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Samenvatti ng 

l.l Waarom dit milieu-effcctrapport? 

Your u ligt het Milieu-Effect Rapport (MER) Noordwesttangent en Spoorlijn 
Spinder. Hel MER is opgeslel <l als hulpmiddel bij de besluitvorming. I-let gaat in 
op Lie achtcrgron<len, de alternaticvcn en de mWeu-effectcn van het voornemen va n 
hct College van Burgemccstcr & Welhouc..lers (B&W) van Tilburg om aan de 
nooru-westzijtle v<111 lie st<1<l ongeveer 13 kilometer nieuwe autoweg en 10 
kilometer ujeuwe spoorlijn aan te leggen. 

In deze samenvalting zijn de belangrijkste bevindingen van <le st11die beknopt 
weergegcven. I let MER zelf beslaat uit twee delen: deel A en dee] n. Deel A van 
het MER verschafl de in formatie die het meest relevant is voor de te maken 
keuzen. Hel geeft an twoord op de volgende vragen: 
• Wauom hecft D&W dit voorneme11? 
• Welke uoelen zijn crmee gedien<l? 
• Welke amlere oplossingen om deze doelen te bcreiken zijn er bekeken? 
• Welke mogelijkheden zijn er voor de Ugging van de weg- en spocnverbinding? 

Hoe scorcn dezc op tie rclevante milieu-aspecten? 

Deel 13 van het MER bevat achlcrgrondinformatie over bet beleid, de 
(on twerp )tcchnische uitgangspunten, de uitgangssituatie en de eff ectbesduijvi11ge11 
voor de verschillende milieu-aspecten. De in dee) B gcpresenteerde informatie 
hecft een meer technisch/ wetenschappclij,k karakter. Voor zover esscntieel voor 
l1et maken van keuzen vindt u de informatie ook in deel A en in dcze samenvatting. 

1.2 De procedure 

ARCA DIS 

Voor de aanleg van de nicuwe weg- en spoorverbinding is aanpassing va n de 
huidige bcstemmingsplannen noodzakelijk. Op basis van de Wet Milieubcheer 
moet daarbij, gclct op de omvang van de ingreep en de mogel ijke milieu-effecte11, 
de proc:euure van de milieu-effectrapportage (m.e.r.) worden doorlopen. Deze 
procedure kent cen aantaJ stappen. 
De publikatie van de startuolilie op 28 juni 1996 markeert de officiele start van de 
procedure. De gemecnte organiseerde in de weken daarna cen infonnalie-avond. 
TijcJens die avond en in de periode daarna is een aantal iuspraakreacties bij de 
gemee11te binnengekomen. Vervolgens heeft de Commissic voor de mHieu
effectrapportage, op basis van de startnotitie, een locatiebezoek en de 
insprnakreacties, een advies uilgebracht voor de richtJijnen voor de inhoud van het 
MER. De dchllijnen zi.in vervolgens, conform dit advies, in november 1996 
vastgestelu Joor de gemeenteraad van Tilburg (co Gilze en Rijcn). 
Nu is het MER gereecJ. In de Tilburgse Koerief wordt aangekondigd wa1111eer een 
openbare hoorzitting wortlt geol'ganiscen.l. Deze hoorziUing kan tloor alle 
belanghebbem.lcn en gefoteresscerden worden bijgewoond. Tot vier weke11 na de 



673/CE98/2159/12238 
4 

datum van pul)likatie, is een icller vrij om te reagcren op de inhoud van het MER. 
J3innen vijf wekc11 na die lermiju znl de Commissie voor de milieu
cffcctrnpportagc opnieuw a<lvies uitbrengen, dit maal toelsen ze de inhoud en tie 
kwaliteit van het MER. 
Mede op basis van hct MER kan <le gemeente een voork)pige voorkcur uitspreken 
voor een van c.lc allernaticven. Na afronding van de procetlure zal in principe <lit 
vourkcursallernaticf wore.Jen uitgewcrkt j11 een Onlwerp-bestemmingsplan en 
bijbehorenc.1 Natuurcompcnsatieplnn. 

1.3 Probleemanalyse en doclstclling 

ARCADIS 

l{uimtclijke onlwikkelingcn 
Tilburg heell la11ge tijd ceu c..:oncentrische opbouw gckend rnntl het statlscenfrum. 
Mel <le uitl>ouw van Rceshof e11 de groolsdialige bedrijventcrrcinen roncl de 
Dongcnseweg aan de noor<.Jwestzijde van de stad en do projcctie van de 
tockomstige uitbrcidingen aan de noordoostzijJc van c.le stad (rich ting Udenhout/ 
l3erkcl-Ensd1ot) lieefl Ti Iburg bcwust gekozen voor een s teclclijke uitbrciding 
volgens hel zogem1amde propcller-motlel. 111 genoemde richtinge11 en in zujdelijke 
richting (Goi rle) on lslaan <.Irie propellerbladen, elk maximaal 5 !Qt l 0 kilometer 
verwijue1<.l van de outle sf;1tl die hnar cenll umfunctie ook voor de 
11ifbrei<li11gswijken belmudt. In elk van de oksels van tleze stedelijke uitbrcitliugen 
liggen gebicden die een fuJJ<.:lie l1ebben voor de drinkwaterwi1111ing dan wel grole 
ecologist:hc-, landsdiappelij kc- en/of cultuurhistorisc.:he kwaliteilen hebben. De 
gcmeente wil de kwn liteitcn in de okscls van de propeller duurzaam hehnuden en 
waar mogelijk verder vcrslerkcn. 

