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Geacht College,
Naar aanleiding van het telefonisch contact dat ik had op 20 februari met
wethouder Heijman wil ik in deze brief reageren op de onderwerpen die door
gemeente en het Pact Oirschot zijn ingebracht.
Het project InnovA58 is een opgave waar we al als overheden gezamenlijk voor
staan. In dat kader stemt Rijkswaterstaat, al geruime tijd, regelmatig met uw
gemeente de planvorming rond dit project af. Hierbij zijn de mogelijkheden en
onmogelijkheden van te realiseren wensen regelmatig, en begrijpelijkerwijs,
onderwerp van discussie.
Afstemming gebeurt via ambtelijke en bestuurlijke overleggen, werksessies en
bewonersavonden. Hierbij kan iedereen zijn wensen en zorgen uiten.
Rijkswaterstaat biedt hierbij een luisterend oor en probeert waar mogelijk
tegemoet te komen aan wensen, en zorgen te verminderen. Echter, in het kader
van niet ongelimiteerde (plannings)technische en financiële mogelijkheden moeten
er keuzes worden gemaakt. Keuzes die vanuit een grote betrokkenheid van
bijvoorbeeld omwonenden en de gemeente niet altijd begrepen worden en leiden
tot spanning. Het Pact Oirschot is hier een voorbeeld van.
De heer Heijman heeft in ons telefonisch onderhoud mijn uitdrukkelijke aandacht
gevraagd voor het Pact Oirschot dat een uiting is van grote zorg. Hij heeft mij
gevraagd of Rijkswaterstaat bereid is om terug te komen op reeds eerder
gemaakte keuzes en genomen besluiten en meer coulant wil zijn in het honoreren
van wensen. Ik van mijn kant heb aangegeven dat mijn mogelijkheden beperkt
zijn vanwege eerder genoemde redenen en dat ik er aan hecht dit schríftelijk vast
te leggen.
Vandaar deze brief waar ik inga op de punten zoals vermeld in het Pact Oirschot.
-

Passage Wilhelminakanaal.

In het Pact Oirschot wordt de wens voor een aquaduct geuít. Echter, in de historie
van het ontwerp van de passage Wilhelminakanaal is de haalbaarheid van een
aquaduct al eerder onderzocht. Op 20 maart 2014 is door de bestuurlijke
Regiegroep besloten om deze optie niet verder mee te nemen. Een dergelijke
passage betekent namelijk geen verbetering van de doorstroming (de
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hoofddoelstelling van het project) en in combinatie met de hoge meerkosten die
ermee gemoeid zijn, is deze optie als niet wenselijk omschreven. De gemeente
Oirschot had zitting in de regiegroep, had kennis van de onderliggende informatie
en heeft ingestemd met dit besluit.
De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft in november 2015 bovendien
besloten om de A58 te verbreden naar 2x3 rijstroken, uitgaande van de huidige
hoogteligging van de weg. Hiermee kunnen andere passagemogelijkheden
(aquaduct, omlegging) sowieso niet meer aan de orde zijn. Rijkswaterstaat kan en
zal in de verdere uitwerking van het ontwerp het aquaduct/omlegging dan ook
niet alsnog opvoeren. De impact hiervan op de financiën en de planning is, ook
gezien de bestuurlijke besluitvorming in het verleden, niet te verantwoorden.
Overigens is de gemeente Oirschot zowel ambtelijk als in de vorm van
burgerparticipatie (Team Oirschot), intensief betrokken bij zowel de keuzes van
het ontwerp als de locatie (noord of zuid) van de tweede brug. Hier is mijn inziens
sprake van gedragen besluitvorming.
-
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Geluid en Saldo 0.

