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1 Inleiding

1.1 Aanleiding
In het najaar van 2002 heeft de gemeente Tilourg liet OntwikKelingsplan Overhoeken
Berkel-Enschot (36) vastgesteld. In dit plan zijn de randvoorwaarden vastgelegd voorde

bntwikkeling en realisatie van een aantal nieuwe woon- en werkgebieden, de zogenoemde
Overhoeken, aan de west- en noordkant van Berkel-Enschot. Onderscheiden.worden de-'
heel
gebieden Enschotsebaan, Koningsoord, Spoorzone en Akker-Heikant.
~Is vervolg op het Ontwikkelingsplan is in jnli 2003 het StedenbouwkundigjIan Overhoeken Berkel-Enschot (39) verschenen. In december 2003 is het door de gemeenteraad
tastgesteld Dit stedenbouwkundig plan wordt de komende jaren per deelgebied door ve~
~chillende projecton~ikkelaars~erder~uitge~erkt"n.inrchtings_en~\'erkayelingsplannen.

. ~

lñans ¡snet uitwer1(ingsplan voor âe eerste Oimlwek-:eíëEñSllOtseoaan, in concept ge.

reed. Dit plan bestaat uit een stedenbouwkundig VO dat is opgesteld door MTD Land,
lchapsarchitecten en een ruimtelijke onderbouwing, opgesteld door Arcadis, in opdraciì
~an het Consortium Enschotsebaan (bestaande uit Van Wijnen Projectontwikkeling Zuid
BV, Roozen-Van Hoppe Bouwen Ontwikkeling BV en Meyer Bouwpromotie BV) (I4n,
pm realisering van dit deelplan mogelijk te maken, is het noodzakelijk dat het vigereng
bestemmingsplan (21) wordt aangepast. Vooruitlopend op de totstandkoming van een
~ieuw bestennningsplan voor het hele plan

gebied de Overhoeken, is besloten om voor ij

Enschotsebaan een artikel 19 Wro-procedure te volgen. Ook voor de overige deelgebie~en wordt, totdat een nieuw bestennningsplan gereed is, gebruik gemaakt van deze pro-i.

fedure. Alle deelgebie?en samen zullen te zij~ijd worden opgenomen in één overkoe-

peld,besteinngsplan.

1.2 Mileueffectrapportage (m.e.r.l

Mede als gevolg van tussentijdse uitbreiding van het deelgebied Aker-Heikant, voldoen
he vigerende bestennningsplannen (17 t/m 21 J die in 1999 voor de diverse OverhoekeJ
~ijn opgesteld thans niet langer. Omdat het totale aantal woningen dat zal worden gereiÜ:

i . . r-

~eerd als gevolg van een aantal tussentijdse programmatische aapassingen naar verwach.:

ling boven de 2.000 nitkomt, is door de gemeente Tilburg in 2005 besloten een milieueffectrapportge (m.e.r.) voor het hele plangebied de Overhoeken op te starten. De basis
~oor deze overkoepelende m.e.r. is het Stedenbouwkundig plan Overhoeken (39). Gelijk..

tijdig is de procedure van de strategische milieubeoordeling (SMB) opgestart. De m.e.r.procedure is van start gegaan met de bekendmaking van de starotitie op 10

maar 2005~

pp 4 juli 2005 zijn de richlljnen voor het MER vastgesteld door het bevoegí!g~g, dJ

geme§nteraad--1lj!!urg.
i3ëiCIe proceàures (m.e.r. en sR:ÈPJniñdê'Ìoop van 2U06ecliter fõñl~ijzígd(~);

!l '. 'PI ' 'B I' ,

~aarbij binnen de nieuwe wetgeving thans nog slechts onders.cheid"!ord!,gemaakt,in
twee typ'en m.e.T. en. een aii-m.e.T. en een es uit-m.e.r.
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Inleiding

bñidatiñliet ontfeli:ige geval sprakeis van 6ëiuitvorming over de eerste Overhoek

Iniddels een artikel 19 Wro-procedure, moet het thans voorliggende MER worden aanInerkt als Besluit-MER. Er is op dit moment innners nog geen sprake van vaststelling vãñ
~en nieuwe bestenilingsplan, waannee het MER de status van Plan-MER zon hebben,
Het eerste deel van het MER heeft echter wel het karakter van een Plan-MER. Dit wordt
qnß,e.sgng,.geli ch t.

I l. - C --"--" - - ---. _------ -1.3 Besluit MER: deel A en deel B

Bij de uitwerking van de afzonderlijke Overhoeken zijn zoals aangegeven verschillende
private marktparijen betrokken, met uiteenlopende wensen en ideeën over de invulling
I'an deze nieuwe woongebieden. Bovendien is er sprake van een ruime fasering in de tijd.
t anwege de diversiteit in partijen en fasering in de uitvoering, heeft de gemeente Tilburg
aangegeven behoefte te hebben aan een eenduidig en helder toetsingskader voor de bebordeling van de verschillende verkavelings- en inrichtingsplannen die door de diverse
pntwikkelaars worden aangeleverd. Naast het Ontwikkelingsplan (36), het Stedenbou~
kundig plan (39) en de Gereedschapskist Dorps Milieu (45J zal
ook het MER Overhoeke:

fen rich~inggevende,en,toetsende,roispeltP.pijJ)eoordeling van de diverse uitwerkings;
Rlannen.

In samenhang met de gewijzigde wetgeving ronâ'iilieueffectrapportage (žie§Y2) lieeft
hit in het uiteindelijke MER voor de Overhoeken geleid tot onderscheid in twee delen:

Lpeel A van het MER gaat in op het plangebied de Overhoeken als geheel en beoor:~
¡¡eelt de ontwikkeling van de Overhoeken, en de mogelijke milieueffecten daarvan,jñ
~nderlinge samenhang voor het totale gebied. Deel A resnlteert in een zogenaamd
itoetsingskader', waarmee de diverse projectontwikkelaas in hun nitwerkingsplanneñ

rekening moeten houden. Deel A heeft daamiee, ondanks de formele status van iie.

lluit-MER, inhoudelijk eigenlijk meer het karakter van een Plan-MER:

. ..

. Deel B van het MER bevat de toetsing van het uitwerkingsplan voor de eerste Over-

hoek, de Enschotsebaan. Aan de hand van informatie die door de ontwikkelaar van
~eze Overhoek is aangereikt, is in deel B van het MER beoordeeld of

het uitwer:

!,ingsplan voldoet aan de gestelde toetsingsnonnen uit het,toetsingskader,in_'Ìeel A.
D.eel B.heeft ßaannee,het,karakter~v,an_ een.Besluit -MER.'

1.4 Toetsingskader
Op grond van de miliengegevens en te verwacìiten milieneffeeiñliet piãñbledñ'

gebied in zijn totaliteit wordt beschouwd, een toetsingskader opgenomen voor de beoordeling en toetsing
!van de uitwerkingsplannen die door de ontwikkelaars voor de afzonderlijke Overhoekeü
pverhoeken is als afsluiting van deel A van het MER, waarin het plan

rorden opgesteld. Ook is vermeld welke randvoorwaa¡den,nonnep-,,-n,?treefwaarderi

¡ioor.d,,geint~n.!ebjj deze toetsing worden gehanteerd.

In thans voorliggende deel B van het MER Overhoeken wordt, aan de hãñd van âoor âe
~etrokken ontwikkelaar aangeleverde milieu-informatie, beoordeeld of en op welke wij~
binnen het nitwerkingsplan voor de Overhoek Enschotsebaan voldoende invulling is gegeven aan relevante milieuaspecten, zodat een goed oordeel ten behoeve van de besluit-

l0rnng mogelijk is. Het toetsingskader uit deel A vormt daarbij het referentiekader. Na
toetsing en eventuele aanpassing van het plan op onderdelen kan de planologische procepure dan worden voortgezet. Ook voor de andere Overhoeken zal te zijner tijd een derge;
!ijk~deßI. B--anhe!.B.e.slii!k-!y.ER_do_or.de~ontM.ikkelaars ,moeten~worden aangtl~Yt!:.
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1.5

Leeswijzer

In dit deel B vindt de milieutoetsing van de Overhoek Enschotsebaan plaats. Daartoe is
~llereerst in hoofdstuk 2 een korte beschrijving van het plan voor dit deelgebied opgent

lnen. Vervolgens is per milieuaspect een korte samenvatting van de informatie uit deel A
lan het MER gegeven, gevolgd door de normen zoals die op basis van de effectbeoor~
ling uit deel A in het toetsingskader zijn gefonnuleerd. Voor zover mogelijk zijn deze.
hormen.pnderyerdeeld"in,enerzij ds~harde~eisen, en.anderzij ds te bereiken streefwaardeñ

Nadien wordt beschreven op welke manier dit milieuthema aan bod is gekomen in de
~lanuitwerking voor de Overhoek Enschotsebaan (147), waarna wordt getoetst of aan-de..

. -- ,~~-,.

rormen uit het toet,Singsk.a_d.ers¿olCla.an,.çhtere.eni:olgens~ordi.daarbij.ingegaan,op.de
volgende thema's:

J. Programma en verkaveling (hoofdstuk 3);.
2. Geologie, geomorfologie en bodem (hoofdstuk,j);
3. Grond- en oppervlaktewater (hoofdstuk 5);

. -

t. Landschap, cultuurhistorie en archeologie (hõõfcštk6);
5. Ecologie en groenvoorzieningen (hoofdstuk,7);
k Infrastructuur (hoofdstuk 8);
'-. Gelnid, lncht en trilingen (hõõtdši1i 91;
8. Energie en materiaal

gebruik (hoofdstuk 10);

2. Veiligheid en gezondheid (hoofdstuk 11):

Hoofdstuk 12.tenslotle bevat de belangöjkste conclusies en aanb'eliiiiide'jñg
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2 Plantoelichting

2.1 Algemeen
In dit lioofiistuK wordt een glooale toelichting gegeven op de uitwerking van het inrichlingsplan voor de Overhoek Enschotsebaan. Daartoe wordt eerst kort ingegaan op her

~aarbij relevante beleidskader, waama vervolgens een beschrijving op hoofdlijnen vañ
het plan is opgenomen. Voor een meer uitgebreide toelichting op de plan
uitwerking w~d¡
terwezen naar de ruimtelijke onderbouwing di,,vg,Or dit d..lge.bie.d)s.opges¡e!d'(IA7J.

2.2 Beleidskader
r oor een overzielit van liet reiëVbêiêidsKader voor de Overhoek Enschotsebaan
wordt volstaan met een verwijzing naar de samenvattende tabellen zoals deze zijn opge
tomen in hoofdstuk 3 van deel A van het MER Overhoeken en naar de uitgebreidere be1chrijving in bijlage 5 van het MER. Er is geen sprake van nieuwe beleidsdocnmenten, .
iig"zie.i çl~LR_(Ovei:~i en deel B (Enschotsebaan) gelijklijdig vers.c.iiijn~nr2.3 Planuitwerking Enschotsebaan

liet dêëlg;lÎiêdEnscliotseoaan zijn sterk beo
~aald door een aantal belangrijke beperkingen. Langs de huidige Noordoosttangent (=
Burgemeester Bechtweg) ligt aan de zijde van het plangebied een ruimtereservering v~
;en toekomstige verdubbeling. Verder is er sprake van een aantal milieutechnischi¡be;
lemmeringen. Het spoorweglawaai is van invloed op de te realiseren woningbouw,

De stedêioouwkiidige mogelijkheden van

;'venals het wegverkeerslawaai van de Burgemeester Bechtweg. De milieu

contour Vã

hedrijventerrein Loven strekt zich deels uit over het plangebied. Tot slot geeft çle hoog~

~panningsleiding die het plangebied doorkrist beperkingen voor het bouwen:
Naast deze milieubeperkingen zijn ook de ruimtelijke karakteristieken van deze Overhoek
in belangrijke mate bepalend voor de beoogde ontwikkelingen. Het talud van de Noord~' .

~osttangent en het tracé van de spoorlijn vormen nadrukkelijke en harde begrenzingen,e'ñ
barrières. In het zuidoosten en noordoosten zijn de achterkanten van bestaande woonbuurten bepalend voor de sfeer en mogelijkheden van het gebied. Samen met het omh'ëíü;

he terrein van het buitenbad Rauwbraken, pal ten noorden van deze Overhoek, resulteert
~it in een sterk naar binnengekeerd gebied. De Rauwbrakenweg en de Enschotsebaan ~J5
karakteristieke linten in het gebied en vormen de verbindinglussen.dgrp_e!l~p!~tte!and.
paarom is gekozen voor een opzet waarin het creëren van een sterkeiñiK:waliteit;

het gebied centraal staat. Aan de basis van dit concept staa twee ontwerpbeslissingen:

l.de Enschotsebaan is en blijft de interne drager..aahelg",biea,lan.deze..eg zijn a'
woonwerk kavels gesitueerd en dat blijft zo;

~van zuid naar noord loopt een bijna verdwenen waterloop, die de ontwerpaanleiding

is geweest voor het maken van een centrale groene zone aan weerszijden van de Enlchotsebaan. Hiermee kan zowel ruimte worden geboden aan de wensen voor de op-

rang, infitratie en/of afvoer van het regenwater als aan de noodzakelijke ruimtelij~
scheiding tussen de bedrij,¡gheid en de woonfu-,:if!Les:
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Plantoelichting

Figuur 2.1

Stedenbouwkundig Voorlopig Ontwerp voor de Enschotsebaan

Bron: Ruimtelijke Onderbouidng Enschotsebaan (147)
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Plantoelichting

In de verbinding tussen beide plandelen aa weerszijden van de Enschotsebaa speelid$
interne groenstrctuur een belangrijke roL. De structuurlijn van de Enschotsebaan wordt
~iet helemaal 'uitverkaveld'. Onderbrekingen in de bebouwing zorgen voor doorzichten

haar achtergelegen gebieden. De functie bedrjvigheid is logischerwijs gesitueerd in d~
~eluidbelaste locaties langs het spoor en de Burgemeester Bechtweg. De bedrjfsbebou;
~ing langs,de,spoorlijn zaL.als geluids.sçhe.nn voor de woonfunctie dienen.
Het dorpse woonmilieu van Berkel-Enschot heeft als basis en inspiratie gefungeerd voor
he ontwikkeling van drie nieuwe woonbuurten binnen de Overhoek Enschotsebaan. Dez~
buurten - in het noordoosten, het zuidoosten en het zuidwesten - krjgen binnen dit dorp.
~e milieu ieder hun eigen identiteit. Dit dorpse karakter is ook vertaald in het schaalni~
teau van het bedrijventerrein. Centraal op dit terrein, ter plekken van de 'dorpsentree:

ranaf de Burgemeester Bechtweg, is ruimte voor enkele kantoren in een groene omge-..
ring. Een ander bijzonder pnnt in het pJ¡¡..s~de realisa.!i.e~an.eenschool in.de.rijÆ,o,(I1
~erkka~els.aan.de~ Enschojseb;:n.

De ontslÛiiing van liet ôëeigëbiec Eiiliotseliaan vindt primair plaats via de nieuwe zui.
~elijke Gebiedsontsluitingsweg, die aantakt op de Burgemeester Bechtweg (ter hoogt~

ran de kruising met het spoor). Daarnaast zal de Enschotsebaan een ontsluitende funcli
richting Tilburg blijven houden. Ingeval van een calamiteit beschikt het westelijk deel
ran deze Overhoek over een extra ontsluiting op de Enschotsebaan. De Rauwbrakenw'e

zal ter hoogte van het nieuwe woongebied worden voorzien van een 'knip' om te voorko-

lnen dat vrachtverkeer vanaf de Noordoosttangent door de woonbuurten van het huidige
~orp gaat rijden. Overigens is het verkeer van en naar het bedrijventerrein gescheiden..;;
pet verkeer voor de woonbuurt. Ten zuiden van de aantaking 0p,de Burgemeester

Bech~eg~'Yordt.eenJransfonnatQrtnin gerealiseerd.
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3 Thema 1: Programma en verkaveling

3.1 Samenvallng deel A

Indeel A van het:ER voor âe gehëieOvehõëKen ziJñVfiiÍlèñdëVanten opgenoluen voor het woningbouwprograia dat in de afzonderlijke Overhoeken wordt gerealileerd. Met name rondom het nieuwe winkelcentru en het treinstation en aan de oost¡;ij;
~e van Heikant is gevarieerd in de woningdichtheid. Hiermee zijn de uitersten van het
~peelveld benoemd, waarmee ook de uitersten in de milieueffecten zijn bepaald. Voor de
Enschotsebaan heeft dit geresulteerd in de volgende woningbouwaantallen Poer inrch:

iingsalternatief
L¡iet nulalternalIef (voorgenomen ßc.tii¡iteit.indt.geen.doQ.rgang),gaat.uit~aahetniet
realiseren van nieuwe woningen;
:.ret nulplusalternatief (bouwen c¡mform het"yigerend,bestemmingsplan) gaatiiit.va!!

tie realisering van 320 woningen;

. Het basisalternatief (bouwen conform het stedenbouwkundig p,lan) gaat uit van de realisering van 350 woningen~
r'Het verdichtingsalternatief (gemiddelde woningdichtheid voor tyP~.'iijinE()ael.:an

20 woningen per ha) gaat uit van de realisering van 416 wOQingen;

:.Het MM gaat,uit.van,de,realisering.van 320~'Yoningen~
l' oor wat oetreft liet type WOl1ngen dat wordt gerealiseerd;"is in liet stedenbouwkundig_

plan (39) onderscheid gemaakt in goedkope en sociale hunrwoningen (hnurrijs € 400,:;

à € 500,--), dure huurwoningen (tot circa € 800,--), goedkope koopwoningen (richtprijs
€ 110000,-- tot € 135.000,--), middeldure koopwoningen (richtprijs € 135.000,-- tot'

€ 200.000,--) en dure koopwoningen (richtprijs € 200.000,-- tot € 400.000,--). In het5
henbouwkundig plan voor alle Overhoeken uit 2003 (39) is voor de Overhoek Enchotsebaan voorgesteld dat 40% van de te realiseren woningen valt in het segment 'middeldure
koopwoningen' en 60% in het segment 'dure koopwoningen'. Bij de vaststelling van heí
hedenbouwkundig plan heeft de gemeenteraad van Tilburg gesteld dat uiteindelijk voo~
het hele plangebied (alle Overhoeken samen) tenminste 26% sociale woningbouw moet
Lorg~en,gei;.alis~.æ:

Uitgangspunt en harde eis is dat er een centrumdorps woonmiiieu wordt gerealiseerd:
Naast de stedenbouwknndige opzet, dient hiermee ook rekening te worden gehouden bij
~et vaststellen van kavelmaten en woningtypologieën. In het Ontwikkeling§p,lan uit 200i
(36) is daarvoor een indicatieve op,somming gegeven;

r landhuizen (l.OOO~2.500 m');. ... ,_
i twee of meer geschakelde woiingen 11 een nJ (250-500/650 m-);

meer geschakel'P0ningen in een comp,lex (150-300 m') en een ruime giO

L.wee of
meen

schappelijke kavel;

rgeclusterde woningen in de vorm van een hofstee;

. kleinschalig!'J'eling van woningen met ruime terrassen.
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Thema 1: Programma en verkaveling

Toetsingskader

3.2

Op basis van de huidige kenmerken van liet plangeiiiëci, eerdere oeleidsnota's en de te
terwachten milieueffecten als gevolg van de realisering van de voorgenomen activitei¡e
~oals beschreven in hoofdstuk 6 van deel A van het MER voor de Overhoeken, zijn in hei
¡oetsingskader voor het thema 'programma.en~erkaveling~de."olgende.to~ts.i!!gscriteria
met bijbehorende normen geformuleerd:,

LAantal waningen.Het aatal.woningenjn de Overhoek Enschotsebaan ligt tussen.de
320 en 416;

:-.Woningboul1programma (dichtheden, typen en verdeling). Het realiseren van een_

cenlrmdorps woonmilieu is een harde eis. Dit betekent in de praktijk dat moet wor-

.. "

den uitgegaa van een maximale gemiddelde woningdichtlieid van 23 woningen p_er

~a. Voor Enschotsebaan 'lordt.uitgegaan'yaiiOYo" middeldnre.koop,,oningen,e¡
60% dure koopwoningen;

: Kavelmaten. De kavelgroone ligt tussen ISO en 1.000 m ;

=-Situering, omvang en aard van de bedrijvigheid. In de zuidwesthoek van het pIangebied is realisering van 6,5 ha bedrijvigheid mogelijk. Het gaat om kleinschalige lichte
~edrijvigheid (maximaal milieucategorie 3) die geen hinder voor de woningbouw yer
oorzaakt en een afschermende werking heeft voor eventuele verkeershinder van de

Burgemeester Bechtweg en de spoorlijn: ~
. jituering, omvang en aard van voorzieningen. Voor de Enschotsebaan zijn geen_
nonnen voor voorzieningen opgenomen omdat in het ste,denbouwkund.ig iiian in deze

O,yerhoek geen specifieke.v.QQrzieningen waren g,iiland.

Sl!gevat leidt dit tot het volgende overziêir

Toetsingscriterium

i.
1.2

1.