V crkcersku11digc ontwikkclingeu 
De cu11seque11li1.": van de geku1.en ruinllel ijke u11twikkcli11g is wcl <lat een aantal 
verkeerskun<lige en infr:-istructurele aanpassingcn noodzakelijk zijn. Het 
ringbanc11stelsel rood de ccn lrale stad is immers ooit prirnair aangelegd voor de 
ver<lcling/ vcrplaatsing van bet binne11stetlelijk vetkeer. Het is niet bcrekeml op de 
verdeling van uit de propellcrbladen afkomstig vcrkeer 11aar bestemmingen biunen 
hcl c..:entrum, nndere statlsdelen of huilen de sta<l. I-let feit <lat de automobilileit 
slerk is gegrocid en het aanlal llovenlokale en regionale verplaatsingen via bet 
ringlrn nenslelsel bl ij ft toenemen, ma a kt dat de ringl>ancn voller en voller raken. 
I let ringbancnstelsel a]s t:culrn le as van IJcL propeller-systccm clreigt dot te clraaieu. 
Dit becl1eigt de bereikllaarheid van tie oude stad en de noordclijke 
betlrijventerreincn en de lee!baarheitl (barricrewerking, verkeersvt:i!igheid, gcluid 
en lucht) i 11 de belaste stadsdelcn. 
Om geen af1)feuk le docn aan de gekozen ruimte1ijke hoofdstructuur doet Tilburg 
zovccJ mogelijk om hel gebrnik van langzaam verkeei: (fietssternetwerk) en bet 
opcnl.Jaar vcrvoc( (NS-voorstadsstation Reeshof en ontwikkeling l loogw;uu·dig 
Openbaar Yervoer) van en uaar het centrum te bevorderen. Daarnaast neemt <le 
gemcente ondermeer op basis van J1et Verkeerscirculatieplan Oude Stad 
maalregelen om ecn ge<lcclte van het autoverkeer uit de binnensta<l tc weren. 
Om hierin te slagen is het echter nodig dater ruimte ontstaat op de ringbanen voor 
het binnenslcdelijk verkeer. Dit kan alleen door het bovenlokale vcrkeer, de 
vcrkccr:"1fwikkeling tusse11 de propell1::rbladen om.lerling eu tie propcllerbladen en 
tic regio Le vcrplaatsen naar een nieuwe wegenstructuur buiten de riugbanen: de 
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langenten. Tezamen met <le A58 en de reeds in uilvoering zijnde Noor<loosltangent 
is de nu voorgenomen Noor<lwesttangent bcdoeld om deze tangentiele 'ring' om 
Tilburg complcet le maken. 

Ontwikkcling van de leetbaarhcid 
Er bestaal een <lired verband tussen de verkeersproblematiek in het centrum en de 
problernen op het gebied van leetb aarheid in Tilburg. Door de groeiende 
verkeersstromen op met name c..le Ringbaan-West, c..le Statenlaan en de toelei<.lende 
rmlialen naar het ringbanenstelsel vormen deze wegen meer eu meer een bani ere 
lussen de verschillcmlc stadswijken. Ook op het gebie<l van verkeersveilighei<l is 
sprnke van een ongewenstc sjtua lie. Omlanks <lat er veel maatregelen worden 
genumen om <le verkeersveilighei<l te verbeteren, blijft hel mrntal 
verkeerssl;1chtoffers <le a fgelopcn jaren nog steeds met enkele procenten toe11eme11. 
De hogc verkeersinlensi leiten zorgen bovemJien voor geluidhit1der en bebben een 
negutieve invloed op de luchtkwalileit in de stad. 

Economische out wj kkelingcn 
De ta11ge11ten zijn nict allcen bedoeld om het probleem op en rond de ringbanen op 
le lossen, maar passcn Jaarnaast ook in het economisch belei<.I van de slad met als 
speerpunt "Ti lburg, Moderne Induslriestad". Zo voorziet tie Nuordwesllangenl in 
een adequate onts luiling van <le noordelijk van het Wilhelminakanaal gelegeu 
groo1sebalige deels uog le ontwikkelen bedrijventcrreinen Vossenberg-(West). 
Ook eeo rnilverbinding richling Spinder kan het vestigingsklimaat op 
laatstgenoem<le bedrijvenleIJein aanzienlijk bevorderen. De spoorlijn Spinder 
voorziel in ecn aansl uiting van Vossenberg-West en Storlplaats Spinder op de 
spoorverbinding Tilburg-Breda. De stortplaals is door de provincie aangewezen als 
af valoverslagslaliou en worc..lt geexploiteerd <.Joor het Samenwerkingsvcrbaod 
Midden-Brabant. Dcze regio is op basis van een ovcreenkomst met NV Shiring 
Afvalverwijdering Noor<l-Brabanl verplichl om hel brnmlbare huishoutlelijke afval 
van hcl afvaloverslagstatio11 Spinder naar de Afvalvcrbrandingsinstallatie Moerdijk 
le vervucren. 

Ooelstclling 
Sameugevat worc..len met de aanleg van Noordwesttangent en Spoorlijn Spindcr het 
algeme11e doe! uagestreef<l om de bereikbaarhcid en lee!baarhcid in de slad te 
bevordercu. 

