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Bij lage M.e.r-procedure en rolverdeling 

M.e.r. - procedure 

M.e.r. - procedure in hoofdlonen 
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In hoofdlijnen bestaat de m.e.r.- procedure uit de volgende stappen: 
- opstellen startnotitie door initiatiefnemer; 

indienen startnotitie bij bevoegd gezag; 
- publicatie en tervisielegging startnotitie door bevoegd gezag; 
- inspraak ten behoeve van de richtlijnen voor het MER; 
- advisering (o.a. door landelijke Commissie voor de milieu-effectrapportage en 

wettelijke adviseurs) over de richtlijnen; dit resulteert in een advies van de 
Commissie voor de inhoud van de richtlijnen; 
vaststellen richtlijnen voor het opstellen van het MER; 
opstellen MER en (voor)ontwerpbestemmingsplan door initiatiefnemer; 
Indienen MER en (voor)ontwerpbestemmingsplan bij bevoegd gezag; 
aanvaarden van het MER door bevoegd gezag 
bekendmaken en ter visie leggen van het MER en (voor)ontwerpbestemmingsplan, 
inclusief adviesaanvragen en gelegenheid tot inspraak; 
betrekken van het MER en de resultaten van inspraak en advies bij de vaststelling van 
het bestemmingsplan. 

Figuur Bl.1 geeft een overzicht van het verloop en onderlinge samenhang van de m.e.r.- 
en bestemmingsplanprocedure voor de Randweg. 

De startnotitie is de eerste stap in de m.e.r.-procedure. Hiermee kondigt de 
initiatiefnemer de voorgenomen activiteit officieel aan. De startnotitie dient om richting te 
geven aan het milieueffectrapport (MER). Conform artikel 2 van het Besluit startnotitie 
milieu-effectrapportage [VROM, 19991 zijn de volgende onderwerpen beschreven: 
- beschrijving probleem- en doelstelling van de voorgenomen activiteit; 
- beschrijving van genomen en te nemen besluiten; 

globale beschrijving van het studiegebied; 
- beschrijving van de voorgenomen activiteit en mogelijke alternatieven en varianten; 

globale beschrijving van de te verwachten gevolgen voor het milieu; 
- globale beschrijving van de procedurele aspecten. 

Inspmak op de strrrtnotìde, richtlijnen 

Inspraakreacties op de startnotitie en de adviezen van wettelijke adviseurs vormen de 
basis voor de richtlijnen voor het MER. In de richtlijnen wordt aangegeven 'wat en hoe' in 
het MER aan de orde moet komen. 

Het openbaar maken van deze startnotitie door de initiatiefnemer (gemeente 
's-Hertogenbosch) vormt het formele begin van de m.e.r. procedure. De startnotitie wordt 
gedurende vier weken ter visie gelegd. 

blad 5van 110 BU Stid en Ruimte. Vakgroep landelijk Gebied. Vestiging Oosterhout 

- - pp- p 



l 

!. r 
1, I .  

2' 
k,. 
F . ,  

f:,' 
I " .  
S.' , . 
, .. .I :. . , 
W& , t.: :. 
r, -,.*<.. 

1 

i, '- 

k&,  
P * 
3 " 

,i#, 7' !.c ' 

14 p' , ,. 
. '  

?' ' .  

8. , h;,. 
k: " 5 ,  p.:. 
b,) 

lil' b:.:. 
q., 
L.. r 
I: 
;'i 

MER R a n w  's-Haogenbosch-Vught 
gemeente 's-Hrrtogcnboxh 

Gedurende deze periode kan eenieder reageren op de startnotitie. Wensen enlof 
suggesties ten aanzien van de richtlijnen kunnen bij het bevoegd gezag worden 
ingediend. Tijdens de inspraakperiode wordt een informatie- en inspraakbijeenkomst 
gehouden. 

Door het bevoegd gezag wordt de startnotitie gezonden aan de Commissie voor de milieu- 
effectrapportage met het verzoek om een advies voor richtlijnen op te stellen ten behoeve 
van de inhoud van het MER. De Commissie voor de m.e.r. heeft daartoe tot uiterlijk 9 
weken na de openbare kennisgeving van de startnotitie de gelegenheid. Tijdens deze 
periode bezoekt de Commissie het studiegebied. De initiatiefnemer stuurt de startnotitie 
tevens naar de wettelijke adviseurs met het verzoek om een advies. De Commissie voor de 
m.e.r. betrekt in haar advies voor de richtlijnen de reacties van de insprekers en 
adviseurs. 