Maximum

(streven)
Aantal woningen
Woningbouwprogramma (dichtheden,

320-4 i 6 woningen

-

40/60 verhouding,

-

typen, verdeling)

centrum dorps karakter

i .4

Kavelrnaten
Situering, omvang en aard bedrijvigheid

1.5

Situerinl!, omvanl! en aard voorzieninlIen

3.3

Minimum (eisl

150- 1.000 ni2

-

Zuidwesthoek, 6.5 ha
Max. categorie 3; geen hinder

-

N.v.!.

-

Uitwerking in ruimtelijke onderbouwing Enschotsebaan

iñliet steôëioouwKunôigV'ö voor liet deelgebied Enschotsebaan is voorzien in de reali~ering van 364 woningen, voornamelijk eensgezinswoningen in drie buurtschappen, in de
bategorieën 40% middeldure koop en 60 % dure koopwoningen. Het gaat daarbij om vrij.
ltaande, halfvrijstaande, aaneengesloten, geschakelde en patiowoningen, waarvan 7 wohingen (langs de weg Enschotsebaan) de functie wonen-werken hebben, 20 woninge~
pestemd zijn voor collectief
particulier opdrachtgeverschap (in de vorm van senioren'iiatiowoningen met te zijner tijd een eventuele optionele ontwikkeling van een steunpunt
functie in woonzorgservice) en 30 woningen zijn bestemd voor individueel particulier
bpdrachtgeverschap (voornamelijk in de zuidwesthoek van het plangebied). De overige

roningen
zullen projectmatig worden ontwikkeld en gerealiseerd, doch nielhela£Çal'õ
consumentgerichte o~!kk.eling.en mede.;op'drachtge~erschap,
De kavels variëren in grootte tussen l'Öëñ850Iñ.:.
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iñfiet ontwerp iUsltdIeÍijkrekeiñgi1ouôen met ôëëisen en tips zoals genoemd in

~e gereedschapskist dorps milieu (45) om te komen tot een plaatsgebonden plan dat wordt
~erankerd inp.e bestande domse context en een gevarieerd en attractiefleef- en werkl1i;
lieu oplevert:
Lfenmerkende landschappelijke-'I1_c.ulty_urhistorische.eleme!1!en.zijnJ'.epalend..oor.de
stedenbouwkundige structuur;
;- fuctiemenging, in ieder geval aan de dorpslintep (",pomyerkka"els);

i informele, eenvoudige en groene straatprofielen;

i een karakteristiek, multifuctioneel en levendig dorpscentrum;_
. overwegend ruime voor- en zijtuinen met groene erfafscheidingen;

l beperkte seriegroottes van woningen en menging van woningtyp.es.(uitgangspunt is

liat rijtjeswoningen uit maximaal vijfwoningen bestaan);
r varatie en individualiteit in verkaveling en bebouwing;
:.creëren~yan,zeggenschap.en keuzemogelijkheden.

voor, beo",oners.

bëbedIijviglieiô"is voorziëñiñde zuidwesiloeK van het plangebied tegen de spoorliJn en
~e Burgemeester Bechtweg aan (bouwenvelop 4 uit het stedenbouwkundig VOl. Op het
~edrijventerrein wordt ruimte geboden aan bedrijven uit de milieucategorieën 2 en 3. H~
bedrijventerrein krijgt een bruto omvang van 8 ha. Daarnaast is ruimte gereserveerd voor
t kantoren van 3 en 4 bouwlagen (totaal maximaal 4.000 m2 bvo). Bedrijfskavels hebben

;en grootte tussen 1.000 en 5.000 m2. Ten westen van de Burgemeesoter.IL."shQyeg .is,Jen;

slotte.voorzien in ,de realisatie.van,een,onderstation~an"Essent
Centraal in ôe OverlioeK Enscliotseoaan zal

oOK een oasisschool worden gerealiseerd, met

~en capaciteit van 18 klassen en een peuterspeelzaal met bijbehorende voorzieningen zo:
Iiissn~gy,iaal, een sp,eelterrein el!p,arkeervoorzieningen.

3.4 Toetsing
Zoaišin paragraaf 3.2 is toegeIiclit, zijn er ten aanzien van de aspecten 'programma en
~erkaveling' vijf
toetsingscriteria benoemd. Onderstaand is per criterium aangegeven õP
("elke wijze hiennee is omgegaan in de plan¡iitwerking voor de Qverhoek.,nscholsebaa'ñ
en,of,aan.de, gestelde,normen",ordt..oldaan.

~Aantai woningen. Het aantal woningen ligt met 364 woningen binnen de marg!O
3:¡0-416 woningen. Er wordt daarmee voJdaan aaJl de minimunmorm:

~WoningbouVoprogramma (dichtheden, typen en verdeling). Er wordt een centrum-.
oorps woonrlieu gerealiseerd, waarbij het woningbouwtpe voldoet aan de in het
ltedenbouwkundig p,lan ge,Stelde eisen. Er wold!,diis..ldaan aa.!e.minimunnori

Lfaveimaten. De gemiddelde kavelgrootte ligt tussen 160 en 8l9.m;..~Er.Yt.ordtd\l~
:i!i!!,m.i'l miniinynnorm uit het Ontwikkelingsp'lan (36);

t.itueringo omvang en aard van de bedrijvigheid. In het ontwerp voor het deelgebied

Enschotsebaan is voorzien in de aanleg van 8 ha bruto bedrijventerrein plus 4 kanto¡

len (met een totaal maximaal vloeroppervlak van 4.000 m2) in plaats van de 6,5 ha,.

het Stedenbouwkundig plan voor de Overhoeken (39). Wat dit aspect betreft wordt
~us méér gedaan dan de minimunnorm. De locatie (in de zuidwesthoek, met af~~
~chermende werking tussen de Burgemeester Bechtweg en de woonbebouwing) en.ôe
¡ypologie (kleinschalige lichte bedrij:yigheid.die geen hinder.,ero.orzaakt).yoldoeJ
~gestelde minimunnormen.
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Thema 1: Programma en verkaveling

~ifuering, omvang en aord van de voorzieningen. In hel Stedenbouwkundig plan.(3,9)

en in deel A van het MER was geen rekening gehouden met de realisering van
~ieuwe voorzieningen in de Overhoek Enschotsebaan. Aangezien binnen dez~
pverh?ek alsnog.enjJ..isschool word.iger",aliseerd,&ordt~er~dus,méér gedaåi
yereist.
~al1enge.x!.lëiêiCd¡i. tot het~olgende.ox.rzicht

1.
1.2

1.
IA

1.5

Toetsinoscriterium

Toetsino

Aantal woningen
Woningbouwprogranuna (dichtheden,

Er wordt voldaan aan de minimumnorm
Er..wordt,yoldaan aan de mini,Dumnorm

typen, verdeling)

Kavelmaten
Situering, omvang en aard bedrijvigheid

t'oor wat betreft de situering en aard va~~b7drijvig~
heid wordt voldaan aan de norm. Bedrijventerrein is

Situering, omvang en aard voorzieninven

i,5 ha groter dan gesteld; ook kantoorvoorzieningelJ.
Geen minimumnorm geformuleerd. Basisschool i~
~ntwem, dus er wordt méér Q"edaan dan voorzien.-

Er wordt voldaan aan âe minimumnorm
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4

Thema 2: Geologie, geomoñologie en
bodem

4.1

Samenvallng deel A

In deel A van het MER zijn voor de beoordeling van de aspecten geologie en geomorfologie de beoordelingscriteria "wijziging maaiveldverloop" en het al dan niet kunnen toepassen van een "gesloten grondbalans" geformuleerd. In alle alternatieven (behalve het
nulalternatief) wordt het huidige maaiveldverloop aangepast. Ophoging van te laag gelegen terreindelen vindt plaats door de hoger gelegen delen afte graven. Hierbij geldt voor
alle alternatieven als uitgangspunt dat gestreefd wordt naar een gesloten grondbalans. In
het MMA wordt er tevens vanuit gegaan dat de aanwezige leemlagen zoveel mogelijk in
. ..,- .__., ---. " .~.,~, '~'. "-.' ..... - - .
stand blijven, ¡:odat de kans op het optreden van ongewenste verstoringen van liet grolli:.;

wateaegiIle.(zie~Qlgelld..o.oldsll1k) geininimaliseerd~ordt. Dit betekent dat de ontwatering van de lager gelegen nattere delen op een andere wijze moet plaatsvinden en dat
een gesloten grondbalans in dit alternatief lastiger te realiseren is.
Bij het aspect bodem is in deel A van het MER voor de beoordeling van de altematieven
gebruik gemaakt van de criteria "verstoring bodeinopbouw", "aantasting bijzondere bodemtY~701?~~d~~ettl,gi;_n~aa~t.as~ng_~gen", en "beïnj~~g bodemkwali-

teit" . In alle inriclitingsalternatie~en is sl1rake van verstoring van ôe ooô..!1. In het MMA
worden de ingrepen in de bodem echter beperkt tot die gebiedsdelen waa dat absoluut

noodzakelijk is, waardoor de bodem in het gebied íñiider wordt verstoord. Leemlagen
worden daardoor niet of nauwelijks aangetast en er zullen geen zettingen optreden. Het
nnialternatief scoort op een aantal van bovengenoemde criteria eveneens relatief positief,
maar dat wordt volledig veroorzaakt door het feit dat het plangebied in dit alternatief
kleiner van omvang is. De bodemkwaliteit verbetert in alle alternatieven. Doordat het
huidige agrarisch gebruik verdwijnt, zal de hoeveelheid nutriënten in de bodem ook afnemen. Bijzondere bodemtypen zijn niet aanwezig in het plangebied.

4.2 Toetsingskader
Op basis van de kenmerken van het plangebied en te verwachten milieueffecten als gevolg van realisering van de voorgenomen activiteiten zoals beschreven in hoofdstuk zes
van &eefA'vañhet UER, zijn in het toetsingskader voor de thema's geologie, geomorfologie en bodem de volgende toetsingscriteria met bijbehorende nonnen geformuleerd:
o Grondbalans. Idealiter wordt voor elke Overhoek afzonderlijk een volledig gesloten
grondbalans gerealiseerd. Omdat dit waarschijnlijk Î!i.üLe'ljseerbaar zal zijn, is als
minimumeis gesteld dat naar genoegdoening van de gemeente Tilburg 1rsiet 'worôëñ

aangetoond dat de aanvoer van grond geminimaliseerd is.
o De wijze van bouwrijp maken (aantasting leemlagen). Idealiter worden bij de realise-

ring van de verschillende Overhoeken de aanwezige leemlagen niet doorbroken en
worden groen- en watervoorzieningen aangeiëgl"o¡riës waar deze leeinlagen

ontbreken. Aangezien dit exploitatietechnisch niet altijd mogelijk zal zijn, is in het
toetsingskader als minimale eis geformuleerd dat moet worden aangetoond dat er bij
het opstellen ;;'iî stedenbouwkundig ontwerp rekening is gehouden met de ligging

van de leemlagen en li deze zo min mogelijk worden doorbroken.

224043.ehv.211.R002b

t5 Grontmij

Pagina 15 van 55

Thema 2: Geologie, geomof1ologie en bodem

:= ,verontreinigingen: Indien er binnen het plangebied sprake is van emstige verontrei-..
ni

gingen, groter dan 25 mJ grond of 100 mJ grondwater, dienen deze conform de Wet

Ì3.odemJi.eschennng.,oor,aanleg.van,de,nieul'.e planelem.en.tj'n te worden gesaneerd.

Samengevat leidt dit tot het volgende overzicht:

Toetsinoscriterium

Minimum leisl

Maximum (strevenl

2.1

(Gesloten) grondbalans

2.2

Wijze van bouwrijp maken

Minimale aanvoer van
grond
Zo min mogelijk doorboren

(aantasting leemlagen)

~n)eemiagen

Volledig gesloten grondbalans
Niet doorboren van leemlagen

21

~erontrein¡ginge'ñ

toldoen aan.wet Bodembe,
scherminp'

4.3

Uitwerking in ruimtelijke onderbouwing Enschotsebaan

Ten aanzien de grondbalans en de wijze van bouwrijp maken van de gronden wordt in de
ruimtelijke onderbouwing van liaêéIjlan,.opr.aë,Enscliotsebaan verwezen naar het
milieuprofiel op wijkniveau dat in het Ontwikkelingsplan voor de Overhoeken ì36j is
vastgesteld. Het ambitieniveau B dat de gemeente in het Ontwikkelingsplan voor dit thema heeft voorgesteld, wordt door de ontwikkelingscombinatie van deze Overhoek als uitgangspunt gehanteerd. Dit houdt onder andere in dat er zal worden gewerkt met een gesloten grondbalans. OP well(e manier aâiiilj::e:itxoering zal~ordeagerealiseerd, isÕp

ait.moment.echter,nog nietuitge""erkt. In de ruimtelijke onderbouwing is aangekondigd
dat in het hiervoor benodigde vervolgtraject de vigerende regelgeving alsmede het beleid
van de gemeente Tilburg als uitgangspunt worden gehanteerd1i:'n

¡ñde ruiñriijlie onaeroouwi;;Sñiet aangegeven op wellie wijze de gronden in het ge.
bied Enschotsebaan bouwrijp worden gemaakt en hoe in de plan

ontwikkeling rekening

~ordt gehouden met de aanwezigheid van leemlagen in hÆg"bi,,d;

Ten behoeve van de planontwikkeling voor de Enschotsebaan is een bodemmilieukundig
onderzoek uitg;voerd. Dit onderzoek is als bijlage 8 rn de ruimtelijke onderbouwing 9jgenomen (147). Uit dit onderzoek blijkt dat ter plaatse van ee voormalige stortplaats Î!

het noordwesten van het p'Iañgebìëd EIiSëhõibâã een grondverontreiniging met lood en
PAK (boven tussenwaarden) en koper en zink (boven interventiewaarde) tot een diepte
van 2,0 m -mv is vastgesteld. De yerontreiÍijgÎ!g begint op een diepte van 0,5 m -mv en
heeft een oppervlak van circa 875 ml. Het volume sterk verontreinigde grond bedraagt
circa 1.300 m3.1.eze""erontreiniging dient gesaneerd te worden voordat herontwikkeling
Yan het gebied mogelijk wordt. In andere deleñ"de Overhoek Enschotsebaan zijn geen
verhoogde parameters boven de streefwaarden aangetroffen.

4.4 Toetsing
Zoals in paragraaf 4.2 is toegelicht zijn er ten aanzien van de aspecten geologie,
geomorfologie en bodem in deel A dre toetsingscriteria benoemd. OnderstaandiS"
Criterium aangegeven op welke wijze hiermee is omgegaan in de planuitwerking."oor';

9.verhoek,Enschotsebaan.en,of,aan,de.gestelde normen wordt voldaan.

. Grondbalans. Zoals in de vorige paragraaf is aagegeven, zal het realiseren van een
gesloten grondbalans als uitgangspunt worden gehanteerd, maar is nog niet uitgewerkt hoe (en dus

gewaarborgd dat) dit in de praktijk òõ~ daadwerkelijk zal worden

gerealiseerd. Heiîs op oiiIment dus nog niêitq9J1l?a.ai:oat~aan,de:gformuleerde
minimumnorm. uit het"to.etsingskader""ordt"yoldn_a,!
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. Bpul'cijp,.nakeiiJ.dQ.D;b!:ekenleemlagen,In de ruimtelijke onderbouwing .is niet aan-

gegeven op welke wijze bij de inrichting van het plangebied rekening Wordt gehouden met de aanwezigheid van ~rniõõiãteñd~ leemlagen. bõk-dëWij~t van botijp

maken dient nog nader te worden uitgewerkt. Het is õjit moment dus niet aantoon,
baar dat aan de geformuleerde minimumnorm nit het toetsingska~r wordt voldaan~
\ Verontreinigingen. In het uitwerkingsplan is beschreven dat de in dit deelgebied aan;

~etroffen verontreiniging zal wordeiigtg~d. Hiermee wordt in ieder geval vol-

Qaan aan d.~..giinil1l!!!1ri_OlI.

Samengevat leidt het voorgaande tot het volgende overzicht:

2.1

Toetsincscriterium

Toetsinc

(Gesloten) grondbalans

Thans nog niet aatoonbaar dat wordt voldaa aan__d.Le

binimumnorm. Gesloten grondbalans is uitgangs:

itit, maaiw.ij~e~aJ1. r~¡ilise.tg ~K.onvoidoenëi
uitgewerkt
2.2

2.

Wijze van bouwrijp maken
(doorbreken leemlagen)

Thans nog ~iet aantoon
Daar voldaan aan minimulTtorm. In ruimtelijke onderbouwing is niet ingegaan
op wijze waarop met aanwezige eem agen wor t

I .. . i i dr-

rmgegaan. Ook wijze van ~ouwrjRmaken dient oo
nader te worden uitgewerkt.
¡Verontreinigingen

Met de voorgenomen sanering van de voormaifg
~tortolaats wordt voldaa aan de minimumnorm
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Thema 3: Grond. en oppervlaktewater

5.1

Samenvallng deel A

Bij het thema water dient onderscheid te worden gemaakt in grondwater en oppervlakte-

water. De effecten voor het grondwater zijn iñêel~h'ë!.r0Eit beoordeeld aan de
hand van de criteria "beïnvloeding ontwateringsdiepte", "beïnvloeding grondwatersysteem", "wijziging grondwateraanvuIlng", "beïnvloeding natuurgebieden via grondwaterstroming'\ "beïnvloeding grondwaterkwaliteit" en "effecten voor grondwaterwinning".
De Overhoeken liggen in een intermediair gebied met perioden van kwel in het natte seizoen en infitratie in de rest van het jaar. Door de toename van het verhard oppervlak in
het plangebied, zal de neerslag in de toekomst zonder aanvullende maatregelen niet langer ter plekke in de grond kunnen infitreren. Negatieve beïnvloeding van natuurgebieden
in de omgeving wordt niet verwacht vanwege de vrij grote afstand tot deze gebieden en
omdat in alle altematieven is voorzien in de aanleg van adequate infiltratievoorzieningen.
Er is hierbij weinig onderscheid tussen de verschilende inrichtingsalternatieven. Het
MMA scoort op enkele punten ii iets gunstiger omdat in dit alternatief de leemlagen in
de ondergrond zo min mogelijk worden verstoord en voor de infitratie van regenwater
optimaal gebruik wordt gemaakt van plekken waar dergelijke leemlagen ontbreken.

Voor wat betreft het aspect oppervlaktewater zijn de inrichtingsalternatieven in deel A
beoordeeld aan de hand van de beoordelingscriteria "effecten voor hemelwaterafvoer",
"effecten voor afvoer vuilwater via rioleringll, "beïnvloeding regionaal oppervlaktewatersteIsel" en "beïnvloeding oppervlaktewaterkwaliteit". Er blijkt daarbij geen duidelijk onderscheid te maken tussen de diverse alternatieven. Het afvoersysteem wordt in alle alternatieven op een zodanige wijze ingericht, dat de effecten voor het milien tot een aanvaardbaar minimum worden beperkt. De afspraken die daarover in het kader van de watertoets met het waterschap zijn gemaakt, bieden daartoe de garantie.

5.2 Toetsingskader
In het Ontwikkelingsplan (36) is bij het milienprofiel op gebouwniveau voor het thema
water een GPR-score 7 als doelstelling geformuleerd. Dit betekent dat wordt uitgegaan
van kruipruimteloos bonwen, geen hemelwaterriool, infitratie/groene daken, hergebruik
van regenwater en een doorstroomversneller in woongebouwen. Op wijkniveau is in het

milieuprofiel voor dit thema uitgegaan van hahoogste ambitieniveau tñiuA), waarbij
wordt uitgegaan van nagenoeg geen hemelwaterriolering, 10% verhardingsreductie, aandacht voor autowasplaatsen en experimenten ten aazien van het rioleringsstelseL.

Op basis van de huidige kenmerken van het plangebied en de te verwachten milieueffecten als gevolg van de realisering van de voorgenomen activiteiten zoals beschreven in

hoo.fi!t.i1L6 van deel A van het MER voor'de heIepIãñiiiëd.dëo~hÕ:ke, zijn in het
toetsingskader voor het thema water de volgende vijf

toetsingscriteria met bijbehorende

nonnen geformuleerd:
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. Te hanteren ontwateringdiepte. De ontwateringdiepte dient tenminste 0,70 meter te

bedragen, maar daaaast kan als,extra streefuoiI worden voorgesteld om tevens

kruipruimtevrij te bouwen.
. Wijze van waterafvoer. waterberging en infiltratie. In de waterparagraaf (zie bijlage 8

van het MgR.) zijn voorschriften genoemd om een duurzaam watersysteem te realiseren. Hierin is onder andere gesteld dat het vuile hemelwater van intensief gebruikte
wegen apart van het schone hemelwater (van de daken) wordt verzameld en getransporteerd. Het hemelwatersysteem heeft een afvoercapaciteit voor een bui met een
overschrijdingsfrequentie van eens in de twee jaar (T=2). De voorschriften uit de wa~rparagraaf worden gezien als minimale eis waaraan de uitwerkingsplannen !e¡,ñ;

~!.e dienen te voldoen.

