keuze voor beplanting en de inrichting
van bijvoorbeeld voetpaden.

Hoe we dit precies gaan organiseren, stemt Rijkswaterstaat af met de gemeente Oirschot. Zodra hierover meer bekend is, hoort u weer van ons.

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het Ontwerptracébesluit (OTB) Eindhoven-Tilburg.
De minister stelt dit OTB naar verwachting vast eind juni 2019. Voor het uitwerken van het ontwerp
voor beekpassage de Beerze is meer tijd nodig.
Daarom krijgt dit ontwerp geen plek in het Ontwerptracébesluit Eindhoven-Tilburg, maar nemen we dit
mee in het Tracébesluit A58 Eindhoven-Tilburg.
Dit Tracébesluit Eindhoven-Tilburg wordt naar verwachting in 2020 vastgesteld.

Het is de bedoeling dat de variant Ecologie en Recreatie in de periode tussen het OTB en het Tracébesluit verder wordt uitgewerkt en een plek krijgt in het Tracébesluit Eindhoven-Tilburg. Op een OTB
kunnen zienswijzen worden ingediend en op een TB kunnen beroepen worden ingediend.
Eventueel bezwaar tegen een brug over de Beerze op de huidige maaiveldligging kan via een zienswijze op het OTB worden ingediend.
Eventueel bezwaar tegen de variant Ecologie en Recreatie met een verhoogde brug over de Beerze
kan als beroep op het Tracébesluit worden ingediend.
Meer informatie over beide procedures en termijnen van terinzagelegging volgt zodra dit bekend is.

Informatiebijeenkomsten Geluidsmaatregelen

Voor de volledigheid wijzen wij u ook op de inloopbijeenkomsten op 15 en 16 april aanstaande tussen
18.00 en 21.00 uur over het geluid, geluidsmaatregelen en ontwerp voor het traject Eindhoven-Tilburg.
U bent van harte welkom. Aan de hand van (digitale) tekeningen laten we het wegontwerp (hoogte,
breedte, lengte) en het ruimtebeslag in de omgeving zien, zoals dat in het Ontwerptracébesluit wordt
verwerkt. De te verwachten geluidsmaatregelen die voortkomen uit de eerste inzichten uit de effectenstudies zijn hierin verwerkt.
NB: de variant Ecologie en recreatie voor beekpassage de Beerze is nog niet uitgewerkt en dus ook
nog niet te bekijken.
Tijdens de inloopbijeenkomsten bieden we op twee manieren informatie aan over het ontwerp van de
wegverbreding en de benodigde wettelijke geluidsmaatregelen:
•

Het ontwerp en de wettelijke geluidsmaatregelen zijn zichtbaar op digitale schermen en op te-

keningen aan de wanden. Bezoekers kunnen hierover vragen stellen aan de aanwezige deskundigen
van Rijkswaterstaat en Witteveen+Bos.
•

Daarnaast houden we 3x per avond (18.15 uur, 19.15 uur en 20.15 uur) een korte presentatie

en toelichting over wet- en regelgeving op het gebied van geluid en geluidsberekeningen.

De bijeenkomsten vinden plaats:
•

Voor belangstellenden uit Tilburg (knooppunt de Baars) en Moergestel op:
maandag 15 april in hotel Van der Valk, Dokter Bloemenlaan 8, 5022 KW te Tilburg.

•

Voor belangstellenden rondom Oirschot en knooppunt Best, Batadorp, Ekkersweijer op:
dinsdag 16 april in locatie ‘t Zand, Bestseweg 52, 5688 NP te Oirschot.

U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u schikt tussen 18.00 en 21.00 uur. U hoeft zich voor deze bijeenkomsten niet aan te melden.

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact met mij opnemen.

Met vriendelijke groet,

Michèle van der Vlies
Planstudiemanager InnovA58