De richtlijnen voor de inhoud van het MER worden uiterlijk 13 weken na de openbare 
kennisgeving van de startnotitie door het bevoegd gezag vastgesteld. Daarbij wordt 
rekening gehouden met het advies van de Commissie voor de m.e.r. en met de ingekomen 
reacties en de adviezen van de wettelijke adviseurs. 

1.1.4 MER 

bbd 6van 110 

* r: 

Aan de hand van de richtlijnen wordt het MER opgesteld. Conform artikel 7.10 van het 
besluit m.e.r. PROM, 19991 bevat een MER tenminste een beschrijving van: 
- probleem en doelstelling ; 
. de voorgenomen activiteit, alternatieven en varianten; 

genomen en te nemen besluiten; 
n de huidige situatie en autonome ontwikkeling van het studiegebied; 

de effecten van de voorgenomen activiteit op het studiegebied; 
m leemten in kennis en aanzet tot evaluatieprogramma; 
, samenvatting. 

Gelijktijdig met het opstellen van het MER wordt het (voor)ontwerpbestemmingsplan 
opgesteld. De beschrijving van de effecten van de varianten wordt gebruikt om die variant 
aan te wijzen die in het ontwerpbestemmingsplan zal worden opgenomen (de 
voorkeursvariant). Naast de milieueffecten en het probleemoplossend vermogen kunnen 
bij het vaststellen van de voorkeursvariant ook andere aspecten, zoals kosten, 
maatschappelijk draagvlak en juridische (on)mogelijkheden, een rol spelen. 
Na voltooiing wordt het MER aangeboden aan het bevoegd gezag, dat toetst of het MER 
aanvaardbaar is. Daarbij gaat het erom of het MER voldoet aan de richtlijnen en of het 
voldoende informatie bevat ten behoeve van de besluitvorming. 
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Figuur B1.l Schema m.e.r.- en bestemmingsplanpocadure Randweg 
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Van MER naar bestemmingsplan 

Na aanvaarding door het bevoegd gezag wordt het MER ter inspraak gelegd. Deze 
inspraakronde is gekoppeld aan de eerste tewisielegging van het (voor)ontwerp- 
bestemmingsplan. Het MER wordt ter toetsing aangeboden aan de Commissie m.e.r. De 
Commissie m.e.r. brengt een toetsingsadvies uit over het MER, waarbij rekening wordt 
gehouden met adviezen van wettelijke adviseurs en met de inspraakreacties. De 
Commissie m.e.r. geeft haar advies uiterlijk 5 weken na de dag waarop de openbare 
zitting wordt gehouden of na het einde van de terinzagelegging als er geen openbare 
zitting plaatsvindt. 

Met een positief toetsingsadvies van de Commissie m.e.r. kunnen de gemeentenraden 
van 's-Hertogenbosch en Vught het bestemmingsplan vaststellen. 

Rolverdeling in de m.e.r.-procedure 

Rol: het opstarten van de voorbereidingen om te komen tot de aanleg van de Randweg, 
waaronder het opstellen van de startnotitie en het MER. 

Wie is  initiatiehemer ?: Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
's-Hertogenbosch. 

Rol - vaststellen van de Richtlijnen voor het opstellen van het MER; 
- beoordelen van de aanvaardbaarheid van het MER; 
- vaststellen van het bestemmingsplan; 
- diverse taken in het kader van kennisgeving, ter inzage legging e.d.; - inwinnen van adviezen bij diverse instanties. 

Wie is bevoegd gezag ?:De gemeenteraden van de gemeenten 's-Hertogenbosch en 
Vught. 

1.2.3 Commlssle voor de milieu-efJ"ecbupp0rtrige 

Rol: - uitbrengen van advies aan het bevoegd gezag over de richtlijnen voor het MER; 
- uitbrengen van advies over de juistheid en volledigheid van het MER (het 

toetsingsadvies). 
N.B. Bij het opstellen van deze adviezen moet de commissie rekening houden met de 
adviezen van de wettelijke adviseurs en de overige ontvangen reacties. 