. Omvang van waterberging en infiltratievoorzieningen. In de waterparagraaf (zie bijla-

ge 8) is voorgeschreven dat de retentie- /infitratievoorziening bestaat uit centrale/decentrale infiltratievoorzieningen lñ een bergingscapaciteit om een ontwerpbui te
verwerken met een overschrijdingsfrequentie van eens in de tien jaar (T= i 0) bij een

landelijke afvoer van I l/slha. Het overtollige hemelwater stort bij hevige neerslag
over op het bestaade watergangenstelseL.

. Type rioleringssysteem. Er wordt een gescheiden rioleringssysteem voorgeschreven.

. Benodigde capaciteit waterzuivering. De capaciteit van de waterzuivering dient vol-

doende te zijn zodat er tenminste geen Y.ntreiniging van het grond- en oppervlaktewater plaatsvinden.
Samengevat leidt dit tot het volgende overzicht:

Toetsingscriterium

Minimum (eis)

Maximum (stre-

venl
3.1

Te hanteren ontwateringsdiepte

). 0,7 m

;, 0,7 m + kripruimtevrij bouwen

3.2

\Vijze van waterafvoer, waterberging

HWA T=2

-

3.3

en infitratie
Omvang van waterberging / infitra-

T=lO

-

3,4
3.5

tievoorzieningen
Type rioleringssysteem
Benodigde capaciteit waterzuivering

Gescheiden stelsel

-

Geen verontreiniging

-

grond- en OOD.water.

5.3

Uitwerking in ruimtelijke onderbouwing Enschotsebaan

In de ruimtelijke onderbouwing van de Overhoek Enschotsebaan (147) is een beschrij~ing opgenomen van het huidige watersysteem in het plangebied en het belangrijkste r:;
levante beleidskader. Mede op basis daarvan is vervolgens een aantal uitgangspunten geformuleerd om te komen tot een duurzm waterbeheer in het plangebied Enschotsebaa,l
Ook de waterparagraafuit deel A van het MER Overhoeken biedt een belangrijke basis
ioor de uitwerking van de wateraspecten. Daamaast heeft in het kader van de het proceš
tan de Watertoets op 21 februari 2006 overleg plaatsgehad tussen Waterschap De Don!;
~el, de Gemeente Tilburg, MTD Landschapsarchite.cJen~en~RCb-QIS~o~er.de~erdere
invulling van het deelplan Enschotsebaan.
pnderstaand zijn de belangrijkste uitgangspun¡en voor en ¡¿enmer¡¿e~n~lieL.~atersys;
teemin,het gebied ,Enschotsebaan samengevat.

Uitgangspunten toekomst1g watersysteem
pp grond van de eerdere onderzoeken, bele'1docnmenten en vastgestelôe uitgangspuni.
ten zijn, in overleg Fet.de~\yaterbeheerder,de"yolgendei'bouwstenen.voor_h£t nieuwe wa~xsteem bep'aald:
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Lln het plangebied wordt een minimale ontwatering van 0,7 m aangehouden voor het

~oongebied en 1,0 m voor het bedrjventerrein. In het gebied Enschotsebaan wordt
hydrologisch neutraal gebouwd. Op grond van de resultaten van eerder bodeinun~igihydrologisch onderzoek en de vereiste minimale ontwatering~Pß.is.pJaatselir

ke ophoging van het bedrijventerrein nodig'
o pe afWaterende functie van de watergange~ NL-28, NL-29 en NL-30 en het kleine,
gemaal aan de achterzijde van de percelen.vaade BQssç,h~~g dienen in het p'lan ter

te komen en gewaarborgd te blijven:
o ~et vuil~y'steem (dwa) wordt aanghsloten_QP.l.et bestaande stels~~anB.erke.\;

Enschot.
L'In het plangebied wordt bergingscapaciteit gerealiseerd die geschikt is voor neerslaggebeurtenissen die eens per tien jaar voorkomen (T=I 0, regenduurlijnenl. Dit re'iu,
teert in de praktijk in een inhoud van de retentievoorziening van 40 mm.
o De afvoer naar de retentievoorzieningen wordt stationeer gedimensioneerd op 110;.

IJsiha, wat overeenkomt met de piekintensiteit van bui 08 uit de Leidraad RioleJi!g,
(Bij retentie dient gerekend te worden met een landelijke afvoer van 1,0 IJsiha..

LJij de aanleg van een retentievoorziening dient rekening te worden gehouden met

schouwpaden. Indien de retentievoorziening in beheer en onderhoud komt van he~

ierschap, dient het schouwpad 4 m breed te zijn. Wanneer de retentievoorziening vail

insteek naar insteek breder)s.danJ.rn,,dienen in dit geval aan,~ee,zijde!Ujlou~.l
ilef\ aangelegd_!!_worden.

Ontwatering in samenhang met beoogde functies

be verschilende geplande functies in het deelplan Enschotsebaa vereisen een bepaalde
~ntwatering. In onderstaand tabel is de minimaal benodigde ontwateringsdiepte opgeno~
Inen voor de verschillende functies. De maatgevende hoogste grondwaterstand is de
grondwaterstand die maximaal drie dagen per jaar wordt overschreden of veertien dagen
per jaar wordt bereikt. Doorgaa~gt~d&l1iitge~ende~hoogsie",gtond\yaterstand.0,2,.m
hoger.dan de.GHG:.

Functie

Minimaal benodinde ontwaterinn

Primaire wenen
Secundaire weaen, woonstraten
Bedri¡ven
innen met kruinruimte
Won
Woninaen zonder kruiDruimte
Parkeer- en nroenvoorzieninaen

1,0 m
1,0 m

1,0 rr
0.7 m
0,3 m
0,5 m

Deh';idige maatgevenôe ontwateriiibãsìs van (je maatgevenôe hoogste grondwater~

1tand bedraagt in het centrale en laag gelegen deel van de Enschotsebaan circa 0,5 à 0,7
In. Naar de oost- en westzijde toe verbetert de ontwatering naar 0,9 m tot lokaal
1,0 m~
~anneer de functies over de huidige ontwatering geprojecteerd worden, blijkt dat lok,;
een ophoging van circa 0, i à 0,2 m noodzakelijk is om de benodigde ontwatering te be':
ieiken.
Eén en ander wordt bij de nadere uitwerking meegenomen. Uiteraard dient daar'i
.
tevens rekening te worden gehouden met het aansluiten op de bestaande hoogten van wegen en bebouwing. Voorkomen dient te worden dat ter plaatse van bestaande bebouwing

wateroverlast kan ontstan door afstromend hemelwater. Hier dient in de nadere uitwerking,aandacht~oor.zijn..Daarbij iS,specjfiek.li'üp'erceel Enschotsebaan 6 benoemdr-

~lWatering

fuile en sclione waterstromen worden in het plangebied Enschotsebaan gescheiden ing'ô
zameld en aangeboden op de perceelsgrens. Schoon hemelwater wordt naar de retentietoorzieningen afgevoerd, waarna het vertraagd geloosd wordt op de watergang. Het vu%
!.ater (dwa, droogweerafvoer) wordt afgevoerd naar de zuivering. Met dit watersysteeiii

rordt wateroverlast e~ders voorkomen en wordt de k'ms.p-,rontreiniging~an,bpdern;;f
grp ndwater,"erkl eind.
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Omdat op het bedrijventeITein een kwaliteit van het hemelwater te verwachten is die
~Iechter is dan het hemelwater afkomstig van daken, wordt het hemelwater van teITeiñe
tn wegen van het bedrijventeITein apart van het schone hemelwater van daken ingezaC

lneld en afgevoerd naar een bodempassage. Deze bodempassage is volledig gescheiden
ran de retentilm.oi;I!ning.,n.li,hoeve van~d."-qp~ang",an~hemelwater van de da~ken.en

~opnstraten.

De woonwijK worôt voorzien van een gesdiërden riÕolŠtlsel. De afvoer van liemelwater
ian daken en verharding van de percelen vindt ondergronds plaats. De afwatering van hei
tpenbaar gebied naar de retentievoorzieningen gebeurt zo veel mogelijk bovengronds,.a
goten, greppels en bestaande watergangen. Dit draagt bij aan versterking van de bele,
vings-, ecologische, recreatieve en landschappelijke waarde van het plan. Indien bove'ñ
~rondse afvoer niet mogelijk is (bijvoorbeeld door te lange transportafstanden of veel
verhard oppervlak), kan de afwatering ondergronds plaatsvinden. Ook kan de onderlinge
~utafstand worden vergroot. Het verharde oppervlak van het openbaar gebied kan via eel1
gotensysteem bovengronds afwateren, waara het via een put ondergronds verder wordt

e ~

tfgevoerd. E.eU en ander wordt nader uitgewerkt en voorgelegd aan de gemeente en hel
waters,c:.i.ii
In de dooITekening en beschrijving van het stedenbouwkundìg\iO~is tot dusver geen rekening gehonden met de capaciteit van watergang NL-20 en de omgeving in relatie tot de
hedelijke wateropgave, oftewel of het plan WB2 i proof is. De stedelijke wateropgaven
!.orden op dit moment door de Gemeente Tilburg uitgewerkt. De conclusies van deze'

ritwerking dient bij.de,nadere.teclinische.uit\\erking en,detailering~an,het plan me.ege
nomen te worden.

Datzelfde geldt v~liet geôeelte van liet plangebîed ten westen van dëBurgemeester
Bechtweg, dat pas in een latere fase bij de voorgenomen ontwikkeling is betrokken en
haardoor in enkele eerdere onderzoeken ontbreekt. Met name van belang in dit gebied'š
heel is de realisatie van de ontsluitingslus (te kenmerken als verhard oppervlak). Inße
lechnische planvorming zal de,oplossing hier'Qor_ i¡i 9y~rI..g worden uitgewerkt~

.'.\
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Retentievoorziening
Gezien de bodemopbouw en het veelvuldig voorÌ(omen een iëelaag van aanziëñlijkë
hikte, wordt bij de dimensionering van het watersysteem uitgegaan van retentie en niei
~an infitratie. De retentievoorzieningen worden bovengronds en als droogvallende helnelwatervoorzieningen aangelegd. De retentievoorzieningen lozen het hemelwater ver~

traagd op de aan te leggen watergang in de groenzone centraal in het plangebied (zie fi.
guur 5.1). Deze groenzone loopt van west naa oost door het gebied. Daarnaast kunnen
bovengrondse delen van de retentievoorziening ook (deels) een gecombineerde functie
~an berging en afWatering krjgen. Doordat de retentievoorzieningen worden uitgevoerd
bet natuurlijk begroeide oevers, zal een deel van het hemelwater ter plaatse infitreren.
ran de 40 hectare van het plan Enschotsebaan is circa 19,4 ha verhard. Uitgaande vaJ'

een inhoud van de retentievoorziening van 40 mm, dient binnen de plangrens 7.780 mJ
tvater tijdelijk geborgen te kunnen worden. Daarnaast dient rekening te worden gehouik
:net ruimte voor het hemelwater dat rechtstreeks op de retentievoorziening valt. Een glo..
bale berekening leert dat er op basis van een peilstijging van 0,4 à 0,5 m voldoende ruim.
te in de beekdalzone is om het water tot T= 1 0 te bergen en vertraagd af te voeren. D~
foncrete invulling van het waterhnishoudkundige systeem zal in nauw O,Kerleg,met.de
gemeente.

Tilburg .en~aterschapJ::e.Qommel. nader.'Yorden"ui tge,verkt..

WatefKWliiei

(Vat betreft w::KwaÍiiëit worâen er iñliet plan geen uitloogoare materialen toegepast en
geen chemische onkidbestrijdingsmiddelen gebruikt. De wegen die rechtstreeks afwateten naar de retentievoorziening dienen niet gestrooid te worden iie1.l!:oizo,iit..Qok)s)let

Kass,en~an.auto:s.op.deze.;egen.binneahetplan niet,toegestaan.
Wåtenoets

iVaterschap"oënommel en de"Gemeente Tilourg ziJõoetrokKen oij de planvorming voor
het plangebied de Overhoeken en bij de nadere uitwerking van het plan voor de Enschot.

sebaan. In het kader van de Watertoets heeft overleg plaatsgehad met de waterbeheerder,
De eisen en wensen van de waterbeheerder zijn in de verschillende overwegingen meege:
~omen, geïntegreerd in de resultaten en vervolgens opgenomen in de waterparagraaf be:

Jiorend bij de ruimtelijke uitwerking (147). De waterparagraafis vervolgens op 28 okto~
ber 2006 voor advies aan het Waterschap voorgelegd. Per brief d.d. i december 2006
(keinerk U-06-08184) heeft het waterschap hierop positief gereag~,.w"i:bij.nog,:;

tweetal aandachtspunten voor de verdere uitwerking is aangegeven:
L~innen het plangebied ligt een aantalleggerwatergangen die in beheer en onderhoud
zijn van het waterschap. Deze zullen worden aangepast of gedempt. Op dit moment is

~ 0/.._-

le toekomstige waterhuishouding nog niet in detail uitgewerkt en beschreven. De..uit,
werking van de plannen moet ter toetsing aan het waterschap worden voorgelegd.
:-Voor de ontwikkeling moet rekening worden gehouden met de stedelijke wateropg;
--e. Concreet voor de Enschotsebaan betekent dit dat ook bij T= 100 geen wateroverlaŠt

mag optreden. Het regenwaterbezwaar mag daarbij niet worden afgewenteld op het
tvatersysteem buiten het plangebied. Het watersysteem dient nader uitgewerkt en on.
derbouwd te worden. Ook T=100 dient hierbij meegenomen te worden. Het water~chap wil op de hoogte worden gehouden van de nadere uitwerking.,an.dt.i:il.annei'

de_~aterhuishoudkundige.plannen. ter.ioetsing ~~gd krijg£!

5.4 Toetsing

. r-

Zoals in paragraaf 5.2 is toegelicht, zijn in deel Á van h'ët1ER~Íj"ltoetsíñgiiëia op~enomen ten aanzien van het milieuaspect water. Onderstaand is per criterium aangeg!:
ven op welke wijze hiennee is omgegaan in de planuitwerking voor de Overhoek En-

schotsebaan en of aan de gestelde normen woi:dt~oldaa.
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L.Te hanteren ontwateringsdiepte. Voor het woongebied wordt een minimale ontwatr.
ringsdiepte van 0,7 m aangehouden, voor het bedrijventeITein een diepte van 1,0 m.

Deze minimale diepten zijn vastgesteld in overleg met waterschap en gemeente. LokaaLis,ophoging.van,0,I.àO,2.miiodig. Er wordt dus voldaan aan de minimunmorm.

yVijze van waterafvoer, waterberging en infiltratie. Vanwege de aanwezigheid van_
ondoorlatende leemlagen is in het plangebied gekozen voor de afVoer van water dat

riet kan infiltreren naar een centrale retentievoorziening, die tevens een belangrijke
landschappelijk rol vervult als groenzone. Vanuit deze centrale retentievoorziening
\vordt het overtollige water (indien nodig) afgevoerd via de hier gelegen centrale w;'
fergang. De nadere technische uitwerking daarvan zal, evenals de detailoplossing""oo'f

het gedeelte ten westen van de Burgemeester Bechtweg, in een volgende planfase

plaatsvinden. Voor zover in deze planfa~g..ijk is wordt voldaan aan de gestelae

rnjnimunmonnen uit het toetsingskad.er,
\, pmvang van waterberging / infiltratievoorzíeningen. Uit de watertoets volgt dat T - I 0
binnen het plangebied geborgen wordt. De hoeveelheid water is aan de hand van het

terhard oppervlak bepaald en verder uitgewerkt in de waterparagraaf. In overleg me\

~emeente en waterschap wordt dit in de een technische planvorming uitgewerkt.
Daarbij zal

ook rekening worden gehouden met de situatie T= i 00. Voor zover in deze

blanfaseJnogelijk.is~or.dt~oldaan,aan.de, ininimUlnnonnen,uit. het,toetsiiig~kack

:.Type rioleringssysteem. In het gebied wordt een gescheiden rioleringssysteem aang'ê

legd. Het water afkomstig van vervuilde verharde oppervlakken (bedrijventeITein)

\vordt extra gezuiverd door middel van bodempassage. Hiermee wordt de bodem- eñ
grond'Yaterk':~liteit bewaakt. Er wordt dns voldaan aan de g~~lg¡ minIll1111lorm~

Lpenodigde capaciteit waterzuivering. Vuil water wordt afgevoerd naar de bestaande
zuivering. In overleg met de gemeente wordt dit in de technische planvorming nad..

ritgewerkt. Het is thans n?g niet bekend of aantoonbaar aan de g~ld!,~minillum;
normkan,&orden-\Ql¡jaal1"

Samengevat leidt dit tot het volgende overzicht:

3.1

3.2
3.3

3.4
3.5

Toetsirnscriterium

Toetsin"

Te hanteren ontwateringsdiepte
Wijze van waterafvoer, waterberging
en infitratie
Omvang van waterberging / infiltratievoorzieningen
Type rioleringssysteem
Benodigde capaciteit waterzuivering

IEr wordt voldaan aan de gestelde minimump2
l'0or zover in deze planfase mogelijk, "r.em
voldaan aan de gestelde minimuninomi.

'; i

roor zover in deze planfase mogelijk, ~dt

yoldaan aan de gestelde minimumnomi.
Er wordt voldaa aan de gestelde minimumnorm
Thans nog niet bekend of aantoonbaar aan de
I ~estelde minimumnorm kan worden voldaa~
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6 Thema 4: Landschap, cultuurhistorie en
archeologie

6.1 Samenvatting deel A
In deel A van het MER zijn de inrichtingsalternatieven voor wat betreft het aspect landschap
beoordeeld aan de hand van de criteria "aantasting openheid en schaal van het landschap",
"verstoring van ruimtelijke relaties/zichtlijnen", "aantasting van bijzondere landschapselementen en/ofeenheden" en "mogelijkheden voor landschappelijke inpassing". Geconstateerd
is dat het landschapsbeeld in het plangebied als gevolg van de realisering van de Overhoeken ingrijpend zal wijzigen. Naarmate de verdichting intensiever wordt (mieJlm_e,n.~e~
verdichtingsalternatief) zijn deze effecten groter. In het noorden van het plan
gebied is vooral
de openheid richting Udenhout van belang; in het westen de zichtrelaties over het spoor en
de groene overgang tussen de voormalige kernen Berkel en Enschot. Om deze reden is in hel
stedenbouwkundige plan yoor.de~O"yerhòeken(39) voorzien in de realisering van enkele

"groene kamers", waardoor het basisalternatief in dat opzicht gunstig scoort. In alle alternatieven wordt er vanuit gegaan dat de bestaande lintbebouwing langs de belangrijkste wegen
gehandhaafd blijft. Omdat het plangebied in het nulplusalternatiefwat kleiner is dan ¡i:¡je

òWige~ailernatiêV, blijft in dit alternatief een groter deel van de openheid behouden.
De effecten voor wat betreft de aspecten cultuurhistorie en archeologie zijn íñjlëël.A,.an.het
t0ER beoordeeld aan de hand van de criteria "aantasting strcturen/patronen", "aantasting
cultuurhistorische elementen" en "kans op aantasting archeologische waarden". De meeste
beoordelingscriteria zijn niet onderscheidend voor de inrichtingsalternatieven nit het MER.
In alle alternatieven vindt als gevolg van de verstedelijking een zekere afname van oude cultuurhistorische structuren plaats, al worden deze wel zo veel mogelijke gerespecteerd. Ook
de aanwezige cultuurhistorische elementen worden in geen van de alternatieven aangetast.
Voor wat betreft de mogelijke aantasting van archeologische waarden scoort het MMA iets
g1Jsliger dan de andere alternatieven. Dit komt doordat in het MMA geen omvai:grijke bodemverbetering wordt toegepast en slechts op beperkte schaal kr¡¡ifwerkjatSindi.

6.2 Toetsingskader
Op basis van de huidige kenmerken van het plangebied en de te verwachten milieueffecten
als gevolg van realisering van de voorgenomen activiteiten zoals beschreven in hoofdstuk 6
van deel A van het MER, zijn in het toetsingskader voor de thema's landschap, cultuurhistorie en archeologie de volgende vier toetsingscriteria met bijbehorende nonnen gefonnuleerd:
. Landschappelijke structuren. In het ontwerp dient te worden aangesloten bij de in het

plangebied aanwezige landschappelijke structuren. Waar mogelijk zouden deze moeten
worden behouden en versterkt. In dit verband zijn met name de scheiding tussen de kernen Berkel en Enschot en de aanwezigheid van enkele karakteristieke bebouwingslinten
(onder andere langs de Enschotsebaan) van belang. Tevens is in dit verband de wens geuit om het spievormige gebied tussen de Burg. Bechtweg (Noordoosttngent), de spoorlijn en de Bosscheweg zo veel mogelijk open te houden.
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. Ruimtelijke relaties en zichtlijnen. Gezien de ligging van het plangebied, zullen de Over-

hoeken een duidelijk keerpunt vonnen in de overgang tussen stad en platteland. Hierbij
past geen sterk 'verstedelijkt' beeld, maar een dorps woonmilieu, met diverse doorkijkjes
naar het buitengebied, die in het ontwerp van het plan moeten worden benadrukt. pr
¡noet naar worôen gestreefd-dëoestaanôe aanwezig'imteliji:e.relãiies.en,ziclitf¡jn~
zoveel mogelijk te

,behouden en.versterken.