Het project InnovA58 heeft samen met de regio de gezamenlijke ambitie om de
impact op de omgeving van de A58 niet groter te laten worden dan deze al is.
Een ambitie is een streven waarvan niet op voorhand de realisatie vast staat.
Tot mijn spijt moet ik constateren dat de afgelopen járen deze ambitie in de
gemeente Oirschot is omgevormd tot een vaststaand gegeven (de "saldo-0
belofte''); een verwachting die het project nooit op alle fronten kan waarmaken en
waarvan Rijkswaterstaat ook nooit heeft toegezegd deze waar te zúllen maken.
Rijkswaterstaat doet haar uiterste best (en blijft dat ook doen), maar alle
negatieve geluidseffecten wegnemen gaat helaas niet lukken. Daarnaast is
Rijkswaterstaat erop gericht om met de geluidsmaatregelen te voldoen aan wet
en regelgeving. Om de ambitie saldo-0 te realiseren moeten zeer waarschijnlijk
bovenwettelijke maatregelen worden getroffen. Over het algemeen (en in dit geval
zeker) leiden bovenwettelijke maatregelen tot extra kosten en zijn ook niet
wenselijk vanwege precedentwerking. Landelijk gezien moet Rijkswaterstaat
immers gelijk hierin handelen. Bovenwettelijke maatregelen zijn alleen mogelijk
als deze (plannings)technisch haalbaar zijn, worden gefinancierd door de vragende
partij en dit wordt vastgelegd in een bestuursovereenkomst.
De stelling dat geluidmaatregelen van het vorige wegverbredingsproject (ZSM2
project Batadorp-Oirschot) zijn doorgeschoven naar het project InnovA58 is niet
juist. In 2017 is geconstateerd dat door een tekortkoming in de nieuwe wet
Geluidhinder er meer geluidmaatregelen getroffen hadden moeten worden. Deze
maatregelen worden alsnog in het project InnovA58 uitgevoerd. Wat er precies
aan maatregelen nodig is volgt uit onderzoek conform de wettelijk voorgeschreven
rekenmethoden. Dit is ingewikkelde materie. Rijkswaterstaat is graag bereid uit te
leggen hoe dit in zijn werk gaat. Op 16 april heeft Rijkswaterstaat in uw gemeente
een informatieavond georganiseerd over geluidseffecten voor de omwonenden.
Onze deskundigen zijn altijd bereid om in een persoonlijk gesprek een toelichting
te geven.
Er lopen nu nog enkele stappen in het geluidonderzoek. RWS kan nog een
verschilanalyse uitvoeren. Daarmee wordt inzichtelijk of er, na de wettelijke
maatregelen die vanuit het project komen, nog een waarneembaar verschil is in
geluidbelasting. En wat er dan extra nodig zou zijn om dit verschil te voorkomen.
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Dan wordt ook duidelijk wat de financiële consequenties zijn. Met de uitkomsten
kunnen we samen de afweging maken of aanvullende maatregelen haalbaar zijn,
met cofinanciering als uitgangspunt.
-
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Passage Beerze

Rijkswaterstaat heeft samen met de partners een participatieproces doorlopen om
na te gaan of de wens voor een verhoogde brug over de Beerze gerealiseerd kan
worden. Na een lange periode van voorbereiding en discussie is er nu een
oplossing gevonden. Dit is de zogenaamde variant 'Recreatie en ecologie'. Deze
variant past binnen het beschikbare budget en is, mede aangegeven vanuit de
wens van omwonenden, minder hoog (3 meter) dan eerdere varianten. Deze
uitkomst is positief voor u als gemeente en voor het Rijk. Uiteraard worden de
bewoners en belanghebbenden weer geconsulteerd om binnen de gestelde
randvoorwaarden van het landschapsplan de variant verder uit te werken.
Tot slot:
Rijkswaterstaat streeft oprecht een weg na die binnen alle wettelijke normen zo
goed mogelijk past in zijn omgeving. In het kader van een goede samenwerking
betekent dit ook dat we samen moeten constateren dat er niet de middelen en
mogelijkheden zijn om aan alle wensen of eisen van het Pact Oirschot te voldoen.
Samen zullen we hier dan ook bestuurlijke verantwoordelijkheid in moeten nemen.
Ik hoop dat u met deze brief het standpunt van Rijkswaterstaat inzake het Pact
Oirschot begrijpt en dat we hiermee weer kunnen samenwerken binnen eerder
gemaakte afspraken en de randvoorwaarden waarmee we rekening moeten
houden. Ik ben van mening dat een constructieve samenwerking uiteindelijk zal
leiden tot een succesvol project met een mooi resultaat. De aanvullende brug over
De Beerze laat zien wat er mogelijk is als partijen elkaar weten te vinden.

Hoogachtend,
DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT,
namens deze,
De hoofdingenieur-directeur Rijkswaterstaat Zuid-Nederland,

mevrouw]
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