Da<lrbij worden de volgen<le s11bdoelstel/i11ge11 nagestreefd: 
• vlolle verkcersafwikkeling op Tilburgs wegennel; 
• vcrbelerell bereikbaarhcid sladsdelen builen ringbanen en met name woonwijk 

Reeshof/ bedrijventcrreinen Vossenberg; 
• verbclcrc.:11 bereikbnarheid oude stad; 
• bevordercn vesligingsklimaal Vossenberg-West <.Joor railontsluiting; 
• voldoen aan verplid1tingen leveren brandbaar huishoudelijk afvat nail A VI 

Mucrtlijk, zo1uJer negaticve effecten op automobiliteit; 
• bevon.leten verkeersveiligheic..I en beperken barrierewerking, geluidhin<ler en 

luchtverontreinigiug in de centrale stad. 
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1.4 Nul(plus)alternaticf 

1.5 

1.5. I 

ARCADlS 

1 let Nul-alternatid beli<.:hrijft tie siluatie waarbij de voorgcnomen activileit gecn 
doorgnng vi11<ll. Dit allernalief dient als cen refercnlie voor de in hct MER le 
onucrzoeken nllernalieven c.lie wcl uitgaa11 van aaulcg van de wcg en ue spoorlijn. 
Als peiljaar V{lor de rcferentie is gekozen vour bet jaar 2010. 
Ruimtclijke untwikkel ingen die in het vigeremle belei~ tot <lat mome11l worden 
voorzien zoals verderc westwaar!se uilbreiding van woongebiecJen, uitgifte van 
becJrijvcnlerreinen Vossenberg-West en -Zuidwest, realisatie van 
Na!uurnntwikkelingsplan Lobelia, etcetera zij11 onderdee l v<in hel nul-alternatief. 
Yoor wul betrefl verkecr en vervocr is i:eu tisutic van alle mantregelen zoa ls 
opge11omc11 in hct Regionale Verkeers- en Yervoersplan (RVVP) Tilburg 
uitga11gsrun1 voor de referc111ic. 

Daarvan makcn onc.lcrmcer realisatie van de Noordooslla11ge11t, verdubbeling van 
<.Jelen va11 de 13recJase- c11 Dongcnseweg en allerlei maatregelcn gericht op 
bevortlcring van het gcbruik van openbaar- en lnngzaam vervoer onderdecl uil. Di! 
is een aa11zie11lijkc aa11scherpi 11g van bet rijksheleid op bet gebied van Verkcer en 
vcrvuer. Ult de basissludics van het RVVP blijkt dat ecn nog groler aanbod van 
collect 1el' vervoer leitll lo! zccr hoge investeringcn tegenover cen re la lief slechts 
zccr bcperktc reizigerswinsl (ordc grootte van rroccnten). Nog meer doen dan in 
hct RVVP reeds is opgenomcn achl de gemeentc dan ook nict rcalistisch. 
Minder doen is gclet op de ernsl vau de problematick naar de rnening van de 
gcmecnte evenmi11 aan de onJc. Vandaar oat in dit MER hct Nul-alternatief en bet 
Nulplus-alkrnalief (extra inspanningcn) samenvallen. De berekeningen uilgevot!n.I 
met bet simultaan verkeersmodcl zoals die voor de vcrvoerrcgio zijn uitgevne.rd 

2ijn ultg;u1g:-;punl vour de refcrenlie ten aanz1en van verkecr en vervoer en de 
daarmee sa111enha11gcmle bereikbnarheids- t 11 lecfl.>aarheid!ieffeclen. 

Ontwikl<cling van alternaticvcn en variantcn 

Algcmcen 

Om ee11 oplossing le vinden voor de geco11staleer<le problcmen, staan in beginsel 
twee wegc11 open; 

• vermindercn va11 hcl aanl>ou nun aulovcrkecr door het trefftu van maairegeien 
<lie hel niel nooJzukelijke nuloverkeer ontmoctligen en door lcgclijkertijd zwaur 
in le zellen op hel slimulercn van opcnbaar vervoer, h1ngzaarn verkeer en 
alternatieve vervuerwijzen (het 11ulpl11s-alternaticf); 

• omlciucn van het aulovcrkct:r <lat zijn bestemming builcn de Omle StaJ heeft 
door de aanleg van ecn nieuwe (Noordwest-)tangent om daarmee <le cJruk op de 
wegcnstrucluur in cJc Outle Stall te verlichten. 

Om le komcn tot een tluurzarnc oplos~i ng van de geschetste problemen is <le 
lerugdringing van hct aaul>od aan autoverkeer in iedet geval een vereisle. 
/\lleen ultvoering van he! nulplus-alternaHef is echter onvokloemle 
probleemoplossentl. Vam1it hel oogpunt van bereikbaarheid en leetbaarheid is 
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llaarom de komst van de Nourdwesttangent en Spoorlijn Spinder gewenst. Hoe ze 
moeten wonlen aangeleg<.I en waar hel trace moet wortlen geprojecteerd is 
om.lerwerp van s!udic. Daarbij spelen een aantal onlwerp-technische 
uitgang.spunten, stedenbouwkun<lige wensen en verkeerskundige voorwaarden een 
rol. Zaken die in de jaren vournfgaand ann tie m.e.r.-procedure onderwerp zijn 
gewecst vnn diverse c.loor de gcmeenle of in op<lracht van de gemeente uitgevuenle 
studies. De resullaten van deze studies spelen een rol bij het ontwikkelen van 
uitvocrings- en trace-a llernati even. Ze ziju voor zover relevant meegenomen in dit 
MER. 
In lhemie kan de aanlcg van de nieuwe weg en het spoor 11aluurlijk op een 
oncindig aantal 111a11icren wtmlen gevnriccrd. Niel al c.lezt: mogelij kheden z ijn 
echter even rceel. In dit MER is op een sy.stematischc en ohje<.:tieve wijze de 
veelheid aa11 allcrnnlicven en varianten ingeperkt. Vervolgens zijn de reslerenue 
oplussingen nuder uilgewerkt en zijn de relevanle milieu-effecten bcschreven. 
Tensloltc z.ijn de allernatieven en varianten onderling vergeleken en getoetst aan de 
doclste!Jing. 