. Inpassing cultuurhistorische waarden. Aanwezige cultuurhistorische waarden, zoals bij-

voorbeeld de karakteristieke laanbeplantil1gen langs de Enschotsebaan, dienen gehandhaafd te blijven en te worden ingepast in het ruimtelijk ontwerp voor de Overhoek Enschotsebaan. Als extra streve'1 kan worden overwogen om de aawezige cultuurhistorische waarden te accentueren.
. Inpassing archeologische waarden. Ten aanzien van de eventuele aanwezigheid van ar-

cheologische waarden in het gebied is iñeel i\'y,an het MER gesteld dat deze tenmnste
moeten worden veiliggesteld, maar bij voorkeur behouden blijven.
Samengevat leidt dit tot het volgende overzicht:

Toetsini:scriterium

Minimum (eis)

Maximum (streven)

4.1

Landschappelijke structuren

Aansluiten bij landschappelijke structuren

Behoud en versterken land-

4.2

Ruimtelijke relaties en zichtlijnen
Inpassing cultuurhistorische
waarden

-

schappelijke structuren
Behoud ruimtelijke relaties
en zichtlijnen

Behouden en inpassen cul-

Accentueren cultuurhistorI-

tuurhistorische. waarden
Veiligstellen

sche waarden
Behouden

4.3

4.4

Inpassing archeologische

waarden

6.3 Uitwerking in ruimtelijke onderbouwing Enschotsebaan

Landschap
In de ruimtelijke onderbouwing (1~7) is beschreven op welke wijze het stedenbouwkundig
ontwerp voor de Enschotsebaan tot stand is gekomen (~ieÕkP.ragraaf2~3). Ruimtelijke
karakteristieken in het gebied zoals het talud van de Burgemeester Bechtweg (Noordoosttangent) en het tracé van de spoorlijn vormen nadruelijke en harde begrenzingen en barrières. In het zuidoosten en noordoosten zijn de achterkanten van de bestaande woon
buurten
bepalend geweest voor de sfeer en mogelijkheden van het gebied. Samen met het omheinde
terrein van de Rauwbrakenplas resulteert dit in een sterk naar binnengekeerd gebied. De
Rauwbrakenweg en de Enschotsebaan vormen karakteristieke linten in het gebied en vonnen
de verbinding van het dorp met het platteland.
Vanwege de aanwezigheid van bovengenoemde elementen heeft het plangebied waar realisering van het deelplan Enschotsebaan is voorzien een kleinschalig en landelijk karakter. Op
basis hiervan is besloten om de Overhoek Enschotsebaan te laten bestaan uit een aantal
nieuwe buurtschappen die overgaan in een groen landschap met aan de overzijde een bedrijvenpark. De randen zijn niet scherp en hard maar kennen een geleidelijke en subtiele overgang naar het landschap. Gestreefd is om de dorpse sfeer te vertalen in een nieuw plan, niet
strikt vertaald in een historische planopzet, maar op eigentijdse wijze vormgegeven met he-

dendaagse architectuur in harmonie met de omgeving. Bifhet opstellëñ het steôenoouwkundig¿O.is.als.uitgangspnnt. genomen,dat,een pla,atsgeb,onden plan~"óordt ge~e.Jli.se,erg,.d!!

wordt verankerd in de bestaande dorpse context en i! een gevarieerd en attractiefleef- en
werkiilieu oplevert.
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Het bestaande dorpslint de Enschotsebaan verdeelt het plangebied in een noordelijk en een
zuidelijk deel en het beekdal zorgt ervoor dat het plangebied ook in oostelijk en westelijke
richting is verdeeld. Binnen deze ruimtelijke hoofdstructuur wordt de dorpse bebouwing
gegroepeerd rondom brinken waarvan de karakters onderling verschillen.
Door het gebied Iioopt.een zweem van intensiteit waardoor vers-,¡¡iJn~oni;;di'chtheden,en
karakters ontS!l. Door het gebruik van de gereedschapskist dorpsmilieu (45) en het actief
inzetten van het bestaande landschap is het mogelijk gebleken om een gebiedseigen woonwijk in combinatie met een bedrijventeITein te ontwerpen.
Speciaal punt van aandacht tenslotte is de ligging van een oude waterloop die is aangegrepen om over de gehele lengte van het plangebied een landschappelijke zone aan te leggen
die een verbindende en structurerende rol vervlt. Naast een recreatieve functie, draagt deze
zone tevens zorg voor de opvang en afvoer van regenwater.
Cultuurhistorie
bein een deel van liet plangeDied van de Overhoeken aanwezige cultuurhistorisch

tvaardevolle kransakkerstructuur ontreekt in de Overhoek Enschotsebaan. Deze structuur is
toornamelijk te vinden ten noordl'n.en.no.ord~esien..an,de,huidige,kernBerkel:Enschot.
Met name bepalend voor de cultuurhistorische situatie in het deelgebied Enschotsebaan is de
lintbebouwing langs de weg Enschotsebaan. Het pand Enschotsebaan 6 is een gemeentelijk
monument. De panden Enschotsebaan 2, 8 en 21 zijn als cultuurhistorisch waardevol
geclassificeerd in het kader van het Monumenten Inventarisatie Project (MIP) (.2.). Het
woonhuis aan de Enschotsebaa 19 uit 1890 en de langgevelboerderij uit 1880 aan de

Enschotsebaan 27 zijn ook cultnurhistorisch waardevolle objecten. Geen van de panden is
geplaatst op de rijksmonumentenlijst.
Al deze cultuurhistorisch waardevolle panden zullen waar mogelijk worden behouden. In de
nadere planuitwerking zal hierover meer duidelijkheid worden gegeven.
Archeologie
In de ruimtelijke onderbouwing voor de Enschotsebaan (1.41) wordt verwezen naar de
diversre archeologische onderzoeken die tot op heden voor het gebied zijn uitgevoerd.
Volgens de Cultuurhistorische Waardenkaart Noord-Brabant iJ6) en de Archeologische
Waarschuwingskaart Tilburg (3,7) kent het plangebied waar realisering van de Overhoek
Enschotsebaan is voorzien een middelhoge tot hoge archeologische verwachtingswaarde.
Uit het in 2004 door Bilan uitgevoerde archeologisch veldonderzoek tji blijkt dat een groot

. ~

deel van de bodem in het deelgebied Enschotsebaan verstoord is. iñet gciêdsdeel ten

noorden van dewEñsliotseDaan ziJ;;lechts in twee boringen relevante archeologisêii
Vervolgonderzoek wordt hier niet noodzakelijlsge~ac:ht_en,de
indicatoren aangetroffen.
eerdere verwachtingswaarde komt te vervalleii:
In het gebiedsdeel ten zuiden van de Enschotsebaan is op een aantal plaatsen wel een
onverstoorde bodem aanwezig. In verschillende boringen zijn hier indicatoren en een
middeleeuwse vondst in situ aangetroffen. Een aanvullende oppervlaktekartering leverde
enige vroeg- en laatmiddeleeuwse aardewerken vondsten op.

Op basis van het bovenstaande is ~,eslotenßat""o()r enkele locaties in het zuidelijk deel van
het plangebied (ten zuiden van de Enschotsebaan) een aanvnllend proefsleuvenonderzoek

moeiWr'dëñitgevoerd (zie figuur 6.1).
2007) echter
alleen de drie meest oostelijk gelegen proefsleuven 1iããweri¿elijk gegraven en onderzocht.
Vanwege de eigendomsverhondingen in dit gebiedsdeel zijn tot op heden (april

In deze arie proefslenven zij-; åãdêWrkfragmenten, slakken en rÌatUursteen ièVÕndêñ

henals enkele greppels en paalkuilen. Deze vondsten betreffen mogelijk restanten van 'ë
hude nederzetting, waarmee dit gebiedsdeel als archeologisch waardevol moet worden aankemerkt. Hierover kan echter pas uitsluitsel worden gegeven wanneer ook de rest van her
gebied met behulp van proefsleuven is onderzocht. Op basis daarvan kan meer duidelijkheiÇl
rorden verkregen over de eventuele aanwezigheid van een oude nede~g, de situering

yan,de kern.daar,yan.en,de,eventu.eJe noodzaak van vervolgonderzoek.

I
I
i
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Bij ingrepen in het gebi'ediiiiJft overigens te aIiëñij(¡ê"ikëI47 van de Monumentenwet
of structurenjJinn!,.!drie dagen aã

~an kracht, die voorschrijft dat archeologische vondsten

de,bevoegde, instantiesßienen. te.".9rd~n. gemeld.
Ligging Proefsleuven

6.1

Figuur
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6.4 Toetsing
Zoals in paragraaf 6.2 is toegelicht, zijn er ten aanzien van de aspecten landschap,
cultuurhistorie en archeologie vier iPiS'ingsçr¡¡ea benoemd. Onderstaand is per crj!~rium
aangegeven op welke wijze hiennee is omgegaan in de planuitwerking voor de Overhoek
Enschotsebaan en of aan de gestelde normen wordt voldaan.

-

t.Landschappelijke structuren. De bestaande landschappelijke strcturen zijn in het
stedebouwkundig VO als ontwerpopgave meegenomen en de bestaande dorpslinten langs
de Enschotsebaa en de Rauwbrakenweg worden in het plan versterkt. Erordt,dus
iñéér.geaaan.dan _hetgeenjn het.toetsingskader,als, minimuniñ.n:i"iïiesteld.
. Ruimtelijke relaties en zichtlijnen. Het bedrijventeITein en het tvoongebied worden
gescheiden door de landschappelijke zone, die centraal in het gebied ligt. In het
~opngebìed wordt ruimtelijk en stedebouwkundig onderscheid gemaakt in drie
verschillende woonbuurten (buurtchappen), ieder met een eigen karakter. Vanuit de
aansluiting op de Burgemeester Bechtweg wordt een groene dorpsentree gerealiseerd, de
gebiedsontsluitingsweg is parallel aan de landschappelijke zone gesitueerd om het groene
karakter van het gebied te versterken. bëcludêeniìs aat ruiiitelijke rel;¡ies en
ficlitliJ'nen zoveel mogelijk worden 6ëhouden en nieuwe
relaties en zichtliJ'nen woñi

ir. -

aangebracht.)~r_YLQr.ít.Js"voldaan aan de streefuorm.

L.lnpassing cultuurhistorische waarden. Langs de Enschotsebaan liggen verschillende

cultuurhistorisch waardevolle panden. In de ruimtelijke onderbouwing is aangegeven dat
deze panden waar mogelijk behouden zullen worden. Of deze uiteindelijk ook inderdaad
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allemaal behouden kunnen blijven, wordt in de ruimtelijke onderbouwing echter niet
aangetoond. rñe tekening behorend bij het có'iiact tussen ontwikkeiããr en gemeente

Fan alle cultuurhistorisch waardevolle pand"-njngetekend,,maar.o,yer,het handhaveq
ervan zijn geen expliciete afspraken gemaakt.
Concluderend moet worden gesteld dat op dit moment nog nieiÍ(an worden aangetoond
~f aan de gestelde nQl1en~~ordt-"oldaan, maa.er,zijn eveniin,aanwijriiigen dat er niét
aan.wordt.v.oldaan..

_. ....T_ .. _, ..." __

L./npassing archeologische waarden. Voor het plangebi~d is een archeologisch onderzoek
uitgevoerd. Tot dusver kan worden geconcludeerd êîàïíìi hëi oõštelÍjk deel vañ dè

Overhoek Enschotsebaan archeologische overolijfselen zijn aangetroffen. Vanwege de
tigendomsverhoudingen in het plangebied, is het archeologisch onderzoek echter nog
~iet volledig afgerond. Pas wanneer de overige onderzoeksresultaten beschikbaa zijn
kunnen verantwoorde conclusies worden betrokken over de archeologische betekenis val!
~et deelgebied Enschotsebaan. Op dit moment is nog ni~t aantoonbaar of al danßi."-t.aan
de..n hstSQ.ets\¡gskader gestelde normen wordt voldaan.,

Samengevat leidt dit tot het volgende overzicht:

Toetsinascriterium
4.1

Toetsina

Landschappelijke structuren

,dus,

meer ge;

l'0rden behouden en versterlç,

4.2

Ruimtelijke relaties en zichtlijnen

~aan dan de minimumnorm.
Bestaande relaties en zichtlijnen worden geres;
~ecteerd en nieuwe aange.l.egdhdus__e~ordt

4.3

Inpassing cultuurhistorische waarden

troldaan
aan streefnorm.
.
~og niet aantoonbaar dat bestaande waardevQl;
Ie panden inderdaad behouden blijven;
rooralsnog ook geen aanwi~z.inge.n_Ø~.LerLniét

aan de norm wordt voldaan.
4.4

Inpassing archeologische waarden

Onderzoek nog niet volledig'ãfgerond i.v.m.

figendomsverhoudingen, dus thans nog1J~t
aantoonbaar voldaan aan minimumnorm
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Thema 5: Ecologie en groenvoorzie-

ningen

7.1

Samenvatting deel A

Voor de beoordeling van de milieuaspecten ten aanzien van het aspect natuur zijn de ver-

schilende iilichtingsalternatieven ¡¡deel A.,aahetMERbeoordeëi en vergeleken aan
de hand van de beoordelingscriteria "verlies aan natuurwaaden", "versnippering en verstoring" en "beïnvloeding van ecologische relaties". Aangezien de huidige natuurwaarden
in het plangebied zeer beperkt zijn en er geen bijzondere ecologische relaties of verbindingen tussen natuurgebieden in de omgeving zijn, is bij realisering van de Overhoeken
geen sprake van i;JangiJke negatieve effecten voor i¡staande,natuurwaarden. Ook iS,in

ãêe geconstateerd dat er wat dit onderdeel betreft geen verschil tussen de verschillende
inrichtingsaltematieven bestaat.

7.2 Toetsingskader
In het Ontwikkelingsplan voor de Overhoeken (3.) is in het milieuprofiel op wijkniveau
voor het thema groen en natuur het ambitieniveau B gefonnnieerd. Dit houdt in dat de
Groene Mal ti9) uitgangspnnt is, dat bestade groene contouren gehandhaafd dienen te
blijven, dat er verbindende groenstrcturen moeten komen en dat tenslotte het schaalniveau van het dorp moet worden gerespecteerd. Als extra ambitieniveau A is gesteld dat
zou kunnen worden gebouwd met venneerdering van groen en natuur. In tegenstelling tot

de stad, met een veelal interne groenstructuur, zullen de Overhoeken een meer bij het
dorp passende externe groenstructuur moeten kennen, met zachte overgangen van het
landelijke naar het stedelijke gebied. De oude linten met cultuurhistorisch waardevolle
bebouwing en bomenrijen dienen gehandhaafd te blijven en aangrijpingspunt voor het
ontwerp te vormen.
Op basis van het bovenstaande zijn in het toetsingskader voor de thema's ecologie en
groenvoorzieningen de volgende vier tõngs..r!eria'formuleerd:
. Groenstructuur. Bestaande groenstructuren dienen te worden gehandhaafd en als uit-

gangspunt voor het ontwerp te fungeren (minimumnorm). Waar mogelijk dienen deze
structuren verder te worden versterkt (streefnonn);
. Aard en omvang van de groenvoorzieningen. Ten aanzien van hard en omvang van de

_.- ...- _.. 'groenvoorzirningeisalsiñiñimumJ!-"~d:dal,ôeze..âie¡e.~ te passen bij een

centrumdorps woonmilieu, een en ander zoals is weergegeven in de Gereedschapskist
van de gemeente Tilburg (45);

. Ecologische waarde groenvoorzieningen. ~is minimumnorm is gesteld dat een even-

tueel verlies aan ecologisclie waaraen moet worden gecompenseerd. Als streefnorm is

gesteld.datße.ecologische.$aade~an,de groenvoorzieningen verder wordt versterkt;
'ilnpassing bestaande groenelementen. In het stedenbouwkundig ontwerp moet ernaar

woñigestreefd dat bestaande groenstrcturen zoveel mogi;ijk worden ingep~s!r-
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Samengevat leidt dit tot het volgende overzicht:

Toetsin"scriterium

Minimum (eis!

Maximum (strevenl

5.1

Groenstrctuur

Bestaande contouren hand-

Versterken bestaande
contouren

5.2

Aard en omvang groenvoorzieningen
Ecologische waarde groenvoorzieningen
Inpassing bestaande groenelementen

5.3

5.4

7.3

haven
Passend bij dorps karakter

Verlies aan ecologische
waarden compenseren
-

Versterken ecologische

waarden
Zoveel mogelijk inpassen

Uitwerking in ruimtelijke onderbouwing Enschotsebaan

ßroens.tr:2!Jj1.r
De stedenbouwkundige structuur van het plan voor de Overhoek Enschotsebaan heeft
haar vorm gekregen doordat de in het plan
gebied aanwezige bestaande elementen in het
plan
gebied, zoals watergangen, hoogteverschillen, bestaande solitaire bomen en boomgroepen en laanbeplanting langs de linten zo goed mogelijk in het ontwerp zijn ingepast.
Vanuit het dorp zijn wisselende zichtlijnen voorzien naar het beekdal, de oude linten en

de groene erfafscheiding. Diepe voortinen zorgen voor een groene buffer en bieden extra
parkeergelegenheid op de private kaveL. Op onverwachte plekken zijn hÕkjesiëiQ;

.-.,~

tj~rziên die worden ingevuld met speelvoorzieningen en/of bijzondere bomen. Er

worden hagen aangebracht die een groene sfeer waarborgen en versterken.
De achterkanten van de bestaande kavels aa de Enschotsebaan zijn vanuit het beekdal en

de nieuwe )Yoonclusters.o.ezien voorkanten. De bestaande natuurlijke ruige erfafscheidingen van boomopstanden, hagen en struiken worden gezien als een cadeautje voor de
dorpse sfeer. De greppels in de buurtschappen zijn eenvoudig en zorgen voor een extra
retentiecapaciteit. De watergang langs de Enschotsebaan is van een hogere orde.

De sterkste drager van het infonnele dorpse woonmilieu is de nieuwe groen ingerichte
landschappelijke zone met een oppervlakte van circa 6,5 ha die door het plangebied loopt.
Deze biedt veel aanleidingen voor variatie en diversiteit. De constante veranderingen in
het profiel en de breedte in combinatie met de grote randlengte maken dedsëìiapiilij;
këOO tot een attractief en verrassend uitloop
gebied van het dorp. De boomsoorten Tt de
zone znllen door de retentiefunctie tegen natte voeten moeten kunnen: elzen, wilgen en
populieren zijn hiervoor als inheemse soorten geschikt. De talnds worden uitgevoerd in
ruig grasland door kridenmengsel toe te passen. Uitgangspunt is het handhaven van bestaande beplanting en het3aar,nodig aanplanten van hagen of struiken, zodat een groene
achterkant ontstaat.
gebied is een bomeninventarisatie uitgevoerd. In het algemeen is de status van
de geïnventariseerde bomen en hagen als goed tot zeer goed beoordeeld. Alle bomen zijn
gecategoriseerd als waardevol met de status "A". Voor dergelijke bomen geldt een beschermzone van 8 meter, gemeten uit het har van de boom. De meeste bomen zijn thans
geconcentreerd op twee locaties, namelijk aan beide zijden van de Enschotsebaan en een
concentratie ten oosten van de kruising van de Burg. Bechtweg met de spoorlijn.
In het plan

fJi'§.cf.efJd~.Jlgr; ~e¡:iauna

Ten behoeve van de ontwikkeling van de Overhoeken is in 2004 door BILAN een floraen faunaonderzoek uitgevoerd (6). In 2006 is hierop door Arcadis een aanvulling gemaakt
ten behoeve van het gedeelte ten zuidwesten van de Burgemeester Bechtweg. Deze onderzoeken zijn samengevat in een :roetsing N_a.!u~geving, die,! bijlage 9 in de ruim-

telijke onderbouwing voor de Enschotsebaan is opgenomen (ljl).De belangrijkste conclusies hieruit zijn onderstaand beschreven.
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Zowel iñheideëgëbie"d ten noorden als ten zuiden van de Enschotsebaan komen enkele
planten- en diersoorten voor die wettelijk beschermd zijn. Het voorkomen van deze be~..

~chermde soorten leidt echter niet tot knelpunten ten aanzien van de Flora- en faunawet of
~ndere natuurwetgeving. Bij de inrichting dient voldoende rekening te worden. gell'\Q..

met deze beschermde soorten, waarbij de volgende aabevelingen gelden.
LHet verwijderen van vegetatie en bebouwing en het starten met de verdere inrichting
tan het deelgebied dient buiten het broedseizoen (15 maart tot 16 juli) plaats,te.vindëñ
bm verboden handelingen ten aanzien van broedvogels te voorkomen;

CHet verdient aanbeveling om de nestgelegenheden van Boerenzwaluw, Huiszwalmíl
~n Huismus die bij de sloop van stallen en schuren verloren zullen gaan, in het wo~ingbouwplan te compenseren. Dit kan dopr.bij.de.nieuy;bonw.niemye.nestgelegen~
heden en nestelmogelijkheden te creëren.