Wat is de commissie voor de milieue~ctrapportage? : Een bij wettelijke regeling 
ingestelde landelijke commissie organisatorisch verbonden aan het ministerie van VROM. 
Deze onafhankelijke commissie bestaat uit deskundigen op uiteenlopende terreinen 
binnen het vakgebied milieu. Voor elke afzonderlijke m.e.r.-procedure wordt een 
afzonderlijke werkgroep samengesteld. De werkzaamheden van de landelijke commissie 
en van de werkgroepen worden ondersteund door het secretariaat van de commissie. Dit 
secretariaat is gevestigd in Utrecht. 
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Wettelijke aúvìseurs 

Rol: - uitbrengen van advies aan het bevoegd gezag over de richtlijnen die het 
bevoegd gezag moet vaststellen; 

- uitbrengen van advies over de kwaliteit en volledigheid van het MER. 

Wiezun de wetteiuke adviseurs ?: Op grond van de wettelijke regeling voor de milieu- 
effectrapportage (artikel 7.1 lid 2 Wet Milieubeheer) behoren hiertoe: 
- de regionale Inspecteur voor de hygiëne van het milieu van het ministerie van VROM; 
- de regionale directeur Landbouw, Natuur en Openluchtrecreatie van het ministerie 

van LNV; 
de adviseurs die krachtens de wettelijke regeling voor het tot stand komen van het 
bestemmingsplan als zodanig optreden. 

Overigens zal het bestemmingsplan aan een groot aantal andere instanties worden 
toegestuurd ten behoeve van het voeren van overleg (artikel 10 Besluit Ruimtelijke 
Ordening). Vaak worden deze instanties ook al in de m.e.r.-procedure betrokken. 

In de procedure van de milieu-effectrapportage zijn twee momenten voorzien waarop een 
ieder belanghebbende enlof belangstellende gebruik kan maken het recht op inspraak: 
- naar aanleiding van de uitgebrachte startnotitie. Hierbij gaat het vooral om 

voorstellen voor de te formuleren alternatieven en voor de te onderzoeken milieu- 
aspecten. Het bevoegd gezag zal uiteindelijk - na advies van de Commissie voor de 
milieu-effectrapportage - bepalen of de voorstellen in de definitieve richtlijnen 
worden opgenomen; 

- naar aanleiding van de presentatie van het MER. 
Met het ter visie leggen van de desbetreffende stukken gaat de inspraakperiode in. Het 
bevoegd gezag geeft openbare kennisgeving van de mogelijkheden voor inspraak. 
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Bijlage Voorgeschiedenis 

2.1 Opkomst en ondergang van de Zuidweststructuur 
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Al sinds 1981 wordt gezocht naar oplossingsrichtingen voor verbetering van de 
verkeersafwikkeling in het gebied tussen 's-Hertogenbosch en Vught. Vele alternatieven 
en varianten zijn reeds ontwikkeld en onderzocht (figuur B2.1). 
De gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught, het stadsgewest 's-Hertogenbosch, de 
provincie Noord-Brabant en Rijkswaterstaat hebben al in 1981 een ambtelijke werkgroep 
ingesteld voor het zoeken naar een oplossing van dit probleem. De resultaten van de 
studie van deze werkgroep zijn beschreven in de 'Nota over de wegenstructuur in het 
zuid-westelijk gedeelte van de stadsregio 's-Hertogenbosch' [Werkgroep, 19841. 
Door de werkgroep is een aantal alternatieven uitgewerkt, op basis waaivan uiteindelijk is 
gekozen voor een verbindingsweg tussen de Vlijmenseweg en de A2 door de Gement, de 
Zuidweststructuur. In 1989 zijn voor de realisatie van de Zuidweststructuur bestuurs- 
convenanten gesloten tussen de gemeenten Vught en 's-Hertogenbosch en tussen de 
gemeente 's-Hertogenbosch, Vught en de provincie. 