Voorsclcctic van oplossingsrichtingcn 

In de slart110litie en het MER is op cen systemalische wijze een aanlal 
oploss ingsrichtingcn verkend voor de aanleg van de nicuwe 11oon.lweslelijkc 
infrastructuur. Deze vuorselec!ie is in het MER opnieuw gen1olivee rd en nader 
toegelicht. 

SpoorlUn Spin<lcr 
Met betrekking lot <le Spoorlijn Spindcr is aangegcvcn waarom cen nieuwe 
vcrbi nding 11aar het spoor Ti Iburg-Den Bosch ten oosten van Ti Iburg niet reeel 
wortll gea<.:111. Samcngevat k~111 wonlen gesteld <.lat de ruimtelijke situatic aan dcze 
zij cle van Tilburg zodanig is dat aauleg van een goedereolrace vanui t onlwerp- en 
kostented1nisdi oogpunl een probleem vormt. Boven<lien voltloet bet allernnticf 
nict aan de (sub)doel:itclling um Vossenberg-Wesl aan te lrnken op <le 
spoorvcrbindiug. Een weslelijke verbinding van hel spoor is lech nisch beler te 
realisc1e11, kor·ter en goedkoper. 

Noonlwesttangcnt 
Voor de traceri ng V<lll de Noordwestlangent zijn vier oplossingsrichtingen 
ondcrzocht: 
• Villl stortplaals Spinder ecu cloorsteek maken dour bedrijventerrein Vossenberg

West eu <le woonwijk Rccshof en vcrvulgens in zui<lwestelijke rid1ling een 
nieuwe aansluiting makeu op de A58 (trace A); 
in de toekomstige stadsrandzone aan <le westzijde van Reeshof (trace B); 

• verder westwaarts tussen Dongen en Rijen (trace C), trace Ben C maken 
gebruik v<1 n <le bestaamle op- en afrit Gilze-RijenJA58; 

• doortrekking van de Baron van Voorst tot Voorslwcg (BvVtV-weg) naar de 
A58 (trace D). 

Figuur S. l geef! de ligging van deze oplussingsrichtingen aan. 



Figuur S .1 : Oplossingsrichtingen Noordwcsttangent 
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Een te westelijke Jigging (trace C) in hct landelijk geuied tussen Rijen en Tilhurg 
heeft lanuschappelijk grote bezwaren en heefl te weinig oplossenc.l vermogen voor 
de verkecrspl'Oblenrnliek in de centrale slad. Yan een zo c.Jichl mogelijk tegen bet 
s!mlscentrum aangelegen verbinding, bijvoorbeeld in de gtoene corridor langs de 
Baron van Yoorst tut Yoorstweg (trace D), wonlt ecn groot problcemoplossend 
vermogen verwacht voor wat bclreft het verbeteren van de leeflmarheic.J in de oude 
stad. Vauuil het oogpunt val1 bereikbaarheid van de nieuwe woonwijken in de 
'propcllerbl<1de11 ' is deze optie echter minder ideaal. Een dergelijke oplossing staat 
boveudien haaks up de kcuzen die in het verleden ten aanzien van lie ontwikkeling 
van dit grue11c gebicd gemaakt zijn. Een trace dat de woonwijk Reeslrof doorsnijdt 
(trace A) verl egt slechts hd zwaarlepunt van de lluidige 
lcelhaarhcklsprnhlemaliek. f3ij vergelijking van deze trac.:cs op hoofdlijnen blcek 
trac.:c B (trace in de staclsrnncl) c.Je grootste bijdrage le kunnen leveren aan 
lee lbaarhei<.l in de st ad en daarnaast als 'buffer' le kunnen fungcten tusscn de st ad 
en het groenc buitcngcbicd. Wei wordl onderkend dat de afstand tot tie centralc 
slad van dit trace vanuit verkeerskundig oogpunt niel optimaal is. Een trace 
cliehlerbij hel centrum slu it echter op grate inpi)ssingsproblemen (trace A of D), 

Buni.Jcling van de Noordwcsllangent en Spoorlijn Spinder 
Uitgaande van een aan tie noordwestzijde van de stad geprojecteerde Spoorlijn 
Spinder en van een i11 <le noon.Jweslelijkc stadsrand gelegeu Noordwesttangent js 
een keuze voor bu11deli11g van weg en spoor een logisch gevolg. 
Een weslelijker trace van tie spourlijn is op zich mogelijk 1mrnr zou tot een 
doorsnijcling van hel naluurkerngebied de Lange Hoeveu/ Je Lange Rekkeu leiden 
en tot hel onlstaan van ecn clubbele dourkruising op korte afsland. De effecten op 
de bruikbaarheid van de restrnimle zijn daardoor <.>noodig groot. 
De gemcente lrnnlcert voor de tracering daarom bundeling als uitgangspunt lcnzij 
voor bepaal<lc uceltrajeden milieu-argumeuten bestaan om niet tc bUJ1delen~ Jn dal 
laalste geval vindt i11 het MER geschcide11 behan<leling van de milieu-eff ecten van 
weg en spoor plaats. 
De keuzc vuor muxinrnle buodeling brengt overigens met zich mee dut bet 
railled11Jische ontwerp voor een dee) richliJJggevend wordl voor <le trncering van 
de weg. De eisen met bctrekking tol de bochligheitl en hcllingshoek en dergelijke 
zijn voor hel spoor namelijk strenger als voor de weg. Voor ccn toelichting hiervan 
word! verwezen naar hoofdsluk 5 (dee! B) van het hoofdrapport. 