£:'oe nestkast van Torenvalk dient verplaatst te worden naar een locatie in open gebie~

in de directe omgeving. Het aanvragen van een ontheffng voor het verwijdere!lan
een vaste rust- en verblijfjlaats van de Torenvalk is dan niet noodzakelijk.
e yoor de overige beschermde soorten ten aanzie~ waarvan verboden hand~li~gen te..

verwachten zIJn (algemene zoogdieren en amfibieën) geldt een algemene vnJstelhng
~ij ruimte,ljke ingr.íI1en in het kad..u.an_dp.nieuwi;AMvB ai:2~anLde.IJora~en
fauna~et.
E'eÕogiscne veroinâingszone

In 2002 is hoor "en,groot aantal p.'iÆi een intentieovereenkomst ondertekend voor de
realisatie van de Groene Mal t2,?J. De Groene Mal is een samenhangend netwerk van
groene waarden binnen de gemeente Tilburg.
Î;.an~ôe wesJKant van de Overhoek Enschotsebaan loopt in noord-zuidrichting een ecolo-

gische corridor (bedoeld voor amfibieën en kleine zoogdieren) die onderdeel is van de
gebied weer.

Groene MaL. Onderstaande Ïi~ geven de Groene Mal langs het plan

pm aan de in de Ruimtelijke Sirctuurvisie 202,Q(~) genoemôe groenreiãii'ëd~inße
Structuurvisie Noordoost 29.2.Q.(2j) genoemde ecologische verbindingszone invulling te
geven, zal in het voorliggende initiatief een ecologische verbindingszone gerealiseerd
worden. Deze ecologische verbindingszone wordt evenwijdig aan het spoor gerealiseerd
en heeft een breedte van minimaal 25 m. De corridor is verbonden met het gebied ten
westen van de ontsluitingsweg met behulp van twee faunatunnels.
Figuur 7.1 Ruimtelijke Structuun'isie 2020

~ Groenrelatie
~ Groene Mal projecten

Figuur 7.2 Structuurvisie Noordoost 2020

-

Toekomstig werken

..... Ecologische verbindingszone

l2 Zoeklocatie NS werkplaats
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7.4 Toetsing
Zoals in paragraaf 7.2 is toegelicht, zijn er ten aanzien van de aspecten ecologie en
groenvoorzieningen iñ~deel A v,il"jiei 'lER vier toetsingsgi1Li: benoemd. Onderstaand
is per triteriû aangegeven op welke wijze hiermee is omgegaan in de planuitwerking

voor de Overhoek Enschotsebaan en of tlians aan de gestelde nonnen wordt voldaan.
. Groenstructuur. Het bestaande lint langs de Enschotsebaan blijft behouden als

belangrijke lintstructuur door het plangebied. Daarnaast wordt een nieuwe
landschappelijke zone dwars door het plangebied aangelegg die het bedrijven
terrein
van het woongebied scheidt en tevens wordt gebruikt voor retentie, groen en als

uitloopgebied. E.r~w.ím!t daee vòidãàai de îniriìiiíri.

. Aard en omvang van de groenvoorzieningen. De groen inrichte landschappelijke zone
centraal in het plangebied heeft een oppervlakte van circa 6,5 ha. Daarnaast zijn er
ernkele groene brinken gelegen in de woonbuurten. Her en der worden groene linten
gecreeerd of
bewaard. Ten westen van de Burg. Bechtweg wordt een ecologische
verbindingszone gecreeerd. '!kwOr voldaan aan de rnnimuniorÏn.
. Ecologische waarde groenvoorzieningen. De ecologische verbindingszone die van
lelang išin het

kader _yan,de.Gro,ene,.Mal.\ordtin ,het zuid\Vesten~yañ"angebi.ed

gerealiseerd. Daaraast kan er in de centrale landschappelijke zone een hoge

ecologische kwaliteit ontstaan als gevolg van de diverse 9'ye,gangen van nat naar
droog. Er.wordt.daaree.~oldaan 'aan.de,streefiwri.
. Inpassing bestaande groenvoorzieningen. In het plangebied zijn verspreid (groepen

van) bomen aanwezig. Waar mogelijk blijven deze gehandhaafd. Daaraast is de
bestaande groenstructunr gebruikt als ontwerp

uitgangspunt in het stedenbouwkimdig

VOo Põ zover mogidij~,-worâteia~aJ..~n:a~mi!lTIl_ilrlQ.rr.

s amengevatI ei'dt dit tot h et voigen d e overzie
. h t:
5.1

5.2
5.3
5,4

, r-

Toetsinascriterium

Toetsina

Groenstructuur
Aard en omvang groenvoorzieningen
Ecologische waarde groenvoorzieningen
Inpassing bestaande groenelementen

Er wordt voldaan aan de minimumnorm
Er wordt voldaan aan de minimumnorm
Er wordt voldaan aan de streefnonn

r~~r zover mogelijk,..\\.ordt;¡voldaaÇ aan a~
minimunmonn
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8.1

Samenvatting deel A

Voor de beoordeling van het onderdeel infrastructuur zijn in deel A van het MER de criteria "mobiliteit", "bereikbaarheid", tlverkeersleefbaarheid", "barrièrewerking en oversteekbaaheid", "verkeersveiligheid", "langzaam verkeer", "openbaar vervoer" en "parke-

ren" gehanteerd. Voor de meeste van deze criteria geldt dat de verschilen in de milieueffecten met name worden veroorzaakt door verschillen in de omvang van het woningbouwprogramma. Het verdichtingsalternatief gaat op een aantal deellocaties uit van realisering van een aanzienlijk groter aantal woningen. Dit betreft met name de ontwikkelingsgebieden nabij het nieuwe station en het winkelcentrum in de Overhoek Koningsoord en in mindere mate in de Overhoek Enschotsebaan. In alle inrichtingsalternatieven is
uitgegaan van het realiseren van duurzame en veilige fietsvoorzieningen om het autogebruik te minimaliseren. Desondanks is in alle altematieven (ook in het nulalternatief)
sprake van een venninderde verkeersafwikkeling op de Burgemeester Bechtweg (=
Noordoosttangent). Verbreding van de Burg. Bechtweg (ip de~LRl''!_hS.t M,ER maakt

deze onderdeel uit van de autonome ontwikkeling) lijkt op termijn dan ook onontkoombaar. Ook op de Bosscheweg en de Kreitenmolenstraat worden op krispuntniveau af-

wikkelingsproblemen verwacht.
De mobiliteit, verkeersleefbaarheid en -veiligheid op een aantal doorgaande wegen door
Berkel-Enschot verbeteren aanzienlijk ten opzichte van de huidige situatie, als gevolg van
de aaleg van de nieuwe gebiedsontsluitingswegen. Omdat in het verdichtingsalternatief

is gekozen voor ligging van de westelijke gebiedsontsluitingsweg parallel aan het spoor
(bundeling) en er minder aansluitingen vanuit het plangebied op de ontsluitingsweg zijn,
scoort dit alternatief tenslotte wat hoger op het criterium verkeersleefbaarheid.

8.2 Toetsingskader
Op basis van de huidige kenmerken van hel plangebied en de te verwachten milieueffecten als gevolg van de realisering van de voorgenomen activiteiten zoals beschreven in
hoofdstuk zes van deel A van dit MER, zijn in het toetsingskader voor het thema infrastrctuur de volgende vijf

toetsingscriteria met bijbehorende nonnen gefonnuleerd:

. Ontsluitingsstructuur (auto, OVenfiets). In het milieuprofiel op wijkniveau dat in het

Ontwikkelingsplan (36) is opgenomen, is voor het aspect verkeer het ambitieniveau B
gefonnuleerd. Dit houdt in dat langzaam verkeer (30 knvh zones) wordt bevorderd.
Daarnaast dient er een nieuwe gebiedsontsluitingsweg te worden aangelegd. i5t wordt
5:1s minimumnorm gezien. AiS extra streven isge'Sld.idatliet gebIÜk Vã het oRen!
baar v.eryper,zo~eelmogelijkßientJe""ordengeslimule,erd,

. r-

. Wegprofielen / inrichting openbare ruimte. De inrichting van de openbare ruimte moet

passen bij een centrumdorps woonmilieu, een en ander zoals weergegeven in de 'gereedschapskist' van de gemeente (45). De wegprofielen dienen te worden gerealiseerd
conform het referentieprofiel dat is opgenomen in het stedenbouwkundig plan (39).
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. Bereikbaarheid winkelcentrum. Het winkelcentrum (zowel het huidige winkelcentrum
in

Berkel,Enschot als,het,nieuwe.winkelcentrum inde,Q.xei:hilek Koningsoord) dient

vanuit alle Overhoeken goed bereikbaar te zijn, waarbij een toename van de verkeersdruk op de wegen door de bestaande bebouwde kom van Berkel-Enschot zoveel mogelijk wordt vermeden.
. Parkeervoorzieningen (privé/openbaOl). Voor het parkeren geldt als algemene rand-

voorwaarde dat moet worden voldaan aan de meest actnele parkeernormen van de
gemeente Tilburg. Voor niet-gestapelde woningen in Berkel-Enschot groter dan 160
m2 b.v.o. geldt een norm van 1,7 (1:5SrDeze norm moet worôen gezie.ñiSjiñi;
murorm,en,is,inclusief.parkeerrimte.,oor.bezoekers..waarvoor per woning 0,3

parkeerplaats toegankelijk en beschikbaar moet zijn.
. Ondergrondse infrastructuur. Met betrekking tot de ondergrondse infrastructuur geldt

als minimumeis dat moet worden voldaan aan de wettelijke beschenningszones
rondom de eventuele leidingen.
Samengevat leidt dit tot het volgende overzicht:

Toetsinascriterium

Minimum (eis)

Maximum (streven)

6.1

Ontsluitingsstructuur (auto, OV
en fiets)

Conform milieuprofiel ambi-

Meer gebruik OV

6.2

Wegprofielenlimichting open-

Passend bij centrum dorps
woonmileu en cf. referentieprofiel Stbk. plan
Via nieuwe GOW

-

1,7 (incl.O,3 bezoekers) per

-

woning
Voldoen aan wettelijke beschermingszones

-

bare ruimte

6.3
6.4

6.5

8.3

Bereikbaarheid winkelcentrum
Parkeervoorzieningen (privé,
openbaar)
Ondergrondse infrastructuur

tieniveau B

-

Uitwerking in ruimtelijke onderbouwing Enschotsebaan

In de ruimtelijke onderbouwing xoor.de.o,¡erhoek.Enschots!'1?~.!(l.fZJ is aangegeven
dat het nieuwe woongebied en het nieuwe bedrijventerrein zullen worden ontsloten via
zowel bestaande als nieuwe infrastructuur (zie,figuur.8.1). Door de aanleg van een nieuwe gebiedsontsluitingsweg wordt voorkomen dat het verkeer dat aan het bedrijven
terrein
is gerelateerd, onnodig door de kern van Berkel-Enschot rijdt. De nieuwe gebiedsontsluitingsweg heeft een aansluiting aan de westzijde van de Burgemeester Bechtweg en wordt
gerealiseerd met een gelijkvloerse krising voorzien van verkeerslichten. Dit vraagt om
een reconstructie van de Burgemeester Bechtweg ter plaatse. De woonbunrten worden op
yerschillende p'unten aangesloten op de Enschotsebaan en blijven Voliêiig gescheiden van
het bedrijven
terrein.
De 364 nieuwe woningen die in het plangebied Eiihõibã worden gerealiseerd, ge-

nereren een totale verkeersproductie van circa 1.900 mvt/etmaal. Dit betekent dat de verkeersdruk op de Enschotsebaan aanzienlijk zal toenemen, iïäar de capaciteit van deze
weg is hiervoor voldoende. Het bedrijventeITein genereert circa 500 mvt/etmaal waarvan
10% vrachtverkeer. Dit""erkeer_wordt afge'Yikkeia"yia,de.nieu~.aan)e. leggen gel¡i.eÇls~

ook extra verkeer vanuit de woonbuurten
komen dat richting de Burgemeester Bechtweg wordt afgewikkeld. De Rauwbrakenweg
zal een afname laten zien in de verkeersintensiteiten: omdat er een knip wordt gerealiseerd nabij de groenzone in het projectgebied, zal er geen doorgaand verkeer afkomstig
uit Berkel-Enschot op deze weg rijden.
De woonstraten en de wegen op het bedrijventerrein zullen binnen een 30 km zone vallen.

liiUtingsweg~ Op de nieuwe aansluiting zal

Alleen op de gebiedsontsluitingsweg zal een snelheidsregime van 50 k: gelden.
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Voor het fietsverkeer liggen de belangrijkste ontslnitingsroutes langs de Enschotsebaan in
de vorm van vrij
liggende fietspaden en langs de gebiedsontsluitingsweg centraal in het
bedrijventerrein in de vonn van ventwegen langs de hoofdroute, parallel aan het sl'0or.

Op heibedrijveièin en in de woonstraten, binnéiidë-jÓ-lÒ zone, ":07dil1ecë¡6ëï
~eaçh!.omJivlers.xerkin geii.engdime!.he!Au.!Y.er~ee!'f..e~ikkelen.op.de,rijbaan.
Op de dijk die het bedrijventerrein van het woongebied scheidt, ligt een voet-fietspad. De
Rauwbrakenweg en Enschotsebaan maken onderdeel uit van het Stemet fietsroutenetwerk
van de gemeente Tilburg en de Bosscheweg is aangewezen als primaire fietsroute.
Debêreikbaarheid voor hulpdiensten is goedvånwege de versëhilleñde toegangswegen
to!.helge1úeA.)3.!an.el1.hE. g~b~j"Æ..ninimogelijkc ge~erkl me!.dg_o.dloRende,.egen.

Het parkeren in de woongebieden wordt uitgevoerd zonder specifiek parkeerregime; de
gemeentelijke parkeeiiormen zijn als uitgangspunt gehanteerd. Voor de woningen wordt
uitgegaan van één parkeerplaats op eigen terrein. De overige parkeervoorzieningen worden in de openbare ruimte gerealiseerd. Hiervoor is een aantallangsparkeervakken in
groenstroken tussen de rijbaan en trottoirs voorzien. In enkele straten zijn geclusterd
haaksparkeervakken g~land en bij de school ten zuiden van de Enschotsebaan zijn 27
parkeerplaatsen in de openbare ruimte voorzien om de parkeerdrk tijdens piekmomenten

-- -

op te vangen (kiss and ride area). Ook wordt bij~de.school een parkeerplaats met ruimte

voor 51 voertnigen ¡¡gelegg. In straten waar geen of onvoldoende parkeervakken aanwezig zijn in de openbare ruimte, is het toegestaan om op de rijbaan te parkeren.
Speciaal punt van aandacht is het parkeren op het bedrijventerrein. Uitgangspunt is dat dit
op eigen terrein, aan de zij- en achterkant van de bedrijfsgebonwen plaatsvindt. Het wordt
echter wel van belang geacht dat eventuele bezoekers enkele parkeerplaatsen in het openbaar gebied hebben (ook vrachtverkeer). Op welke wijze hiervoor ruimte kan worden geboden zal in het vervolgtraject nader worden bekeken.
In de ruimtelijke onderbouwing is ingegaan op kabels en leidingen in het plangebied en
de wettelijke belemmeringszones die in dit kader relevant zijn. Het gaat hierbij onder andere om de in het plangebied aanwezige hoogspanningsleidingen (zie hoofdstuk II van
deel B), de transportleiding voor koolwaterstof (PRE-leiding) ten westen van de Burg.
Bechtweg die in eigendom en beheer is bij Sabic Pipelines en om een JO kV-leiding van
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I

BAM lnfra in het zuidwesten van de Overhoek Enschotsebaan. De belemmeringszones
zijn beschouwd als kaders

tellend voor het stedenbouwkundig ontwerp.

I

8.4 Toetsing
Zoals in paragraaf 8.2 is toegelicht, zijn er ten aanzien van het aspect infrastrctuur vijf
toetsonderdelen benoemd. Onderstaand is per criteiru aangegeven op welke wijze

hiermee is omgegaan in de planuitwerking voor de Overhoek Enschotsebaan en of aan de
gestelde normen wordt voldaan.

::Ontsluitingsstructuur (auto, OVen fiets). De belangrijkste lirris.n behorend bij
ambitieniveau B in het milieuprofiel op wijkniveau, namelijk het bevorderen van
langzaam verkeer (30 kn1lh) en hel aanleggen van een nieuwe gebiedsontsluitingsweg,
zijn in het plan opgenomen. Fr worard~s vôIdaan aan ôëiiñiinumnorm uit het.
iõetsingskaaer. Op de vrag opwelke wijze wordt voldaan aan het streven om het
~ebruik van openbaar vervoer te stimuleren geeft de ruimtelijke onderbouwing (147)

, i
ge.en~antKom~.

. Wegprofielen/ inrichting openbare ruimte. De nieuw te realiseren wegen worden

zodanig ingericht dat er sprake is van een dorpse en groene uitstraling. Er wordt in het
stedenbouwkundig VO onderscheid gemaakt in woonstraten, buurtstraten,
bedrijfswegen en gebiedsontsluitingswegen. In het VO zijn hiervoor wegprofielen
opgenomen. Er;ordrdaannee voldâã aâ!de;i~i.iñ9m
::Bereikbaarheid winkelcentrum. Het bestaande winkelcentrum is via de Enschotsebaa

bereikbaar en voor langzaam verkeer ook via de Ranwbrakenweg. Het nieuwe

winkelcentrum dat in de Overhoek Koningsoord is voorzien, is via de nieuwe
gebiedsontsluitingsweg goed bereikbaar voor het autoverkeer en via de geplande
langzaamverkeersroutes voor fietsers en wandelaars. £r woi:ât.olâaan,aan,de gestelde
minimunmorm.

~.

. Parkeervoorzieningen (prive, openbam). Uitgaande van de in paragraaf 8.2 genoemde

parkeernorm van 1,7 zouden er bij de realisering van 364 woningen tenminste 619

parkeerplaatsen moeten worden gerealiseerd. In het stedenbouwkundig plan voor de
Overhoek Enschotsebaan is voorzien in de realisering van één parkeerplaats per
woning op eigen terrein. Daaraast zijn er 367 parkeerplaatsen in het openbaar gebied
voorzien. Per saldo betekent dit 653 parkeerplaatsen, zodat kan worden geconcludeerd
dat is voldaan aan de gestelde minimum parkeernorm.
. Ondergrondse infiastructuur. De beschermingszones langs ondergrondse

infrastrctuur zijn als kaderstellend voor het stedenbouwkundig ontwerp van de
Overhoek Enschotsebaan beschouwd. j:~oi:â!.aus,.()laaan"aaiide gestei

iñinimumnorm~

Samengevat leidt dit tot het volgende overzicht:

Toetsinoscriterium

Toetsino

6.1

Ontsluitingsstructuur (auto, OVen fiets)

Er wordt voldaan aan minimuino~

6.2
6.3
6.4
6.5

Wegprofielen/inrichting openbare ruimte
Bereikbaarheid winkelcentrum
Parkeervoorzieningen (privé, openbaar)
OnderPTondse infrastructuur

;treefu0n11 niet bekend~,

Er wordt voldaan aan de minimunmorm
Er wordt voldaan aan de minimumnorm
Er wordt voldaan aan de minimumnorm
Er wordt voldaan aan de minimumnorm
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9.1 Samenvatting deel A
Voor wat betreft de milieuaspecten geluid en trillingen zijn in deel A van het MER voor
de effectbeoordelil1g als beoordelingscriteria de ligging van de 'geluidcontouren' en daarmee samenhangend ook het 'aantal geluidgehinderden' als gevolg van wegverkeerslawaai,
railverkeerslawaai en industrielawaai gehanteerd.
De kans op het ontstaan van trilingshinder is in alle alternatieven verwaarloosbaar.
Hinder als gevolg van een te hoge geluidbelasting treedt wel
op. In het akoestisch onderzoek dat ten behoeve van het MER voor het hele plangebied de Overhoeken (deel A) is
tiitge.io~rd"isflaarom ger_ekend met schermvarianten langs de N65 en de spoorlijn. Het
nnialternatief scoort, vanwege de kleinere omvang van het plangebied (dus minder woningen en minder geluidgehinderden) het gunstigst. In alle alternatieven blijft echter
sprake van gehinderden als gevolg van geluid. Dit betekent dat er bij de verdere planuitwerking van de afzonderlijke Overhoeken door de diverse marktpartijen een duidelijke
ontwerpopgave ligt, evenals een noodzaak tot het treffen van beschermende maatregelen.

Voor het aspect lucht wordt verwacht dat de luchtkwaliteit voor de stoffen stikstofdioxide
en fijn stof
in de toekomst (2015) bij autonome ontwikkeling dusdanig verbetert ten opzichte van de huidige situatie, dat de grenswaarden niet langer worden overteden. Qôi( is
geconstateerd dat de luchtkwaliteit nagenoeg volledig wordt veroorzaakt door de aanwezige achtergrondconcentratie en dat de plan
bijdrage als gevolg van de ontwikkeling van
de Overhoeken te verwaarlozen is. De alternatieven zijn voor dit aspect dus niet onderscheidend. Ook voor andere stoffen uit het Besluit luchtkwaliteii 2005 (3), zoals zwaveli~.-~.".
dioxide, lood, koolmonoxide en benzeen, worden de grenswaarden niet overschreden.

