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Kennisnemen van
Het besluit van het college over de verankering van de Integrale gebiedsopgave A58 zone van de 
Regio Hart van Brabant. 

Inleiding
In de regio Hart van Brabant is in 2018 gewerkt aan de "Integrale gebiedsopgave A58 zone". Deze is 
op 13 december 2018 vastgesteld door het combi-poho Fysiek van de Regio Hart van Brabant. Deze 
gebiedsopgave is een uitvoeringsopgave van de Strategische Meerjaren Agenda 2016-2020 en de 
Ruimtelijke visie Hart van Brabant 2025. In de SMA werd de behoefte aan meer integraal en 
gebiedsgericht werken uitgesproken. Geconstateerd was dat er rond de A58 voor de regio een 
samenwerkingsopgave bestond. In dit gebied komen veel verschillende belangen bij elkaar en vinden 
er vanuit verschillende sectoren allerlei acties en activiteiten plaats.  
De Regio Hart van Brabant heeft ons college gevraagd de Gebiedsopgave A58 zone te gebruiken als 
inspiratiebron voor deeluitwerkingen, visies en omgevingsplannen en deze te vertalen in eigen 
beleid. De gemeenteraad heeft een afschrift van de aanbiedingsbrief ontvangen. Wij willen de 
gemeenteraad informeren over hoe wij met deze Integrale Gebiedsopgave A58 zone zullen 
omgegaan. De gemeenteraad heeft uiteindelijk immers een rol in de doorvertaling in het lokale 
beleid. 

Informatie
Wij hebben ten aanzien van de "Integrale gebiedsopgave A58 zone" het volgende besloten: 
1. Het ontwikkelperspectief en afsprakenkader als inspiratiebron te gebruiken voor de 

samenwerking in dit deel van de regio op aanverwante dossiers. 
2. De Integrale Gebiedsopgave A58 zone te verankeren in nieuw lokaal beleid. 
3. Ontwikkelingen en initiatieven in het gebied van knooppunt De Baars als eerste knooppunt 

intensief en proactief af te stemmen met de gemeenten Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg, 
Rijkswaterstaat en Waterschap De Dommel.  

Wij zien de integrale gebiedsopgave A58 zone als richtinggevend kader voor de regionale 
samenwerking in en rondom de A58 en zullen deze opgave vertalen in lokaal beleid (o.a. 
omgevingsvisie). Het ontwikkelingsperspectief geeft inhoudelijk richting bij nieuwe ontwikkelingen, 
en deeluitwerkingen in de A58 zone. Het ontwikkelperspectief is uitgewerkt in gebiedsprofielen die 
richting geven aan toekomstige invullingen aan de A58 zone, maar bieden geen concreet eindbeeld. 
Individuele ontwikkelingen moeten bijdragen aan het betreffende gebiedsprofiel.  
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Het afsprakenkader geeft inzicht in de afspraken die de regiopartners gezamenlijk maken om de 
samenhang en samenwerking in beleid en uitvoering te stimuleren en de slagkracht in de regio 
verder te vergroten. De regio focust zich daarbij uitsluitend op opgaven die van regionaal belang zijn, 
dan wel op regionaal schaalniveau impact hebben. Het afsprakenkader schetst op welke onderdelen 
regiogemeenten en provincie samen optrekken: het natuurnetwerk, de energiecorridor, het 
recreatief netwerk, het regionaal bereikbaarheidsnetwerk. En samenwerken in deelopgaven zoals in 
de zones/knooppunten waar het grondgebied van verschillende gemeenten elkaar raken en er een 
regionale opgave ligt. Een voorbeeld daarvan is het gebied rondom knooppunt de Baars, waar ook 
het grondgebied van onze gemeente onderdeel van uitmaakt (Bakertand-Oost).  

Het ontwikkelperspectief zal gebruikt worden als input in het proces van Rijkswaterstaat voor de 
capaciteitsuitbreiding van de A58. Deze gebiedsopgave wordt als bouwsteen voor de Mirt-
verkenningsstudie A58 Tilburg-Breda van Rijkswaterstaat ingebracht. Het ontwikkelperspectief geeft 
meekoppelkansen aan waar het gaat om de capaciteitsuitbreiding van de A58. Voorbeelden daarvan 
zijn de realisatie van faunapassages (link met regionaal Natuurbod), recreatieve verbindingen waar 
de A58 nu een barrière voor vormt en energie.Welke vorm van energie opwek past binnen het 
ontwikkelperspectief wordt in de regio verder uitgewerkt in een regionale energiestrategie (REKS). 

In het afsprakenkader hebben we afgesproken dat  we samen met Tilburg, Hilvarenbeek, Oisterwijk 
en het waterschap De Dommel een ontwerpopgave voor het gebied rondom knooppunt de Baars 
zullen uitwerken. De prioriteit van werken aan dit knooppunt wordt bepaald door de samenkomst 
van concrete initiatieven van de verschillende gemeenten in dit knooppunt, de kansen op het gebied 
van grootschalige opwek van duurzame energie, en de ontwikkelsnelheid van de energiecorridor A58 
en de Regionale Energie en Klimaat Strategie (REKS). Als er eind dit jaar vanuit de REKS meer 
duidelijkheid is over de grootschalige opwek van duurzame energie en de bijbehorende werkwijze 
pakken de gemeentes dit deelgebied actief samen op. 

Vervolg 
De Integrale Gebiedsopgave A58 krijgt een vervolg in het gezamenlijk met de gemeenten 
Hilvarenbeek, Oisterwijk, Tilburg en Waterschap De Dommel oppakken van het knooppunt de Baars.  
De Integrale gebiedsopgave A58 zone wordt verder in regionaal verband jaarlijks gemonitord. De 
resultaten hiervan worden voorgelegd aan het PoHo Fysiek. 

Communicatie
Niet van toepassing. 
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