Ver•kccrskum.ligc altcrnaticvcn en ruimtclijkc variantcn 
Binnen de gekozen ruimtelijke oplossingsrichting is een aantal verkeerskundige 
allernatieven en ruimtelijke varianten voor weg en spoor onderscheic.len. 

Voor verkecrs(gerelatee rde) aspccten (verkeer, veiligheid, geluid en lucht) ziju de 
(beperkle) verschillen in lraccring tussen de ruimtelijke varianlen niet 'significant'. 
De uitvoeringswijze is daarentegen wel van belang. In principe wordt de 
Noortlwesttangcnt aangeleg<l als 2xl-strooks autoweg met de mogelijkl1eid tot 
uitbouw na;ir 2x2-strooks auloweg. De verkeerskundige effecten van beide 
uitvoeringswijzen vcrschillen. Daarnaast is relevant of gebruik wordt gemaakt van 
bestaanuc weginfrnstrucluur of dat een geheel nieuw trace wordt aangelcgd. Op 
basis van dezc verschillen i;ijn voor de Noordwesttaogent de volgemle 
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verkcersk1111d1gc alternal ieven onderscheidcn (zie ook bijlage 2 van deze 
SiUne nvat Ii ng): 

2xl bestaaud (b2xl): Noordwestlangent uitgevoertl als 2xl-strooks, via de 
Dongcnscwcg (aluanr 3-sfruoks); 
2x2 bcslaand (h2x2): Noordwesttangcnt uitg1;:vutml als 2x2-strooks, via de 
Do11ge11seweg (ul<.lna r 3-slrooks); 
2x I nieuw (n2x 1 ): Noordwesttangent uitgevoenJ als 2x 1-strooks, via cen nicuw 
trace ten noun.Jen van tie Dongenseweg, inclusicf vcrlengdc 13aron van Vootst 
tot Vuorslwcg; 
2x2 nie11w (n2x2): Noortlwcsllangcnt uitgevuer<l als 2x2-strooks, via eeu nieuw 
!race ten noorden van de Dongenscweg, inclusief verlengde Baron V(lt1 Yoorst 
lot Yoorslweg. 

De rnimtelijke varia11ten 1ate11 zich het bcsl beschrijven aan de hand van een 
opsplitsi11g in tlrie dcdgebiedcn: 
• een noor<ldijk gedeel te van A26 I tot de Dongenseweg tcr hoogte van 

Vossen berg~ West/ de Wildert; 
• e~n middcngcdcclle tusscn de Dongensewcg en de kruising van de NWT met tk 

Urcdaseweg; 
• een zuidclijk gc<lcclle va11 Bredasewcg tot aan de A58. 

Dil gcbcurl in hel navulgende waarbij direct worclt ingegaan op de vergelijking van 
de varianle n/allernatieven aan de hand van de onderscheitlentle mjlieu-effeclen. 
De besdirijving van de milicu-effecten van de varianten per ueelgebied is 
gcbasecrd op hct maximale ruimtebeslag van de Noordwesttangcnt. Deze 
benndcring voorkoml dat, wannccr uitbrei<ling van 2xl 1war 2x2-rijstroken 
plaat!'vindt, blijkt dal er effcctcn oplreden die in het MER niet zijn voorzien. 

In bijlage 2 i:-; een overzidilsknarl vnn het sludiegebied opgenomen. Daarop zijn de 
onderscheidc11 ru imlel ijkc vnfinnten weergegeven. 

Bcschrijving en vergelijking varianten per deelgebied 

Nonrdelij k dcelgcbicd 
Jn het noortlclijk declgel>ied is vooral het verschil tussen de variant voor de 
Nourdwesttangent <,wer de bestaande Oongenseweg (ND) en <le varianten over een 
11ieuw trace (NM) van belang. Hel nieuwe trace kan won.lcn onderven.lceld in lwcc 
uelen: 
• he! tra<.:edcel ler hougte van De Mast; 
• het lracedecl langs Vpssenberg-Noon.I. 

Voor het cerste tracctlccl (de Mast) ziju <lrie varia11te11 onder.scheiden: een mcer 
noordelijkc Jigging (NMn), een tracering midden<loor De Mast (NMm) en een 
meer zuidclijke ligging (NMz). Het trace van de Spoorlijn Spinder loopt gcbundel<l 
met de N0t11t.lw1.:sllangent in variant NMz en NMm. Bij uitvocring van varian t ND 
ligge11 wcg en spoor gehcel los van clkaar en in vatiant NMn liggen weg en spoor 
vauaf Vossenberg gebundeld. Dit is weergegeven in figuur S.2. 
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f iguur S.2: Sd1crna1ischc weergave varianlen in hel noordelijk <leeJgebic<l 

Ten aanzicn van 11erkeer !-i<.:oort tie aa11leg van een nieuwe tangent (NM) beter dun 
het tleels aansluitcn bij Jc hestnantlc Dongenseweg (ND). Een nieuwe wcg scoort 
het beste up mobilileit, barrierewerking en afoame van verkeersslachtoffers op 
buur!slraalniveau. Uit het oogpunt van verkeersveiligheid gnat daarbij de voorkeu r 
uil 1rnar een Zl) rccht mogclijke lracering: het inhaalzicht en het zicht op de kruising 
bij Spinder moelen goec.I zijn. Variant NMn scoort in dit opzid1t het meest gunstig, 
variant NMz hct minst gunstig. 