9.2 Toetsingskader
Naar aanleiding van de uitkomsten van het akoestisch onderzoek dat op basis van een
globaal vlekkenplan voor de hele Overhoeken is opgesteld, is in,deel Ayan_het)ilìKg'ò
,ieId. Cl¡i er ten aanzien van het aspect geluid sprake is van een duidelijke ontwerpopgave

voor de private partijen om bij de verdere planuitwerking te voldoen aan de geluidnormen
nit de Wet geluidhinder. Op basis hiervan zijn in het toetsingskader voor de aspecten geluid, lucht en trillingen lieel A vaI hei KiER de volgende vijftoeisingscriteria met bijbehorende nonnen geformuleerd:
. Resultaten geluidonderzoek. Ontwikkelaars van de verschillende Overhoeken zijn

. ..-- ----~-

verplicht een nieuw
akoestisch onderzoek uit te voeren waarin het meer gedetailleerde
stedenbouwkundig ontwerp voor oe Detreffenoe Overlioek wordt doorgerekend, een
en ander conform de Wet geluidhinder.

~ - ..._._..- .,-~- ---- -

. Wijze van geluidafseherniing. Op basis van de uitkomsten van hel geluidonderzoek

moet worden aagegeven ",elke geluidafschermende maatregelen benodigd zijllp
weltrij'redëZ :oôri~ingen zullen worden vonngegexen; zodat aan de normen uit

de Wet geluidhinder wordt voldaan.
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. Vverige.gelujd,,:£reli.dß..onieningen,~Te:t.ens dient te worden aangegeven welke _

overige geluidwerende voorzieningen genomen worden om een eventnele te hoge ge;
Íüldbelasting,m de gevels van de geluidgevoelige objecten te reduceren, zodat aan de
normen uit de Wet geluidhinder wordt voldaa.
. Maatregelen trillngshinder. Indien trillingshinder wordt verwacht, dient in de ruimtelijke onderbouwing te worden aangegeven welke maatregelen worden genomen om
deze tegen te gaan.
. Resultaten luchtonderzoek. In de ruimtelijke onderbouwing dient te worden aangeven

of wordt verwacht dat de normen zoals genoemd in het Besluit luchtkwaliteit 2005 (3)
na realisering van de voorgenomen activiteiten zullen worden overschreden.
Samengevat leidt dit tot het volgende overzicht:

Toetsingscriterium

Minimum (eisl

Maximum

(streven)
7.1

Resultaten geluidonderzoek

Voldoen aan Wet geluidhinder

7.2

Wijze van geluidafscherming

lLoldo,e..n We,lgeluidhinder

7.3

p"yerige, geluidwerende voorzie-

7.4
7.5

ningen
Maatregelen tegen trillinghinder
Resultaten luchtonderzoek

Indien relevant toelichten
::~idoen aan Wet gtiidiiind,er
Indien relevant toelichten
Indien relevant toelichten

Voldoen aan Besluit luchtkwaliteit 2005

Uitwerking in ruimtelijke onderbouwing Enschotsebaan

9.3
Gãlûid

ten belioeve van ¡jeñiñ1lijKe ondcrDouwing van liet deelplan Enschotsebaan is een
~koestisch onderzoek uitgevoerd waarin de invloed van de Burgemeester Bechtweg, BoS;
~cheweg, Enschotsebaan, spoortraject 700 (Tilburg - Den Bosch) en spoortraject 710,(Tilburg - Boxtel) op de Overhoek Enschotsebaan is bepaald. De resultaten.Yau.dit onderzoek zijn in bijlage 5 van de ruimtelijke onderbouwing opgenomen (l47)~
Hierbij moet worden opgemerkt dat dit geluidonderzoek nog conform de oude regelgeting (voor de inwerkingtreding van de nieuwe Wet geluidhinder per 1-1-2007) is uitge.:
toerd en er niet is gerekend met de nieuwe uniforme dosismaalLd~'

,¡it de,berekeningsresultaten blijkt dat op enk';plekken bi~h;ed,~IPiãñE~_li.91~e~
baan de voorkeursgrenswaarde van 50 dB(A) ~.i:.!.O$iSc~i:d~n. Vooral de Burgemeester Bechtweg blijkt een zeer negatieve invloed op de geluidsbelasting in het liiãngebied te
hebben. Om toch te kunnen voldoen aan de voorkeursgrenswaarden iiii de Wet geluidhinder dienen in het vervolgtraject mitigeren

de maatregelen te ',ordengenõi.. In de ge-

luidsberekening zijn drie uitgangspunten van belang:
. de Burgemeester Bechtweg wordt uitgevoerd met stil asfalt (type DDL2);
. het huidige geluidschenn langs de Burgemeester Bechtweg wordt geoptimaliseerd;
. op de erfafscheidingen van enkele zuidelijk gelegen kavels wordt een schenn geplaatst met een hoogte van 1,5 m en een massa van minimaal

10 kg/m3 (figuiii.).

Ten gevolge van railverkeerslawaai en wegverkeerslawaai worden de voorkeursgrenswaarden (respectievelijk 57 dB(A) en 50 dB(A)) overschreden; de maximaal toelaatbare
grenswaarde van 70 dB(A) wordt echter nergens overschreden. In deze resultaten is rekening gehouden met de invloed van het geoptimaliseerde schenn langs de Burgemeester
Bechtweg en het te plaatsen schenn op de erfafscheiding van de zuidelijke kavels (figunr
9.1). In het akoestisch onderzoek is een overzichtstekening opgenomen van de woningen
waar de voorkeursgrenswaarden worden overschreden.
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Figuur 9.1 Kavels met schermafscheidingen t.b. v. mitigeren geluidsoverlast.

De geluiôproôuctie van liet verKeer op ôe Burgemeester Bechtweg leidt bij een viertl
I.oningen in het plangebied voor de Overhoek Enschotsebaan tot een overschrijding vau
?e voorkeursgrenswaarde op de begane grond. Op de hogere verdiepinge_n~in.dt.ij ge.en
enkele.,oning,een.oy'erschrijding~an.de.~oorkeursgrens\Vaade plaats.
uit te voeren, waardoor de gevel niet aan de Wet geluidhinder getoetst hoeft te worden. Hier dient
Het is mogelijk om de overschrijdingen ongedaan te maken door de gevel doof

dan bij de inrichting van de woning rekening mee te wõldeñhOdëñ Tevens is het mogelijk om met behulp van enkele bouwkundige maatregelen ervoor te zorgen dat de overschrijdingen op een aantal gevels IVorden verholpen. Hierbij moet gedacht worden aan

of

onder andere vliesgevels, een gesloten borstwering over de gehele lengte van een gevel

een verspringende gevel. Eventueel is het nog mogelijk om de woningen ten.opzichte van
elkaar te laten verspringen, zodat de ene woning de andere woning afschermt.
In liet vervolgtrajêc~oñït naôëf¡)keKen op welKe wijze een ofmeer van deze mltige;
rende maatregelen kunnen worden geïmplementeerd, zodat bij alle.woninge.n.vol¡l~an
wordt aan de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinde.r.

(A) contour van het gezoneerde industrieterrein Loven. Overige inrichtingen binnen het plangebied dienen te voldoen aan de
gestelde grenswaarden behorende bij de classificatie woonwijk in stad (50 dB(A) etmaalwaarde ). Daarmee wordt voldaan aan de voorkenrsgrenswaarde van industrielawaai.

Woningen worden geprojecteerd buiten de 50 dB

Lucht
Ten behoeve van ìîfiEJDdeeIÃj zijn door Grontmij en KEMA berekeningen gedaan
ten aanzien van de luchtkwaliteit in de hele Overhoeken (l;iJ,j;~,J.1). In aanvulling

hierop heeft KEMA tevens voor het jaar 2007 Gaa van aanvang realisatie) een berekening uitgevoerd voor de Overhoek Enschotsebaan. De uitkomsten van deze aanvullende
berekening zijn opgenomen in bijlage 6 van de ruimtelijke onderbouwing (i 471 In de
lÏijbel1Õndê rn110r¡ zijn onderstaande conclusies getrokken.
Uit de kenoemde onderzoeken blijkt dat de luchtkwaliteit in het studiegebied Overhoeken
Berkel-Enschot in de eerste plaats wordt bepaald door de achtergrondconcentratie van de
stoffen NO, en PMIo. De grenswaarden voor buitenlncht worden voor NO, niet overschreden. Zowel voor de huidige situatie (toetsingsjaar 2004) als in de autonome situatie
en in de situatie met planrealisatie voor de jaren 2007, 2010 en 2015, blijft de jaargemiddelde waarde voor de NO, concentratie onder de grenswaarde van 40 llm3 en de nurgemiddelde waarde ver onder de grenswaarde van 200 llm3.
De jaargemiddelde concentratie PM¡o blijft eveneens in alle berekende situaties onder de
krenswaarde van 40 llm'. Ook het maximale aantal overschrij!fgen van de uurgemid..

i:eld",.grens~aarde.!e!dLnie,t.QLn()rio~lSçhrijdingeJ.
In de toetsingsjaren 2007 (start planrealisatie), 2010 en 2015 bedraagt het maximaal aantaloverschrijdingsdagen respectievelijk 31,23 en 20, waarmee wordt voldaan wordt aan
Besluit luchtkwaliteit 2005 (3).
de daggemiddelde norm voor fijn stof
1iit. ii
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De verschilen tussen de autonome situatie en de situatie met realisatie van dit nitiatief
zijn zeer klein. De jaargemiddelde concentraties gemiddeld over het studiegebied zijn
voor alle situaties gelijk: er zijn alleen kleine verschilen in gemiddelde overschrijdingsdagen voor PMIo (IS met planrealisatie en 17 in autonome ontwikkeling), jaargemiddelde
NO, (22,9 ¡.g/m1 gemiddeld met planrealisatie tegenover 23,2 ¡.glm1 in autonome ontwikkeling) en maximale gemiddelde uurwaarde NO, (124 met planrealisatie tegenover
123 in antonome ontwikkeling).
Ten aanzien van de stoffen benzeen en SO, zijn waarden berekend (I aangeven dat in
2015 de concentraties gelijk zijn aan de achtergrondwaarden (i ¡.g/m1 voor benzeen en 3
¡.g/m1 voor SO,), waaruit geconcludeerd mag worden dat er geen sprake is van een bij-

drage als gevolg van de ontwikkeling.

Samengevat kan worden geconcludeerd dat nit de berekeningen die voor het plangeIijë
Overhoeken als geheel zijn uitgevoerd (deel A vall!le.lMER) en uit de aanvullende berekening voor het deelplan Enschotsebaan blijkt dat voor de toetsingsjaren 2007 (start planrealisatie), 2010 en 2015 voor alle stoffen inclusiefplanrealisatie kordt voiêiãã aan de
nonnen uit het Besluit Luchtkwaliteit 2005 m. Uit de berekeningenblijkt-ieY~i!sAat de
1ihtergrondconcentraties.tussen 2007 en 2015 een dalende trend vertonen. Hieruit kan
worden geconcludeerd dat ook in de tussenliggende jaren (2008-2009, 2011-2014) wordt
voldaan aan de normen uit het Besluit Luchtkwaliteit 2005. Vanuit het Besluit Luchtkwaliteit zijn er dan ook geen bezwaren tegen de voorgenomen ontwikkeling.
Ten aanzien van het aspect trillingen is aangegeven dat de kans op het optred~~ tril-

lingshinder verwaarloosbaar wordt geacht en er geen specifieke maatregelen nouil zijn.

9.4 Toetsing
9.2 is toegelicht, zijn er Vo de aspecten, lucht, geluid en trilingen
vijf toetsingscriteria benoemd. Onderstaand is per criterium aangegeven op welke wijze
hiennee is omgegaan in de planuitwerking voor de Overhoek Enschotsebaan en òfâa:ñ de
gestelde normen wordt voldaan.
Zoals in paragraaf

. Resultaten geluidonderzoek. ¡ren behoeve van de ruimtelijke.onderbou~iiig_i~

aanyullend geluidsonderzoekuitgevoerd (147) Uit dit onderzoek blijkt dat weg- en
railverkeerslawaai beperkinge~lever.en.;opr de ontwikkeling van het plangebied;

industrielawaai vormt geen probleem. Om de knelpnnten met betrekking tot gêi~ia~
õ.rla~t Ie mitigeren, zijn diverse maatregelen voorgesteld.

- ~

E:Wijze van geluidafscherming. Het geluidsschenn langs de Burgemeester Bechtweg
wordt uitgebreid. Bijlage 5 y.an,d~,rlintelijke onderbo;:ng (W) bevat een overzichtstekening met daarop de afmetingen (hoogte en lengte) van dit geluidsscherm.
...-- . ,- _.~,--,-_., -Voor een viertl woningen in de uiterste zuidoosthoek van het plangebied Enscliotsebaan wordt op de kavelgrens een geluidsscherm geplaatst. De maatvoering en ~f!..
keving daarvan dient in de technische ui~erkjng,'log pader.te."cordenLbepaald.

~O-,'2ige geluidwerende voorzieningen. Naast uitbreiding van het geluidsscherm aan de
Burgemeester Bechtweg worden enkele andere mitigerende maatregelen genomen.
Het asfalt op de (nieuwe, uitgebreide) Burgemeester Bechtweg wordt stil nitgevoerd.

~- .,.--~_..,,-

Voor enkele woningen in de zuidoost hoek is een beperking ten aazien van de bouw-

hoogte gesteld. Tot slot worden bij woningen waar dit noodzakelijk is, mitigerende

gevelmaatregelen genomen. Deze maatregelen dienen in de technische uitwerking.,g

nader te Wõrden uitgewerkt Volgens de Rnimtelijke Onderbouwing zal met deze
Inaatregelen kU'l1!n worden~oldan~aanAe"nonnen,uit.de~et geluidhinqeL
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. Maatregelen tegen trilinghinder. In het MER wordt geconcludeerd dat trilinghinder
in het ¡'Iangebied verwaarloosbaar is en derhalve geen belenuneringen vonnt. Speci-

fieke nadere maatregelen zijn hierdoor niet noodzakelijk.

'£Resultaten luchtonderzoek. Uit het luchtonderzoek voor het MER (1,;1.~..146)
voor de
jaren 2010 en 2015 en het aanvullende onderzoek voor het
jaar 2007 (l47j
blijkt dat er geen knelpunten zijn ten aanzien van luchtkwaliteit, ën d~ì voldaã
àan,de"normenzoals, genoemd,iñiiëi),esluit luchtk\¥aliteit 2005.
Samengevat leidt dit tot het volgende overzicht:

Toetsin!lscriterium
7.1

Resultaten geluidonderzoek

Toetsin!l

.
.
.
.

~,-

Geluidonderz()ek_is.uitgeyoerd,extra maatregelen nood-

hkelijk
.

7.2

Wijze van geluidafscherming

Dient deels nog nader te worden uitgewerkt, dus defini~
tieve toetsing aan normstelling pas later mogelijk.~

7.3

~ geluidwerende voor-

Dient nog nader te worden uitgewerkt., maar als gevolg
ian de te nemen maatregelen zal naar verwachting wor-

zieningen

den voldaan aan de nOff1en uit de Wet geluidhinder~

7.4
7.5

Maatregelen tegen trilinghinder
Resultaten luchtonderzoek

¡ti1lngsh~.der wordt niet verwacht. Extra maatrtge~
l-iet nodig.,

Luchtonderzoek is uitgevoerd, geen knelpunten t.a.v.
luchtkaliteit. Er wordt voldaan aan de nOff1en uit het

Besluit luchtkaliteit 2005.
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10 Thema 8: Energie en materiaalgebruik

10.1 Samenvatting deel A en toetsingskader

Ten aanzien van hel thema energie is, vooruitlopend op het opstellen van een energievisie
voor alle Overhoeken gezamenlijk, in het Ontwikkelingsplan voor de Overhoeken (3.t;)
voor het thema energie bij het milieuprofiel op wijkniveau het ambitieniveau B gefonnuleerd, en voor het milieuprofiel op gebouwniveau een GPR-score van 8. Dit houdt onder
andere in dat wordt uitgegaan van:
. toepassing van actieve en passieve zonne-energie;
. een Energie Prestatie op Locatie (EPL) van tenminste 7,0;

. een Energie Prestatie Coëfficiënt (EPe) tenminste 10% onder de eis uit het Bouwbe-

sluit;
. het realiseren van een zuidgerichte oriëntatie bij minimaal 70% van de gebouwen;
. tenminste 10% van de woningen dat energienentraal wordt gebouwd;
. het voorzien van alle woningen van lage temperatuurverwanning;
. het uitvoeren van een nader onderzoek naar mogelijkheden voor warmtelkoudeopslag.

Bovenstande ambities waren gefonnnieerd voordat bekend werd dat de EPC-eis voor

woningen per i januari 2006 zou worden verlaagd naar O,S. De gemeente heeft echter
aangegeven dat ondanks deze verlaging, haar ambitie van tenminste i 0% onder de wettelijke norm gehandhaafd blijft. Overigens zal een EPL van 7 er in de meeste gevallen toe
leiden dat de EPC lager is dan de nieuwe wettelijke eisen.

Met betrekking tot het thema materiaalgebruik zijn uiteraard primair de voorschriften uit
het bouwbesluit van belang, alsmede de wensen ten aanzien van Dubo (dunrzaam bouwen). Met betrekking tot het thema materiaalgebruik is in het milieuprofiel op gebouwniveau dat in het Ontwikkelingsplan voor de Overhoeken (36) is opgenomen, als ambitieniveau een GRP-score 7 geformuleerd. Dit houdt onder andere in dat er geen uitlogende en
uitspoelende materialen worden gebruikt, geen primair PVC, PAK, HCFK en er duurzaam beheerd hout (FSC-keurmerk) ;.ordt toegepast. Voorschriften ten aanzien van het
materiaalgebruik komen verschillende keren terug tijdens de bouw van de Overhoeken.
Zo kan in dit verband worden gedacht aan de fundering en draagconstructies van de bebouwing, gevelmaterialen, isolatiematerialen, verhardingen en het straatmeubilair.
Samengevat leidt dit tot het volgende overzicht:

8.1

8.2
8.3

ToetsinQscriterium

Minimum leis)

Maximum (streven)

Energie Prestatie Coëfficiënt
(EPC)
Energie Prestatie op Locatie
(EPL)
Percentage en situering wo-

i 0% onder Domi bouwbesluit (0,72)

Volledig energieneutraal
bouwen
Volledig energieneutraal
bouwen
Volledig energieneutraal
bouwen

nImren zongerichte oriëntatie

"/7,0
). 70%
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8.4

Toetsincscriterium

Minimum (eis!

Maximum (streven!

Duurzame energie (wonin-

10% woningen energieneutraal, openbare voo-

Volledig energieneutraal
bouwen

gen, openbaa gebied)

8.5

Collectieve energiesystemen

8.6

Materiaalgebruik

rzieningen 100% op
groene stroom, alle woningen LTV
Haalbaarheidsonderzoek
warmte koudeopslag

Volledig energieneutraal
bouwen
geen uitlogende en uitspoelende materialen, geen primair PVC, PAK, HCFK en
toepassen van duurzaam
beheerd hout (FSC)

10.2 Uitwerking in ruimtelijke onderbouwing Enschotsebaan

In de Ruimtelijke onderbouwing voor de Enschotsebaan (147) is aangegeven dat de normen voor de EPC (minimaal 0,72) en de EPL (minimaal 7,0) het uitgangspunt ten aanzien

=nergie_en~u~~~ b~~~nJi~;;J?E.?je~tgebied vonnen. Dpor.G3.Ãdviesjs~een
e.irgi.e.scan voor de Overhoek Enschotsebaan opgesteld. Deze is als bijlage 10 aan de
ruimtelijke onderbouwing toegevoegd. In deze energiescan is omschreven op welke wijzen gekomen kan worden tot bovengenoemde EPC en EPL. Hiervoor ~ een aantal energieconcepten beschouwd, onder te verdelen in:
. Gebouwgebonden concepten. Op verschilende ambitieniveaus zijn maatregelpakket-

ten samengesteld bestaande uit gebouwgebonden maatregelen als isolatie, warmteterugwinning uit ventilatielucht, lage-temperatuurverwanning (LTV), zonneboiler en
PV -panelen.

bedrijven kunnen worden aangesloten op
een energie-infrastructnur van wannte en/ofkoude en elektriciteit. Ten aanzien van
locatiegebonden concepten zijn warmtepompconcepten en energieconcepten met bio-

. Locatiegebonden concepten. Woningen of

brandstoffen onderzocht.

Vanuit de verschillende liderii energieconcepten zal in een volgende planfase be-

sloten worden op welke wijze de gestelde doelen ten aanzien van EPC en EPL efficiënt
gerealiseerd kunnen worden.

In het vigerende bestemmingsplan Enschotsebaan (2J1 wordt gesteld dat minimaal 50%
van de woningen een passieve zuidgerichte oriëntatie dient te hebben. Het Ontwikkelingsplan voor de Overhoeken i'i6'j gaat (confonn het ambitieniveau B in het milieupro-

fiel) uit van minimaal 70%. Gedurende het ontwerptraject is echter gebleken dat hierãa
vaÍÌuit stedenbouwkundig oogpunt en andere inhoudelijke eisen niet kaÍi-wordrn voldaañ.

pe gemeente Tilburg heeft aangegeven dat het van groot belang is dat er in de Overhoe..
ken een centrumdorps woonmilieu wordt gerealiseerd. Hier past niet bij dat er lange rijeü
helijkgeoriënteerde geschakelde woningen worden gebouwd. Dat daardoor niet aan de
gestelde minimumnorm ten aanzien van zongerichte oriëntatie kan worden voldaan, is
voor de gemeente Tilburg acceptabel bevonden. Wel is aangegeven dat getracht dient Ie

rorden om bi~ de stedenbouwkundige structuur het aantal zongerichte woning"!..,e
maximaliseren.