2.1.2 MER en bestemmingsplan Zuidweststructuur 

In 1992 is een milieueffectrapport opgesteld waarin de effecten van de Zuidweststructuur 
en de verschillende alternatieve oplossingen zijn onderzocht [BRO, 19921. De 
voorgenomen activiteit was de aanleg van de Zuidweststructuur volgens het zogenaamde 
"lange bypass trace". De Zuidweststructuur liep komend vanaf de Vlijmenseweg tussen 
de woonkern Deuteren en het Willem-Alexanderziekenhuis door, oostelijk van de Maij- 
steeg en ten noorden van voormalig fort Isabella, waar het aansloot op de Vughterweg 
(figuur B2.2). De passage van het Drongelenskanaal, de Isabellalaan en de spoorlijn vond 
plaats door middel van een overbrugging. Gekoppeld aan de aanleg van de 
Zuidweststructuur werd de aanleg van een bedrijventerrein in het noordoostelijk deel van 
de Maij voorzien. 
Als alternatieven voor de Zuidweststructuur zijn in het MER het nul-alternatief (bestaande 
situatie), het meest-milieuvriendelijke alternatief, de korte by-pass aansluiting 
(Zuidweststructuur door de Maij op Magistratenlaan) en de lange bypass-min (zonder 
bedrijventerrein) beschreven. 
De Zuidweststructuur bood een goede oplossing voor de verkeersafwikkeling, maar sneed 
door het ecologisch als waardevol aangemerkte gebied de Gement, onderdeel van de 
Ecologische en Groene Hoofdstructuur. Ander belangrijk nadelig effect was de visuele 
hinder van de overbrugging van het spoor en het kanaal. 
Mede op basis van het MER Zuidweststructuur is in 1995 door de raden van de gemeenten 
's-Hertogenbosch en Vught het bestemmingsplan 'Zuidweststructuur' vastgesteld, dat 
voorzag in de aanleg van de Zuidweststructuur volgens het lange bypass tracé. 
Gedeputeerde Staten van de Provincie Noord-Brabant hebben het bestemmingsplan op 
14 mei 1996 goedgekeurd. 
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mitigerende voorzie- 
ningen (geluidschermen 
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rekening houden met 
mogelijke aanleg ec& 
gische verbindingsones 
iangzaamverkeenroorzie- 
ningen 

Figuur B2.1 Schematlsche weergave van het proces dat heeft geleld tot het 
afbakenen van de In het MER te bestuderen oplosslngsrlchtlngen 
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Figuur B2.2 Tnds  Zuidweststructuur, Korte Bypass en Wulpluultemcitld 

Uitspmok Rood wn Stote 

Tegen de Zuidweststructuur is door verschillende partijen bezwaar aangetekend bij de 
Raad van State. Belangrijkste argument was dat er een alternatief mogelijk zou zijn op 
basis van verbetering van de bestaande infrastructuur (Nulplusalternatiet) met hetzelfde 
probleemoplossend vermogen als de Zuidweststructuur, maar met minder nadelige 
milieueffecten. Dit heeft geleid tot een uitspraakvan de Raad van State waarin het 
goedkeuringsbesluit van de provincie voor het bestemmingsplan waarin de Zuidwest- 
structuur was opgenomen, wordt vernietigd [Raad van State, 19991. De Raad van State 
motiveerde de uitspraak door te stellen dat de aanleg van de Zuidweststructuur binnen de 
Groene Hoofdstructuur volgens het streekplan niet was toegestaan als er alternatieven 
zouden zijn. De Raad van State constateerde dat het zogenoemde nulplusalternatief in 
een aantal opzichten minder gunstig was dan de Zuidweststructuur, maar oordeelde op 
grond van de toen voorliggende stukken dat het nulplusalternatief als 'niet volstrekt 
onrealistisch' moest worden beschouwd en dat daarom het bestemmingsplan 
Zuidweststructuur strijdig was met het streekplan. 
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Nulplusalternatief: niet realistisch 

Na de uitspraakvan de Raad van State over de Zuidweststructuur is in opdracht van de 
provincie Noord-Brabant de technische realiseerbaarheid van het Nulplusalternatief 
onderzocht [Arcadis, 20001. 