Ook voor 1110011- en lee/milieu scoren de varianten <lie uitgaan van een geheel 
nieuw trace voor tie weg (NM) het besle. Door een veel geringere woningdichtheid 
is de overlast (geluitl, luchl) in zowel de aanleg- als de gebruiksfase geringer. Bij 
hct opkri kkcn va n de Dongem;eweg moet bovendicn een woning wortlen 
afgebroken. Orne.lat cJi l in hct O()Stelijk gedeelte bij de variant NMn (noor<lclijk van 
de Masi) ook hel geval is, ligl de voorkcur vanuit woon- en leel'milieu bij NMrn of 
NMz. Ouk in fanc.Jschappclijk opzicJ1t bestaal gelet op tie geri11ge vcrsnippering en 
de voon.lelen van optimale bumJeling, de voorkcur voor NMm of NMz. 

Ten aan:tien van eculugie, /Judem (rnimrc.beslag c11 zefti11g) e11 aanrasli11g w111 

far1clbo11wgNJ!Ule11 bcslaal gelel op hcl gcringere ruimtcbeslag een voorkcur voor 
het zoveel mugelijk aansluiten bij de bestaautle infrastructuur (ND). Van de NM 
varianlen scoort de Vitriant NMz in ecologisch opzichl heter dan beide anderen 
omuat hierbi,i de beste mogelijkhe<len ontstaan voor koppeling van De Mast aan het 
mttuurontwikkelingsplan Lobelia. 
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M ilidcn declgcuicci 

figuur S.3: V11ric1nten i11 het midden <leelgebiec.l 
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In het midden tlcclgebied is er ecn lracering 01H.lerzocht. De ligging van c.le woon
cn wcrkgebicdcn, cen zo gc1 iug mogclijkc aantasting van de ga11ze11gebieLien 
(kerngebieden uil de ecoiogische hooftlstructuur) in combinalic met de gewe11sle 
aflakking van hcl spoor op Vossenbcrg-West, de vereiste boogstralen voor de 
spoorlij11, <le benodigue hcllinglcngte om bij Vossc11berg-West op maaivel<l le zij11 , 
het Wilhelminakanaal vol<loende hoog en bij voorkeur loodreehl te snijden, de 
111ilie11liygic11isd1e 11orme11 vanuit de westrand van Reeshof en de gewenste 
;iansluiting l\p de spoorlijn Breda-Ti Iburg, bieden geen rnimle voor variatie van 
het rrncc op di! traj et:t. 

Met is mogclijk de Noordwesllangc11t micldeb een viaduct <lan wel rnid<lels ce11 
tunnel te lnlcn kruise11 met l.k s1.murlij11 Tiluurg- BreLia. 
Vanuit landschappelijk oogp1111t is er Sprake van een voorkeur voor de aan leg van 
cc11 lunnelbak omlcr tlc spuorlijn Bre<la-Tilhurg, ten upzichte van de aanleg van 
cen viad11t:t. Di! is met name hct geval om<lat een viaduct de bestaanc.le structuren 
i 11 hel la mlcl ij k gcl>ied 111eer vcrstoort. 

Zuidelij k dcclgebictl 

Figuur S.4: Schcmalische weergavc variantcn zuidelijk Lieelgebied 
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In hel zuiucl ijk getleelle tussen Breuascweg en A58 varieert hel begin- en het 
einupunt niet, alleen voor het trace ertussen zijn drie varianten onderscheitlen. De 
Spourlij n Spimler is aangetakt op de Spoorlijn Breda-Tilburg, dus in hel zuidelijk 
deelgebied is alleen de Noordwesttangent nog 'over'. Een variant (ZM) volgt Jc 
kor!ste route, een amlere (ZW) sluit zo nauw mogelijk aan op de best<lande weg
en kavelstructuren en tie derde variant (ZO) ontziet zoveel als mogelijk het 
mullifu11dio11ele bus Het Blok. 

ZW heeft hct voor<lcel dat het opper11laktewarerstelsel in deze variant hel minst 
ingrijpend hocfl tc won.Jen <1twgcpast. Ouk hel aantal gel11idge/1i11clerde11 is hier 
relatief het kleim;te. l3ovencJie11 treedl bij ZW dal de bestaande kavels!rnctuur volgt 
nauwelijks aanrasring op van 1vaardevol lrmdschap. ZM en ZO doorsnijdcn 
e11keerdgro11tlc11, waar cen cs hcrkenbuar is. 
Nadeel van zowel ZW als ZM is uat deze variantcn de rand van het busgebicd Het 
Blok aans11ijdc11. ZO doet dit niet en gcaiet in ccologisd1 opzic/11 de voorkeur. 

1.6 Toetsing aan de doelstelling 

ARCA DIS 

Op het niveau vun de vcrkeerskundige alternatieven is nagegaan in hoeverre de 
Noordwcslta11ge11t en Spoorlijn Spinder cen bijdrage Jeveren aan de 
subdoelstcllingen, zoals die zijn verwoord in paragraaf 1.3 van deze samenvatting. 

Uit de effcclbcschrij ving blijkt dat in alle verkeerskundige allernalieven: 
het slcdelijk wegenslelsel beter won.It benut. Dit heeft een positief effect op de 
verkcersafwik.keling. 1fot aantal voerluigkilometers op buurt- en 
buurtverzamelwegen in hel westen van de stad ncemt aanzicnlijk af en er vindt 
een signii'il:antc uitwisseling plaats tussen de hoof<lwegen en de aanvullen<le 
hoofdwegen. 

• de vcrkeershindcr in de stall wordl beperkt. Het autoverkeer neemt met in totaal 
met ruim 5% af. Het vrnchtverkeer daalt ongeveer even sterk. 

• de doorstroming in de stad word! verbeterd. Op de Bretlascweg, cJe 
Dongenscweg en de Ringbaan-West daalt bet aantal 
capadteilsoverschrijdingen. 