Ten aanzien van het aspect materiaalgebruik is in de ruimtelijke Onderbouwing voor de
Enschotsebaan verwezen naar het milieuprofiel op woningniveau (GPRgebouw) waarin
de uitgangspnnten voor een duurzame ontwikkeling van de te realiseren gebouwen zijn
vastgelegd. Op dit moment is de planvorming nog niet tot een zodanig deïãilnivßan uit-

gewerkt, dat er gebouwniveau concreet kan worden aangegeven op welke wijze met deze
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uitgangspunten ~ordt.omgegaan, maar het milieuprofiel op woningniveau van de gemeente geldt als uitgangspunt in de nadere detaillering en technische planvonnng.

10.3 Toetsing
Zoals in paragraaf 10.1 is toegelicht, zijn er ten aanzien van de aspecten energie en materiaalgebruik zes toetsingscriteria benoemd. Onderstaand is per criterium aangegeven op
welke wijze hiermee is omgegaan in de planuitwerking voor de Overhoek Enschotsebaan
en of thans aan de gestelde normen wordt voldaan.

'CEnergie Prestatie Coëffciënt (EPC). Voor de ontwikkeling van het plangebied geldt
een eis ten aanzien van de EPC van minimaal

0, 72. Deze eis is uitgangspunt geweest

bij de ontwikkeling van de energievisie, waarin is omschreven op welke wijze voldaan
kan worden aan dit uitgangspunt. In een volgende planfase zal nader worden uitgewerkt op welke wijze hieraan concreet vonn zal worden gegeven. ~.oor,zQyerlith'tñ;

mogelijk is,.wardt,.Q)d.,.ian de gestelde minimuñìonn.
. Energie Prestatie op Locatie (EPL). Voor de ontwikkeling van het plangebied geldt

een eis ten aanzien van de EPL van minstens 7,0. Deze eis is uitgangspunt geweest bij
de ontwikkeling van de energievisie, waarin is omschreven op welke wijze voldaan
kan worden aan dit uitgangspnnt. In een volgende planfase zal nader worden uitgewerkt op welke wijze hieraan êoncreet vorm zal worden gegeven. :Võõ-zoverthañs
iig'Oijk is, worat voldaan aan de gestelae minimumaQ.mi,

ir'-~" ~ -. -~ -, - --p_.-- - .

!:Percentage e!Jtuering woningen zongerichte oriëntatie. In het bestennningsplan En-

schotsebaan (i IJ wordt gesteld dat minimaal 50% van de woningen een passieve zuidgerichte oriëntatie dient te hebben, het Ontwikkelingsplan (I) spreekt van minimaal
70%. Vanuit stedenbouwkundig oogpunt en andere inhoudelijke eisen is gebleken dat
hieraan niet kan worden voldaai Wel is geprobeerd om binnen de stedenbouwkundige structuur het aantal woningen met een zongerichte oriëntatie te maximaliseren. p.~
gemeeiìt~:i)lburg p..eft aang~geven hiermee

akkôôrdie

gí!

CDuurzame energie (woningen, openbaar gebied). Vanuit onder meer het Ontwikke-

lingsplan Overhoeken (36) gelden verschillende eisen en wensen ten aanzien van het
gebruik van duurzame energie. In de Energiescan is onderzocht op welke wijze deze
eisen gehaald kunnen worden'4waa6ij enkéIkanspjke.concepten.zijn,uiîgê\y,erkt,lzie
bijlage.I,o,.an,de,ruimtelijke.onderboJ!lYi.!g (lj1J), In het vervolgtraject (technische

planontwikkeling) wordt bekeken welke concepten gerealiseerd gaan worden om aan
de gestelde eisen te voldoen. Momenteel wordt hierbij gedacht aan onder meer wanntepompen en gebouwgebonden maatregelen. Yoor zover tlians mogelij~, is.volda"n

...... _."._. . -.---,-

~M~~id.e:I;iiE!rnji~.oræ..
::Collectieve energiesystemen. Vanuit onder meer het Ontwikkelingsplan Overhoeken

(36) gelden verschilende eisen en wensen ten aanzien van collectieve energiesystemen. Enkele in de Energievisie genoemde kansrijke concepten betreffen collectieve
systemen. In het vervolgtraject (technische planontwikkeling) wordt bekeken welke
concepten gerealiseerd gaan worden om aan de gestelde eisen te voldoen. ~oor,.zover
thans iñelijk is, is.voidaan,aan,de.gestelde. milJlW!JJlonñ

. Materiaalgebruik:Ten aanzien van het materiaalgebruik is geconcludeerd dat de
plannen op dit moment nog onvoldoende concreet zijn uitgewerkt om te toetsen of aan
de gestelde normen wordt voldaan. Wel is aangekondigd dat de normen uit het Ontwikkelingsplan als uitgangspunt zullen worden gehanteerd bij de nadere detaillering
en technische planvorming van de bebouwing. Om een wisselend beeld te krijgen is
tevens gesteld dat het wenselijk is om geen standaardisatie van materialen toe te pas224043.ehv.211.R002b
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sen. Per buurtschap kan door een verschil in bebouwing, beplantingskeuze ofmeubi¡air de individualiteit en eigenheid van het buurtschap worden benadrukt. De wegen,
paden en brinken (vloer van de openbare ruimte) zijn wel eenvorng in het plan.
Samengevat leidt dit tot het volgende overzicht:

Toetsinascriterium

Toetsina

8.1

Energie Prestatie Coëffciënt (EPC)

¡roor zover thans mogelijkis,.wordt,voldaan,aan
de minimumnonn

8.2

Energie Prestatie op Locatie (EPL)

l oor zover thans mogelijk is,.wordt ,voldaan aa

8.3

Percentage en situering woningen

de minimumnorm
Neen, percentage wordt niet behaald, maar dit is

zongerichte oriëntatie

~'oor de gemeente acceptabel om een centrum:;

.

dorps woonmileu te kunnen realiseren.
8.4

Duurzame energie (woningen,
openbaar gebied)

8.5

Collectieve energiesystemen

8.6

Materiaalgebruik

t5 Grontmij

Voor zover thans mqgelijkjs''L\yordt.,oldaan..aan

~e
. minimumnorm
yoor zover thans p:g~lijkjs,J~~PrØ~91cJaan~an
çe minimumnorm
yoor zover thans r!n.2gçlJkis,.~.ol.dt voldt!--?:n
oe minimumnorm
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11 Thema 9: Veilgheid en gezondheid

11.1 Samenvallng deel A
Voor wat betreft het milieuaspect externe ;'iìiglieÎd is in deel A van het MER voor de
effectbeoordeling gebruik gemaakt van criteria die betrekking hebben op de ligging van
de contouren behorend bij h'ë 'plaatsgebonden risico' (PR) en het 'groepsrisico' (GR).

Het plaatsgebonden risico levert bij geen van de in deeIÃ onderzochte alternatieven een
belemmering op voor de ontwikkeling van de l:verse Overhoeken. Voor het groepsrisico
geldt dat de oriëntatiewaarde naar verwachting niet zal worden overschreden, maar dat
het risico wel toeneemt, aangezien er in de toekomst meer mensen in het gebied zullen
verblijven dan thans het geval is. Op basis daarvan is iñdëei A van,iiiVËR gesteld dat
de projectontwikkelaars van de verschillende afzonderlijke Overhoeken bij de plannitwerking elk een verantwoordingsplicht kennen over de wijze waarop met dit hogere
groepsrisico wordt omgegaan.
Naast het aspect externe veiligheid is in deel A van het MER ingegaan op een aantal andere veiligheidsaspecten, namelijk verkeersveiligheid en sociale veiligheid. De effectè.i
pan deze aspecten v?oride..ver~cliiliende inrichtingsãitenIàÚe.veñitdeêiAzijI!4~X
niet onderscheidend. Vanwege de aanwezigheid van een tweetal hoogspanningsleidingen
in het plangebied Enschotsebaan is tenslotte van belang dat wordt ingegaan op de gezondheidseffecten als gevolg van het langdurig verblijven nabij deze leidingen.

11.2 Toetsingskader
Op basis van de huidige kenmerken van het plan
gebied en de te verwachten milieueffecten als gevolg van de realisering van de voorgenomen activiteiten zoals beschreven in
~ ~,"'" ._'. . ~'-- - -~ '

lioofdstuK zes van öeel A van het MER voor de Overhoeken, zijn in het toetsingskader

voor de thema's veiligheid en gezondheid de volgende toetsingscriteria met bijbehorende
normen geformuleerd:

. Verkeersveilgheid. Ten aanzien van het aspect verkeersveiligheid is gesteld dat het
ontwerp van de wegen dient te voldoen aan de principes van duurzaam veilig. Dit
houdt onder andere in dat met uitzondering van de nieuwe gebiedsontslnitingswegen,
op alle wegen in de Overhoeken een maximaal toegestane snellieid van 30 knth geldt.
. Sociale veiligheid. Als minimale eis wordt voorgesteld dat alle woningen tenminste

dienen te voldoen aan de nonnen zoals opgenomen in het Politiekeurmerk Veilig Wonen en dat er voldoende openbare verlichting moet worden gerealiseerd, met name op
wegen die door langzaam verkeer worden gebruikt. Daarnaast is er in deel A onder
andere gesteld dat er bij voorkeur geen volledig vrijliggende routes voor langzaam
verkeer worden gerealiseerd en er terughoudend moet worden omgegaan met het aanbrengen van afschermende beplanting.
. Toegankelijkheid voor politie, brandweer en hulpdiensten. Ten aanzien van dit aspect

is aangegeven dat de toegankelijkheid voldoende en naar wens van de betrokkenen
gewaarborgd is. Er dient aantoonbaar overleg met alle hulpdiensten te worden gevoerd.
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. Externe veiligheidscontouren. In het Ontwikkelingsplan (36) is bij het milieuprofiel
op wijkniveau voor het thema externe veiligheid uitgegaan van een ambitieniveau C.
Dit houdt in dat er een scheiding wordt aangebracht tussen kwetsbare functies en het
risico, tussen routes voor gevaarlijk transport en kwetsbare functies. Als extra streven
kan worden uitgegaan van een ambitieniveau A waarbij er überhaupt geen gevaarlijk
transport meer over de infrastructuur in en rondom het plangebied plaatsvindt, en er
geen risicofuncties in de wijk worden gesitueerd. Tevens is als eis geformuleerd dat
het toegenomen groepsrisico wordt verantwoord.
. Gezondheidselfecten bij hoogspanningsleidingen. Alhoewel er tot op heden geen we-

tenschappelijk verband is aangetoond, bestaat er onduidelijkheid over een mogelijk
verhoogde kans op het optreden van kinderlenkeine als gevolg van langdurig verblijven in de nabijheid van hoogspanningsleidingen. \\lhõêwêi'iiiervopr,ge.eñ:harde.;

men.bestaan, is aangegeven dat er zo min mogelijk woningen en andere gevoelige ob-

jecten (bijvoorbeeld basisscholen) binnen de indicaiíve zonevañ 2~8Ó.m~~
iijÌ!eñiãnJíeJi_o.ogspanni¡¡i~i(jiñg in de Overhoek Enschotsebaan zouden moeten
worden gerealiseerd.

Samengevat leidt dit tot het volgende overzicht:

9.1

9.2

ToetsinQscriterium

Minimum (eis)

Maximum (streven)

Verkeersveiligheid
Sociale veiligheid

Principes duurzaam veilig
Adequate verlichting, Politiekeunnerk Veilig \Vonen

-

Terughoudendheid af-

schennende beplanting,
geen volledig vrij

liggende

fietspaden
9.3

Toegankelijkheid voor politie,
brandweer, hulpdiensten e.d.

9.4

Externe veiligheidscontouren

Toegankelijkheid gewaarborgd, overleg hulpdiensten
aantoonbaar

-

Scheiding kwetsbare func-

Geen risicofincties in het
gebied

ties en risico's, verantwoordingsplicht toename
Groepsrisico
9.5

Gezondheidseffecten bij hoogspanningsleidingen

-

Geen basisschool en zo

min mogelijk woningen
binnen indicatieve zone

11.3 Uitwerking in ruimtelijke onderbouwing Enschotsebaan

Ten behoeve van de Ruimtelijke onderbouwing voor de Enschotsebaan (1;12) zijn geen
nieuwe berekeningen ten aanzien van de externe veiligheidssitnatie in het plangebied uitgevoerd, maar wordt volstaan met een verwijzing naar het onderzoek dat in 2005 is uitgevoerd door Oranjewoud (IJ,;,,12_8) voor het hele plangebied (alle Overhoeken). Dit onderzoek is ook gebruikt voor het opstellen van deeiA vanhet MER. In dit onderzoek is
het Stedenbouwkundig plan (39) doorgerekend. Uit hezJ studie blijkt dat de externe veiligheidssitnatie in de Overhoeken met name wordt bepaald door het vervoer van gevaarlijke stoffen over een drietal transportssen, te weten de spoorlijn Tilburg- 's-Hertogen-

bosch, de regionale weg N65 en de Burgemeester Bechtweg (Noordoosttngent).
In het exteme veiligheidsonderzoek is (zoals in paragraaf 11.1 reeds is gesteld) geconstateerd dat het plaatsgebonden risico geen belemmering vormt voor de realisering van de
voorgenomen activiteiten in het gebied. Ook het groepsrisico veroorzaakt door het vervoer over de Burg. Bechtweg is niet relevant. Het groepsrisico veroorzaakt door zowel de
N65 als het spoor nemen als gevolg van de voorgenomen plannen toe. Daarom is geconcludeerd dat voor deze specifieke transportaders het groepsrisico verantwoord dient te
worden. Deze verantwooñiiñg is in de volgende paragraaf opgenomen.
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Voor de inrichting van de wegen in het plangebied is uitgegaan van de principes Ya
Duurzaam Veilig. Alle nieuwe wegen worden uitgevoerd met een verkeersregime van 30
knt met uitzondering van de nieuwe gebiedsontsluitingweg waa een maximale snelheid
van 50 k: is toegestaan. Op de drkkere wegen in het plangebied (de Enschotsebaan en

de gebiedsontsluitingsweg) wordt het fietsverkeer gescheiden van het gemotoriseerd verkeer afgewikkeld.
Ten aanzien van het aspect sociale veiligheid is in de ruimtelijke onderbouwing opgemerkt dat in het stedenbouwkundig VO rekening is gehouden met de sociale veiligheid in
het gebied. Zo wordt langzaam verkeer bij drukkere wegen gescheiden afgehandeld. De
woningen zijn zodanig gesitueerd dat er geen afgelegen hoeken in het plangebied aanwezig zijn en er is zo min mogelijk gewerkt met doodlopende wegen. Erfafscheidingen voor
de voorgevelrooilijn hebben een maximale hoogte van 1 meter waardoor een breder en
overzichtelijker straatbeeld wordt verworven. Ook in het vervolgtraject zal bij de meer
gedetailleerde en concrete inrichting van het openbaar gebied (zoals bijvoorbeeld de
openbare verlichting) rekening worden gehouden met het aspect sociale veiligheid.

Met betrekking tot de toegankelijkheid van het gebied voor hulpdiensten wordt verwezen
naa de volgende paragraaf. In het kader van de verantwoording van het toegenomen

groepsrisico is toegelicht dat er inmiddels overleg met diverse partijen heeft plaatsgevonden, waaronder de regionale brandweer. Hierin is onder andere gesteld dat het aantal mogelijkheden om het gebied te betreden en verlaten voldoende is, en l!aideze routes tevens
haaks op de potentiële risicobronnen staan. De beschikbaarheid van voldoende bluswatercapaciteit is thans nog niet voldoende gewaarborgd.
Met betrekking tot de gezondheidseffecten als gevolg van het langdurig verblijven onder
of nabij hoogspanningsleidingen, is in de ruimtelijke onderbouwing voor de Overhoek
Enschotsebaan aangegeven dat vanwege deze effecten is besloten om de locatie van de
nieuw te realiseren basisschool zodanig te kiezen dat deze buiten de SO meter Zc van de
150 kV hoogspanningsleiding ligt. Er zullen echter wel woningen binnen deze zone worden gebouwd.

11.4 Verantwoording groepsrisico

In deze paragraaf wordt ingegaan op de verantwoordingsplicht als gevolg van het toegenomen groepsrisico veroorzaakt door zowel de N65 als de spoorlijn Tilburg-'s-Hertogenbosch, zoals deze is opgenomen in de Ruimtelijke Onderbouwing voor de Overhoek Enschotsebaan. Deze verantwoording bestaat, naast het bepalen van de risico's in zowel de
huidige als de toekomstige situatie, uit de volgende stappen:
. Ruimtelijke onderbouwing;
. Maatregelen ter verlaging van het groepsrisico;

. Mogelijkheden voor hulpverlening en zelfredzaaineid.

In deze paragraafiidëñ bovengenoemde stappen lilitereenxplgens doorlopen. Hiermee
wordt inzicht gegeven in de verandering van de rico's en de aanvaardbaarheid hiervan.

Groepsrisico
Allereerst moet inzicht worden gegeven in het huidige en het toekomstige groepsrisico
vanwege de aanwezigheid van de N65 en de spoorlijn Tilburg-'s-Hertogenbosch
Huidige situatie
piinderzoeMQQr.Qranje~oud naar.deLexterne.yejljgheid in het p'langebied (1 Fi~llS)

blijkt dat het groepsrisico in de huidige situatie verwaarloosbaar is. Langs de risicobronnen (spoorlijn en N65) is nu incidentele bebouwing gesitueerd, waardoor het groepsrisico
verwaarloosbaar is.
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Toekomstige situatie
De studie van Oranjewoud (114, 128) is gebaseerd op het gehele plangebied van de Overjilien gezamenlijk, confôriiitstedëñiiouìYkiiig plan (3~J.~0Igens"helstedenb.ol1l:
,worden
er, in het hele plangebied in total circa 1930 woningen gerealiseerd
en enkele kleinere bedrijventerreinen. Voor de invulling van de Wõi;¡dichthe'i~ is in het
rapport met aannames gewerkt. Op basis van deze gegevens iS geconcludeerd dat het
groepsrisico als gevolg van transport per spoor en over de N65 zal toenemen. Het vervoer
over de Burgenneester Bechtweg geeft geen verandering in het groepsrisico !J.zien, omdat de voorgenomen ontwikkeling buiten het invloedsgebied van de vervoerde stoffen

kundig plan

over deze iråñsPõrt ligt.
Het groepsrisico van 'Zwel de N65 als het spoor nemen in de toekomst toe. Voor hëide
lransp'orta.d.er:¡ge,14t e.c.hte¡.d.at.d.e)9.gQ.instjge.r.§IcoiQ!der de oriëntatiewaarde blijve;

Ruimtelijke invullng
Ìn het plangebied van de Overhoek Enschotsebaan is in de huidige situatie slechts sprake
tan sporadische bebouwing, met name woningen, langs enkele wegen. De nienwe inrich¡ing van dit deelgebied betreft een nadere invulling van een deel van het.SJ.~el1.1¿o_uwkl1n~

aig Plan (39) dat voor het gebied de Overhoeken als geheel is opgesteld,
Een gedeelte van de locatie (noordwesten) wordt bestemd als een kleinschaliglõkããi'~
hrijventerrein (categorie I t/m II) met verschillende toepassingen en een aanlrekkelijkó
Litslraling, passend in de omgeving. Binnen de gemeente Tilburg is drngend behoefte
~an de ontwikkeling van kleinere bedrjventerrein met een locale invullng. De ligging

ian de Overhoek Enschotsebaan langs enkele belangrijke uitvalswegen (N65, Burge.
terrein:
Ineester Bechtweg) maakt deze locatie uitennate geschikt als bedrijven
De rest van de Overhoek Enschotsebaan wordt ingericht als woongebied. Het type wo..
~ing varieert van rijwoning tot vrijstaade villa's. Tevens worden in het gebied maatlchapI1elijke voorzieningen zoals seniorenwoningen en een schogl gerealiseerd""

Maatregelen
Ten gevolge van de ontwikkeling van woningbouw

en bedrijventerrein in het gebied En-

ii1J.seJ;¡n neemt het groepsrisico toe. Voor het verhogen van de veiligheid kunnen

maatregelen :,orden genõñëñ Deze maatregelen zijn afhankelijk van het risico en de

locatie, waarbij de volgende categorieën te onderscheiden zijn:
. Maatregelen gericht op veilger transport. Dergelijke màatregelen vormden geen on-

derdeel van de studie. Maatregelen ten behoeve van de veiligheid van transportnodaliteiten zoals aan vrachtwagens en treinwagons, vallen buiten de verantwoordelijkheid van de lokale overheid en moeten op een ander niveau worden onderhandeld;
. Maatregelen gericht op de ruimtelijke inrichting. Om het groepsrisico zo beperkt
mogelijk te maken, is rekening gehouden met de inrichting van het terrein. Hiertoe is
in het voorlopig ontwerp bedrijvigheid gesitueerd langs de spoorlijn Tilburg- Den
Bosch en de Burgemeester Bechtweg. De woonbebouwing is op circa i 00 meter van
de Burgemeester Bechtweg gepland. In het kader van de bereikbaarheid van het gebied wordt eveneens een extra ontsluiting gerealiseerd in bouwenveloppen 4 en 5. In
het voorlopig ontwerp ligt deze parallel aan de landschappelijke zone.
. Maatregelen gericht op betere zelf'edzaamheid en of beheersbaarheid. Maatregelen
voor een betere zelfredzaamheid en! of

beheersbaarheid in geval van een incident

worden onderstaand ìôegelicht.