Het Nulplusalternatief hield aanpassingen van de bestaande infrastructuur binnen de 
stedelijke contouren in, zoals voorgesteld door de Stichting Geen Cement in de Gement 
[StGCG, 19931, De aanpassingen bestonden uit het ombouwen van het Willems- / 
Wilhelminaplein en de Vughterweg, die bij dit alternatief ter plaatse van de huidige 
Vughterbrug afbuigt in westelijke richting(zie figuur 62.3). Hierbij was een nieuw, groot 
kunstwerk, grotendeels boven het huidige water van Dommel en noordelijke deel van het 
Drongelens kanaal nodig. Bij het PNEM-gebouw was een T-aansluiting gepland; de 
ontsluiting van de stad zou verder plaatsvinden door middel van een rotonde ter plaatse 
van de kruising Koningsweg / Parklaan. In het StGCG-alternatief is tevens -als aanvulling 
op de aanpassing van de infrastructuur- een ingreep in de waterstaatkundige situatie 
voorzien en het terugbrengen van water, een ravelijn en een poort ter plaatse van het 
huidige Wilhelminaplein. 

figuur 02.3 M u i p l w r ~ ~ n ~  Stlditrng gaon Cament In de Gement, X99f) 

Vastgesteld is dat het Nulplusalternatief niet als een realistische optie kan / mag worden 
beschouwd. De redenen hiervoor zijn [Arcadis, 20001: 
- het ontwerp is verkeerstechnisch (verkeersafwikkeling, verkeersveiligheid) verre van 

optimaal; 
- om het alternatief te kunnen realiseren is sloop van een aantal panden nodig, wat 

niet gewenst is; 
- de aanleg- en reconstructiewerkzaamheden zijn als gevolg van het complexe ontwerp 

en de situering ter plaatse van de bestaande infrastructuur langdurig en zullen 
relatief veel gevolgen hebben voor de verkeersafwikkeling in de stad. 
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Het Nulplusalternatief lost -ondanks de forse investering die nodig is- het verkeers- 
probleem niet op. Verkeenberekeningen van de gemeente 's-Hertogenbosch, op basis 
van een geactualiseerde prognose van het toekomstige verkeersaanbod, laten zien dat de 
benodigde afwikkelingscapaciteit groter is dan in het Arcadis-rapport is aangenomen. Het 
Nulplusalternatief zal de bestaande (0ver)belasting van de Vughtemeg niet doen 
afnemen en zelfs aanleiding zijn voor een verdere groei van het verkeersaanbod op de 
Vughtemeg (figuur 82.4 en tabel B2.1). Deze nadere verkeersberekeningen versterken de 
conclusie van Arcadis [2000] dat het Nulplusalternatief het verkeersprobleem 
onvoldoende oplost. 
De milieubelasting van de woningen langs de Vughtemeg neemt bij het Nulplusalternatief 
ten opzichte van de huidige situatie toe. Ook de grootschalige ingreep ter plaatse van het 
splitsingspunt Dommel-Drongelens kanaal-Stadsdommel kan -vanwege de effecten op de 
natte ecologische verbindingsfunctie- als minder wenselijk worden aangeduid. 
Het Nulplusalternatief is derhalve geen oplossing van het verkeersprobleem, geen duur- 
zame ingreep en niet kosteneffectief. 

Tabel B2.1 Verkeerslntensiteiten (I) Nulplusalternatief 

coda 

1 
2 
4 

'r-Hartoianborch 

wyvrk 

21 I Vughtemeg (zuid- 1 2*2 I 47147 
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Vlijmenseweg (west) 
Vlijmenseweg (centraal) 
Vliimensewen (oost) 

51920 

A 
B 
C 
E 
H 
I 

WwYPa 

23 1 Vunhtemen (noord) 1 2*2 54618 59689 

2*2 
2*1 
2*1 

Koningsweg 
Magistratenlaan 
Parklaan 
Deutenestraat 
Oude Vlijmense weg 
Ondemijsboulevard 

1 ( m v t / a )  
vigerend k l a i d  

Vught 

1 (mvtirim) 
worsttau 

41467 
44034 
57984 

2*1 
erftoegangsweg 
2*1 
erftoegangsweg 
2*1 
2*1 

16 

19/20 
D 
F 
G 

45646 
48348 
62821 

22932 
14837 
23057 
2232 
10520 
9048 

voor de ligging van de wegvakken zie figuur 5.17 in het hoofdrapport 

Verbinding A2 
(voormalige Rijksweg 764) 