• de vcrkeersveiligheid wordt vcrbeten.1 door een daling van het aantal ongevallen 
op met name de buurl- en buurlverzamelwegen. D:rnrnaast vermindert ook de 
barriercwerking van m.n. de wegen binnen de bebouwde kom. 

• hel aantal mensen dat bloot gestel<l won.It aan de risico's van het transport van 
gevaarlijke goederen aa11zic11Jjjk wordt beperkt. 

• de geluidsoverlasl ten gevolge van het verkeer wordt gereduceerd. Dit blijkr nil 
tie afname van hel aantal omwonenden binnen de 50 dB(A)
grenswaanJecontour van het onderliggend wegennet. Met name in het westeu 
van de stad is sprake van cen grote verbetering. 

• <le omvang van de ui tstoot van milieubelaslende stoffen niet word! vergroot. 
Door de Jigging van de Noordwestlangent is er zelfs sprake van een 
aanzienlijke dating van het aantal gehinderden binnen de N02-
grcnswuardecunloul. 
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Opgcmerkt wo1 di <lat voor de Noordwesttangent geltH tlal "mcer" weg met name 
op de ruim tclijke,ecom1mische en verkeerskunJige docleimlen een 1oencmend 
positief effect hceft. Met anderc woorden: bij aanlcg van een gehccl nieuwc wcg 
die is uitgevocrtl uls cell 2x2-strooks autowcg (n2x2) is de bijdrage het grootst. 

Ten aanzien van de Spoorlijn Spinder zijn als specifieke :mhdoelstellingen 
genocmd: 
• bevortlcren van het vestigingsklimaa l Vossenberg-Wesl door railonlsluiting; 

voldoen nan de verplichti11ge11 levercn brandbaar huishoudelijke af val aan A YI 
Moerdijk, zo11tler ncgaticve effecten op de automobiliteil. 

Deze subdoclstellingcn zijn vooral 'voorwaardcstcllcnd' en niel loelsbaar op basis 
vau de rcsul!atcn van l1c cl'fecthcschrijving. Doordat de Spoorlijn Spindcr cen 

goe:.:dc, dir<.:t:!e verbinding biedl lussen Stortplaals Spinder en Vossenberg-Wcst en 
de spoorlijn Bre<la-Tilburg kunnen beide subtloelslellingen in principe wordtn 
gehaald. 

Gclct op de bijdn1ge11 die de wcg en het spoor leveren aan de (sub)duelstelling(en) 
kan gec.:uncludecrtl wortlCll tlat de komst van de Noor<lwesllangent en Spoorlijn 
Spinc.lcr voor de verdere onlwikkeling van Tilburg een welhaast 11000'.lakelijke 
ranc.lvoorwnanle is. 

De vraag is nu wclkc uilvocringswijze het rncesi gcschikt is. Op doelstellingniveau 
zijn de ruimtclijkc varia11te11 vrij wcl niet otJ<.lerscht'.idend: alle varianten voldoen in 

principe. Op basis van ruimtel ijke verschillen kan allecn in hel uuordelijk cleel een 
duidclijke voorkcur woH.len uitgesprokcn voor de varianlen die ui1gaan van een 
nieuw lr'uc6 vollr de Nuunlwe:;ttnngent boven <le varinot die uitgaat van he! gebruik 
van c.le Dungtm;eweg. 
In bij I age l is een label opgenornen met een overzicht van ( ondcrscheidende) 
ruimtelijkc cffcclcn van <le beschouwde varianten. 

Uit welke varian!en cen al!ern;1tief hel beste kun worden samcngcslcW is 
afhankeli,ik vu11 Je ul'wcging uic wordt gemaakt: met !1et oog op allec n oaluur en 
landsdrnp hebbl'n urn.Jere varianlen Lie voorkeur dan wanneer bijvoorbeel<l het 
woun- en leefmilicu en de kosten warden meegenomcn in de afweging. 

Er zijn i11 tlil M8R twee :ilternalieven samcnges1cld: het meest milieuvriendelijk 
alternalief en hr.I voorkeursal!ernn!ief van de initiatid'nemer. 

1.7 Mecst milicuvriend elij k alternatief 

AR CAD IS 

Hct milieu st:lat ccntraal 
Het Mees! Milie11vrie11<lelijk Allernatief (MMA) is het ullernatief waarbij de best 
bestaantle mogclijkhe<len lcr bescher1ni11g van het milieu worden toegepast. Dal 
wil z.eggtn Jal natuur en landschap maximaal warden gespaartl en ook de kwaliteil 
van het woon- en leefmilieu wordt gewaarborgd. 
De basis voor het MMA wordt gevormd door <le probleemoplossen<lc variant per 
dccl~cbied die relalicf bet beslt semen voor de verschillende milieu-aspcctcn. Aan 
liet MMA i::; vcrvolgens ecn pukket maatregelen toegevoegtl om de cffecten op 
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naluur, landschap cu het woon- en leefmilieu die niet kunnen worden voorkomen 
le verz.ni..:hlen of compenseren. 

Uihoering en tracering 
Or basis van de d'fectvergelijking en loetsiug aan de doelstelling kan worden 
geconcludecrd <lat hel meest milieuvriendelijk allernatief (MMA) is opgebouwd uit 
tic volgcncJc variantcu: 

NMz (nieuwe tangent gehundeld met spoor zo zuidelijk mogelijk langs De 
Mast), 
M (spuurlij n oostclijk van NWT, met onderlunneling van het spoor Tilburg
Brcdll) 

• ZW (westelijk gekoppeld aan bcstaande infrastructuur) . 