Bereikbaarheid en zelfredzaamheid
De regionale brandweer heeft een wettelijke adviesrol inzake de beheersbaarheid en zelfredzaamheid binnen een plan. Beide onderwerpen worden hierna onderstaand toegelicht.
Het plan voor de Overhoek Enschotsbaan waarin deze informatie is opgenomen is voor
commentaar aan de gemeentelijke en regionale brandweer voorgelegd.
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"aerik15aarhëià
De beheersbaaTi1ëTd van een iñeident riclit zich op de inzetbaarheid van de hulpverle-

hingsdiensten en in hoeverre zij in staat zijn om hun taen goed uit te voeren, om op ',Hë

¡nanier verdere ontwikkeling van het incidelle~kunnen.beperken'cBinnen het"thema,be,
reikbaarheid wordt onderscheid gemaat in:
i

LPereikbaarheid van het plangebied. Het plangebied wordt omsloten door meerdere,transportssen (Burgemeester Bechtweg, N65). Ook binnen het plangebied zijn vol-

hoende wegen aanwezig. Er zijn verschillende manieren waarop het plangebied kan
!worden verlaten ofkan worden betreden. Wel is het zo dat de hoofdontsluitingsE,eg'ë

. -

..~rij dienen te zijn van verkeersbelemmerende obstakels:

LAanrijtijden I capaciteit bluswatervoorziening lopstelplaats. De gemeentelijke
brandweer heeft geconstateerd dat er nog geen planning bestaat voor de locatie Vã
bluswatervoorzieningen. Het advies van de brandweer is om in het verkavelingsplan
toldoende grondwaterputlen op te nemen, omdat bij een calamiteit met gevaarlijke

rtoffen meer water nodig is, dan een reguliere brandkraa kan leveren__Qp. dit mom"ë
zjjll.!;Ie aanrijlijden voor de Ensch"~tsebE!1ge.er.Jeliiunt.

Zelfredzaamheid
De zelfredzaamheid geeft aan in welke mate de aanwezigen in staat zijn om zich op eigen
kracht in veiligheid te brengen. Voor zelfredzaamheid geldt een aantal criteria die invloed
hebben op de vluchtmogelijkJieden, zoals:

-

!,Mobiliteit van mensen. In de bouwenveloppen gelegen aan het spoor (4 en 5) wordt

met name bedrijvigheid gepland in de categorieën i t/m II. Over het algemeen wordt
gesteld dat mensen in de~bedrijven
voldoende
zelfredzaam
zijn, zolang
ze op___
de hoog"'..
r.~,
_.~._
___.
!=jn van de gelcien_de..vluchtvoorschriften. In de rest van het aeelgebiea zijn naast
:voningen ook een school en andere sociale voorzieningen voorzien. Met name deze
laatste vallen in een categorie, waar ook minder mobiele mensen aan~gz.ijn. De~
~oorzieningen zijp..p' ruime afstand van de risicobron.Jgesileerd.

. Aanwezigheid van vluchtwegen. Een vuistregel voor vluchtwegen is om deze haaks op

de risicobron te ritueren en er voor te zorgen dat de route voor de hulpdiensten niet
~ezelfde)sßls.de.y1uchtroute.voor.de,aawezigeIJ ¡iit het gebied. De benoemde risico-

bronnen binnen het plangebied zijn de spoorlijn Tilburg- Den Bosch, de Burgermeester Bechtweg en de N65. Het plangebied wordt in meerdere richtingen goed ontsloten.
Binnen het gebied zijn ook voldoende wegen aanwezig in meerdere richtingen en
haaks op risicobronnen. Vluchtwegen zijn hierdoor goed toegankelijk.
. Ontsluiting van de gebouwen. Voor de nooduitgangen I vluchtwegen vanuit gebouwen

geldt dat deze bij voorkeur niet zitten aan de zijde van de risicobron, maar aan de achterzijde, zodat de mensen het gebouw snel knnnen verlaten en niet in richting van de
calamiteit vluchten. Bij de verdere uitwerking van het ontwerp dient hiermee rekening
te worden gehouden.

Ornige risicooronnen
Naast de wegen zijn er die anaere risicobronnen in het plangebied aanwezig.
De eerste is een naftaleiding met een diameter van 8" en een druk van ongeveer 50 Dar.

peze leiding doorsnijdt het plangebied vanaf de Burgemeester Bechtweg naar de N65.
Deze leiding is aangegeven op de plankaart. De leiding valt onder de regelgeving voor
KI, K2 en K3 vloeistoffen (113). Deze leiding kent een zakelijk rechtzone waarin niet
~ebouwd mag worden van 5 meter aan weerszijden van de leiding. De toetsingafstand
voor deze leiding bedraagt 27 meter. Binnen het toetsingsgebied moet de leiding ingei.

~eeld worden naar gebiedsklasse. Op basis van die indeling kan bepaald worden of er nog
1anvullende maatregelen aan de leiding nodig zijn. In het geval van de Enschotsebaaif

~ordt in de nabijheid van de leiding uitsluitend een transformatortuin gerealiseerd. vër
~er zijn er geen nieuwe gebruiksfuncties gepland in de omgeving van de leiding. DezJ
Ìeiding is.derhalyeeniet.verd~r van belang voor de verantwoording""li.h"tgroepsrisic_Q.
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Een tweeaëñsíeõiõ~ec1Jetreftliet ,ilšibutiecentrum van AiiJert R'ëjn, gdegen8P
~en afstand van minimaal 280 meter het plangebied. Dit distributiecentrum heeft een
~mmoniakkoelopslag met 2.450 kg ammoniak. Op basis van de vigerende vergunning
ialt
deze installatie onder type 2 volgens de Regeling Externe Veiligheid Imichtingen
.
(REVI). Op basis van de daaroor geldende criteria zijn er geen afstanden voor het
plaatsgebonden risico van toepassing of een invloedsgebied voor,ht;gr.eepsi:sico. di¡
bedrijf
is dan ook niet verder in de verantwoording beschouwd.
Naast het AH distributiecentrum is bedrijfsbebouwing van Campina gelegen. Ook dit be~rijfheeft een ammoniakkoelinstallatie. Op basis van het REVI zijn voor dit bedrijfeven~
Inin aan te houden veiligheidsafs¡anden.van,toepassing.Dit,bedrijfis.dus~yerder.ook niet
in.de"yerantwooi:ding .iitgezrkt.

ëonclusie
\\Is gevolg van de inrichting van het plangebied met woningbouw

en bedrijventerrein,

habij enkele risicobronnen, vindt er een verhoging plaats van het groepsrisico. Het
groepsrisico blijft in de toekomstige situatie ruim onder de oriëntatiewaarde. Er is bi

het plan rekening gehouden met de veiligheid van de aanwezige personen in geval van
rond het plangebied. Bij de verdere (technische) uitwerking van h;
~en calamiteit op of
~lan kunnen eventueel nog aanvullende imichting~.. "n ontwerpin~.ltregelen .'Yorden lil!:

ge",erki.om.de..eiligheid..erder..e_op!iiiali~'lIl.

11.5 Toetsing
Zoals in paragraaf 11.2 is toegelicht, zijn er ten aazien van de aspecten veiligheid en
gezondheid vijf toetsingscriteria benoemd. Onderstaand is per criterium aangegeven op
welke wijze hiermee is omgegaa in de planuitwerking voor de Overhoek Enschotsebaan
èn.of.aaii de gestelde nonnen wordt voldaan.
. Verkeersveilgheid. De principes van duurzaam veilig zijn toegepast voor zover dat in

deze planfase mogelijk is, en zullen later bij de plantechnische detailuitwerkingen nader worden uitgewerkt.
. Sociale veiligheid. Voor zover thans mogelijk, is op diverse aspecten rekening gehou-

den met sociale veiligheid. Ook hier geldt dat later bij de plantechnische detaiInitwerkingen, dit aspect nader zal worden nitgewerkt.
. Toegankelijkheid voor politie. brandweer, hulpdiensten e.d. Op basis van de huidige

detaillering van het plan kan geconcludeerd worden dat de toegankelijkheid van het
gebied voor hulpdiensten geen knelpunt vonnt. In de technische uitwerking van het
plan worden specifieke onderdelen, zoals bluswatercapaciteit, in overleg nader gedetailleerd en zodanig uitgevoerd, dat ook hier geen knelpunten zullen ontstaan.
. Externe veilgheidscontouren. De plaatsgebonden risicocontouren rondom het plange-

bied vormen geen knelpunten ten aanzien van realisatie van het plan. Het groepsrisico
in het gebied stijgt wel, daar er in de toekomst meer mensen in het gebied aanwezig
zullen zijn. Het groepsrisico blijft echter onder de oriënterende waarde. Doordat het
groepsrisico stijgt, is het noodzakelijk te voldoen aan de verantwoordingsplicht. Deze
verantwoording is paragraaf 11.4 van dit Besluit-MER opgenomen;
. Gezondheidseffectennabij hoogspanningsleidingen. Bij de inrichting van het plange-

bied is rekening gehouden met de beschermingszones rondom deze leidingen. Op basis daaan is besloten de basisschool zodanig te situeren dat deze op meer dan SO me-

ter van de leiding ligt. Er is wel woningbouw binnen deze zone voorzien.
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Samengevat leidt dit tot het volgende overzicht:

Toetsincscriterium
9.1

Verkeersveilgheid

9.2

Sociale veiligheid

9.3

Toegankelijkheid voor politie,

Toetsinc
¡Voor zover thans ~-"og~lijkl~orJdt..Øa;ia.~an

5ie minimumnorm.
roor zover thans mJ?geJijkl~().r~oidaaIlaan

ne minimumnorm.
brandweer, hulpdiensten e.d.

roloor
zover thans mogefîjk.
wordt voldaan ~n
e minimumnorm.
Wel el!!~;i.nd-,!cli~o,or

9.4

Externe veiligheidscontouren

9.5

Gezondheidseffecten bij hoogspanningsleidingen

;.0or zover thans mogelijk, wordt voldaan aan
Çle minimumnoffl. Zie verantwoordingsplicht
Er wordt voldaan aan de streefnorm. De basis-

lluswatercapaciteit nodig.

lchool buiten de zone geplaatst.J;~:~lijjn er wo~
nin2:en binnen de zone voorzien
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OpDasis van ôeiiKomsten uit de voorgaande hoofdstukken is onderstaand de samenvatopgenomen. Uit deze tabel blijkt dat
¡ende tabel met de milieutoetsing nogmaals integraal
toor een groot aantal criteria wordt voldaan aan de gestelde minimumnormen en voor een
btal criteria zelfs méér wordt gedaan dan hetgeen in het toetsingskader als minimum-

~orm is gesteld. Voor een aantal toetsingscriteria wordt op dit moment echter nog niet :u
omdat in dez~
~e gestelde minimumnormen voldaan. Dit komt voor een belangrijk deel
kunnen worden) uitgewerkt. Bij d~
planfase nog niet alle aspecten voldoende zijn (of
technische plannitwerking van het stedenbouwkundig VO zullen zaken nader aan bo~
komen en zal blijken of aan de nonnen wordt voldaan. Ten behoeve van de besluitvor:
lning 9.yer.de, arikel. I 9..procedure, zijn.deze~e.cllte!:n!~t of nai¿lij ks~1!~elang'-

rgestelde
an de volgende
items moet tnans ecliter worôen ge.cns~l'rêi(¡ãiiêide vooraf
minimnmnorm zal (kan) worden voldaan:
:.Criterium 1.5: Er wordt meer bedrijvigheid gerealiseerd (1,5 ha extra bedrijventerrein

en er komen kantoorvoorzieningen) dan was voorzien. De gemeente.Tilburg.vindt.dit
~cceptabel, mits dit goed in het plan wordt ingebedrri:riterium 2.2: In de ruimtelijke onderbouwing wordt niet aangegeven Op' welke wij~

is omgegaan met aanwezigheid van leemlagen in het plangebied,
. Friterium 8.3: Het minimumpercentage woningen met een zongerichte oriëntatie_

)"ordt niet gehaald. De gemeente Tilburg heeft aangegeven dat deze eerder geformu~
leerde norm voor de Overhoeken eigenlijk niet reëel is omdat grote rij~geJij~

keoriënteerde woninge'l niet.bij.een.centrumdorps~'Yoonrnlieu passen.

Op grond van het bovenstaande kan worôen geconstateerô ôat er vannit milieuove~e~
kingen thans geen belennneringen zijn voor het verder doorlopen van de artikel 19i
procedure. Wel wordt aanbevolen om ook in de toekomst nauwgezet te blijven moniiã
pfbij de verdere planuitwerkingen wordt voldaan aan de uitgangspunten die.in~d.e.rijinlt

lijke_on~Ii;bouwing.6ij!Wg~gd maar thans nog niet zijn uitg~
I Toetsinascriterium
Thema 1: Proaramma en verkavelina

i. !Aantal
woningen
i
.,...___~
.Voningbouwprograma (dicliineôen,

.

U
i3

.

!~

~5

typen, verdfling)
.Kavelmaten
Sitaering.9myang en aard bedrijyig:;

heid
~iñing, omvang.en~aard,.oorzie.

nine:en

I Toetsina
Er wordt voldaan aan de minimumnorm
Er"lwordt"yoldaan aande.;minimumnorm

Er wordt voldaan aan de minimumnorm
~oor wat betreft de situering en aard van de bedrijvigheid wordt voldaan aan de norm. Bedrijventerrein is
1,5 ha groter dan gesteld; ook kantoorvoorzieningen:
Geen minimumnorm geformuleerd. Basisschool in
tntwem, dus er wordt méér 2:edaan dan voorzien. -

,Thema 2: Geologie aeomorfo/oaie en bodem
2~

(GesIgen) grpllbalans

Thans nog niet aantoonbaar dat wordt voldaan aan de
binimumnon11. Gesloten grondbalans is uitgangspunt,
raarÌiwijze.van realisering is_nog onvoldoende uitgei

2.2

Wiize van bouwriio maken (doorbre-

werkt
ifans nog niet aantoonbaar voldaan aan minimum-
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2.3

kenJeemlagen)

norm. In ruimtelijke onderbouwing is niet ingegaan op
tvijze waarop met aanwezige leemlagen wordt omgegaan. Ook wijze van bomyrijp,maken,dient nog nader
te worden uitgewerkt.

~çrontrçinigingen

Met de voorgenomen sanering van de voormalig~

~tortlaats wordt voldaan aan de minimumnorm

Thema 3: Grond. en onnervlaktewater
3.1

3.2

Te hanteren ontwaterinl!sdieote

~Er wordt voldaan aan de gestelde minimumnorm

"tijze van 'YAtei:a~~:r,~(iterberging

roor zover in deze planfase mogeiijk,.~ordtlvoJgs.'p

en infiltratie

3.3

Omvang van waterbergingJ.infiltra;¡

lievoorzieninlJen
3.4

IVDe riolerin~ssvsteem

3.~

lle!1P.aigd,e__çapafi!ejl~aJerz!l~t.t¡l1g

aan de lJestelde minimumnorm.

roor zover in deze planfase mogeJijk,~qi:dt~oldaan
aan de gestelde minimumnorm.
Er wordt voldaan aan de gestelde minimuninorm
Thans nog niet bekend of aantoonbaar,.

aan de gestelde

~inimumnorm kan worden voldaan

Thema 4: Landscha-n, cultuurhistorie en archeo/onie
~.l

Landschappelijke .structuren

:\4

liuimtSijkue.!s,.iuichtlijI!n

't orden behoudenl"e!Lx..erst.erkt,..dus21eßr.ge,daan __dan

de minimumnorm.
Bestaande relaties en zichtlijnen worden gerespecteerd
ln niellwe a1!gelg4,..dus__er~ordt..yoidaan.,aan..streefi

~.3

Inpas~ing..c:ul!tl!.l)5 stQrisçhe~aarden

~.4

Inpassing.archeologische.~aarden

norm.
Nog
. niet aantoonbaar dat bestaande waardevolle panden inderdaad behouden blijven; vooralsnog ook geen
knwiizingen dat er niét aan de nomi wordt voldaan~
Onderzoek nog niet volledig afgerond i.v.m. eigen~omsverhoudingen, dus thfls nog.ni~o.9'lp.~

voldaan aan minimumnorm

Thema 5: Eco/onie en nroenvoorzienin en
5.1

Groenstrctuur

. ',.

5.2
5.3

Àard en omvang groenvoorzieninlJen
Ecologische..waarde groenv,oorzienin-

5.4

een
Inpassing besuirig"e groenelementen

Er wordt voldaan aan de minimumnorm
Er wordt voldaan aan de minimumnorm
Er.wQ,nlt..voldaan aan de streefnorm

foor zover.ID()g~ijk, worçl1.J9aan.aaademini;
mumnonn

,Thema 6: Infrastructuur

6.1

Ontsluitingsstructuur.( auto,.o~en
flets)

6.2

Er wordt.voldaan aan mi.n.l.!, streefnorm nieJ

bekend.
Er wordt voldaan aan d~Lininimun)'Qrg

tegprofielenlinrichting openb¡¡.l

6.3
6.;'
~.5

ruimte
Bereikbaarheid winkelcentrm

~a:~~e.~Q9rzi.eI1ingen--(Pr!Ké,,9pen7

Er wordt voldaan aan de minimumnorm
Erllwordt..yoldaan aan de minimumoii

baar
OnderlJrondse infrastructuur

Er wordt voldaan aan de minimumnorm

.Thema 7: Geluid, lucht en tril/naen

9.1

Resultaten gelQgPid£g51.tk

¥..2

~ijze~an geluidafschermng

£.3

Ç),yerige geluidwerende."yoorzieningen

Geluidonderzoek iSL-uitgex.aerd"extra maatregelen

~oodzakelii~
Dient deels nog nader te worden uitgewerkt, dus defi~itieve toetsino- aan normstellinlJ nas later mogelik.:
Dient nog nader te worden uitgewerkt., maar als gevolg van de te nemen maatregelen zal naar verwach;

I .

ting wordern.yold~lJ.aan de normen uit de Wet ge..
luidhinder.
11A

Maatregelen tegen. trllingh~

:z

Resultaten lu£l1a.nder~

crriilingshinde~()l:çlJ.ie~ei:a~ht...Extra. maatrege.
len niet nodiQ~

Luchtonderzoek is uitgevoerd, geen knelpunten t.a.v.
iuchtkwaliteit.
Er wordt voldaan aan de normen,uit hie
.
Besluitjuchtk'aliteit 2005.
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Conclusies en aanbevelingen

.Thema 8: Eneraie en materiaalaebruik

,de

8.1 Energie Prestatie.Coëffciënt (EP"C)
t?~r zover thanscn10gelijk is,,.ordt,.oldaan aan

n1inimUmnomi

~2

~eig~s.!..p.1Q.c.aÛ! .ælL)

8_.3

Percentage en situering~Ln.ingn:

t?~r zover th~ns mogelijk is,.,worrlt..voldaan aa de

minimumnorm
Neen, percentage wordt niet behaald, maar dit is voor
i

~.arigeijchie.oJI~nl~!~

le gemeente acceptabel om,.ts!!.s.Li:t~rrj.Qrp_~~9&1l

milieu te kunnen realiseren.
8,4

Duurzame energie",c.~oningen,..open;
baar gebied)

8.5.

Collectieve,energiesystemen

l' ?o.r zover thansLmogelijk,is,30rdt.!9ldaa.aan..de

minimumnorm

mogelijk iS,.)Vordt.yoldaan aanße
f?o.r zover thans

minimumnorm

M

Materiaalg..!l

t?o.r zover thaps rnoge1ijk js, :wordt.voldaan aan de

minimumnorm

Thema 9: Veiliuheid en uezondheid
~. i Uerkeers,;eiligheid

r oor zover thans_mogelijk,~ordt"yoldaan-"aan..deLmi;

mmumnorm.
9.2

Sociale~veiligheid

roor zover thans mogelijk,..wordt..yoldaaaan.de,mi.

mmumnorm.

2.

¡roegankelijkheid voor potit.il', brand,

~,Jwp'dieI1~en e.d.

9~~

Ext.eIle~eiligh_~.jØ~Ç.2!!lQ.ii_æP

~.5

Gezondheidseffecten.bij._ho.ogspan;
~ingsleîdîngen

toor zover thans mogelijk, wordt voldaan aa de mi-

nimumnorm..Welextra aandacht..voor"hluswatercapa¡
~iteit nodi~
¡Voor zover thans mogelijk, wordt vold~n,"¥\n_d.e__ini;

nimumnorm. Zie verantwoordingsplicht
Er wordt voldaan aan de streefnorm. De basisschool
~uiten de zon~ gFPlaatst,~~etzijn.er__\\oningen ..innëñ
äe zone voorzien
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