Mitigcrendc en compcnscrcmlc maatregelcn 
De cffeden op nnluur, Jandschnp en woon- en lecfmilicu zijn beperkl. Danrom kan 
won.Jen volstaan met cen beperkt aa11 tal maatregden. Hct MMA wordt aangevulcJ 
met voorzieningcn die tie bruikbaarheic.I van Joorsncdcn vc1·bindingszones (langs 
I ,eij en Wilh(,!lminrikanaal) vuur fauna intact laat. Compensatic van de aantasting 
van natuurkerngebieJe11 en lie lanclsd1appelijke in passing van het trace van weg en 
spoor z.ullcn in hcl kacJcr van de voorbereiding van het Ontwerp-bcslenuningsplan 
nader mocten wortlcn uitgcwerkt. 1 let plaatsen van geluidssdiennen is nict J10clig. 

1.8 Voorkeu rsalternatief 

ARCADIS 

De voorkeur vau de gen1cente wijkt op twee punten Rf van het MMA: 

voor hct noordelijk declgebied is in de startnotitie de voorkeur uitgesproken 
vour variant NMn (noon.lelijke variant, buodeling met spoor vanaf 
Vossenbcrg). Dcze voorkcur was gestoeld op een aantal argumentcn: een zo 
gcstrckl nwgclijk trace is ve.rkeerstechnisch betcr en hct gceft ook zoveel 
mogelijk ndmte voor de ontwikkeling va11 Spinder Zuid. 
Vuur de kruising van de Noordwesttangent met de spoorlijn Breda-Tilburg gaat 
c.le voorkuer uit nanr ecn viaduct. De 'mil ieuwinst ' bij uitvocring van een tunnel 
wecg! in de ogen van de inilhlliefnemer niet op tegen <.le bijbchorcndc kosten. 

Na cJe m.e.r. -procetlure zal de clefiniticve kcuze voor hel trace aan de or<le kornen 
en wordcn vastgelcgd in ecn bestemmingsplan(nen). In <lat kac.ler zal ook ecn 
compcnsatieplan worcJcn llpgesteld. 



Bijlage 1 Overzicht milieu-effecten 
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01•erzic/1tstabel ( 011dersclzeide11de) rnimtelijke effecte11 
Aspect Vnrinntcn 
Criteria ND NMn NMm NMz M zw ZM zo 
Bm.lem en water 
l.>w J anntasting door zclting (hn) 13,3 28,1 28,0 27,7 35,4 14,l 13,4 14,3 
1,iw2 bei'nvloeding bode111kwaliteif (k1w1f.) ()/· 01· 0/- O/· U/· 01· 0/- 01-
bwJ 11erwufcri11g gro11d11'<1lerkwa11tilelf (I 000 1113/j) 14,5 16 16,25 JG,25 19,25 6 7 7,5 
bll'4 Fera11deri11g gro11dwaterk11'(f/iteit 0/- 0/- 0/- 01- Of· ()/. 01· 0/· 
bw5 ani11af kmisi11ge11 opp.wafer nvt nvt nvt nvt 5 I 2 2 
b1r6 1•er1t11tlel'i11g opp. ivaferkwaliteit 0 0 0 0 0/- 0/- 0/- 0/-
Gcll1id 
gt! opper11/aktr. 50 dfJ(A) NIVT• (!1<1) 207 282 299 3 l2 182 176 125 165 
gtl (gcwoge11) g<'lti11dt·rd1111 NIVT (11) 33 21 19 19 480 50 88 74 
Ecologfe 
es/ mimtebeslag ecologisc/1e str11ct1111r (fw) 23 41 35 29 6 j 0 0 
es2 1•erstori11g ecologisclte stmct1111r (/rn) 85 J 17 103 88 0 3 I 0 
es3 vers11ipperi11g ecolrJgisd1e str11c11111r (kll'lll.) .. .. -- . . - .. -
""I 1'11 i111tebeslag florn e11 l'egetatie (!ta) () () 0 () 0 0 () 0 
11a2 mimtebeslng fa1111n (ha) 0 u 0 () 7 9 10 10 
1ut3 11erslol'i11g ft1111w (Im) 0 u 0 () 24 () () 2 
1104 11ers11ipperi11gfn111111 (/in) 0 0 0 0 0 ·- .. --
L.1ntlscliap e.a. 
11 1t<1t1/(fsfi11g 11is11eel-rui111telijke stn1ct1111r (kwol.) .. . . . . - .. 
12 oa11/osti11g f1111clio11eel-ml1111elijkc st1•11ct11111· - . -· .. . . - -
13 11a11/nsti11g geo111orfologie (kll'al.) UI· .. . .. . . - -
(4 ao11tosting C11fl1111rl1islorie (kll'al) - - . .. -/- . . .. 
15 ao11tn.l'ti11g tlfdteologie (flll) 0 0 0 0 () O,tl U,5 l,6 
Woon· en Jeefmilieu 
111/ I '1i11cler fijde11s de oa11fegfnse (i11dicntici) 8 5 4 4 15 7 6 9 
w/2 1-e1wijdere11 besfomrde bt!l>m111'!11g (11) l l 0 0 3 l I 0 
Overige aspecten 
r l no11tosti11g lmulbo111vgrolllie11 (lw) 5 20 20 20 23 12 13 13 
r2 doo1'.wtijdi11g vn11 l<:idl11ge11frads (11) I I J I 0 l l l 
•: zomler rekcnrng le houuen met artikel 103 vnn de Wet Gclu1dhincler (aftrck van tie berekende geluidbelastrng voor hct in cle 
toekomst stiller wortlen van het wegverkcer d~mr m<1at regt:le11 aan tie motorvoertuigen). Er is (wnur nodig) wel uitgegaan van de 
plaatsing van gcluidschermen. 
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Bijlage 2 Overzichtskaart alternatieven en varianten 

ARCADIS 
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