Bosscheweg 
Honderdmorgensedijk 
Kampdijklaan 
Loonsebaan 

24226 
15452 
24000 
2330 

11144 
841 5 

2*2 

2*1 
erftoegangsweg 
erfioegangsweg 
erftoegangsweg 

38508 

10625 

96 5 
3843 

42656 

11139 
131 
984 
3968 
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Aguur 02.4 I / C verheding V- «i W/m«isewegwor # ~ ~ t i e f  In 
vemjw met de huMlge sltumth rn de autonome ontwikkeling 

Ontwikkeling Randweg 

Ontwikkeling Randweg 

In opdracht van de Gemeente 's-Hertogenbosch is na de uitspraakvan de Raad van State 
opnieuw onderzoek uitgevoerd naar mogelijkheden om de verkeersproblematiek duur- 
zaam op te lossen [BVR, 20001. Uitgangspunt voor deze studie was het ontwikkelen van 
een realistisch en breed gedragen alternatief voor de Zuidweststructuur. 
Ontwerpuitgangspunten zijn hierbij geweest: 
- een duurzame oplossing van de problematiekvan verkeersafwikkeling en 

verkeersveiligheid; 
- een minimale verstoring van landschap en ecologie; 
- beperken van effecten in de leefomgeving. 
Dit onderzoek heeft geresulteerd in een geoptimaliseerd ontwerp voor de oplossing van 
de verkeersproblematiek, de Randweg. 

Belangrijkste aanpassingen van de Randweg ten opzichte van de Zuidweststructuur 
waren: 
- bundeling van de Randweg met de spoorlijn en het Drongelens Kanaal, waarbij de 

Randweg wordt gesitueerd tussen de spoorlijn en het kanaal; hierdoor kan het 
ruimtebeslag van de weg in de Gement worden teruggebracht van bijna 8 ha (in de 
vorm van een lange doorsnijding bij de Zuidweststructuur) naar ongeveer 2 ha (in de 
vorm van een smalle randzone); 

- een ondertunnelingvan de passage van het spoor en de Bosscheweg; hierdoor kan 
de geluidbelasting op de omgeving worden verkleind, is het ruimtebeslag in het 
gebied rond het voormalig fort Isabella geminimaliseerd en wordt de zichtbaarheid 
van de weg vanuit de omgeving zoveel mogelijk beperkt; 

- aansluiting op de Vlijmenseweg tussen het Willem I-college en het Willem-Alexander 
ziekenhuis door, waardoor de verkeershinder voor Deuteren beperkt wordt. 
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Kenmerken van de Randweg ten opzichte van de Zuidweststructuur zijn [BVR, 20001 

Tabel B2.2 Kenmerken van de Randweg ten opzichte van de Zuldweststruduur 

Rapport Dmagdak en Haalbaarheld Randweg 

voldoende 
verkeerskundige 
kwaliteit 
beperkte schade 
aan natuur en 
landschap 

beperkte schade 
aan stedelijk 
milieu 
aanzienlijke 
verhoging van de 
kosten 

Eind mei 2000 is de Randweg officieel gepresenteerd als alternatief voor de 
Zuidweststructuur. 
Door de gemeente 's-Hertogenbosch is onderzoek gedaan naar de haalbaarheid van en 
het maatschappelijk draagvlakvoor de Randweg. De resultaten zijn gepresenteerd in het 
rapport uDraagvlak en haalbaarheid Randweg" [gemeente 's-Hertogenbosch, 2001al. 

voldoende capaciteit, doorstroming, veiligheid leefbaarheid 
oplossing langdurige knelpunten stedelijk gebied 
goede aansluiting op het bestaande stedelijk net 
doorsnijding en aantasting is onvermijdelijk, maar kan beter worden beperkt, 
gemitigeerd en gecompenseerd 
goede kansen voor versterking EHS / GHS 
verbetering oost-westverbinding Gement-Bossche Broek 
verbetering kwaliteit watersysteem 
kansen voor landschapsontwikkeling omgeving fort Isabella 
doorsnijding en aantasting is onvermijdelijk, maar kan worden beperkt 
duidelijke, aantrekkelijke stadsentree 
duidelijke stadsrand, heldere afbakening stedelijk en landelijk gebied 
extra investering door extra kunstwerken en inpassing in complexe omgeving 

De Randweg is gepresenteerd als een combinatie van alle in het verleden ontwikkelde en 
onderzochte alternatieven en nieuwe technische uitwerkingen. De belangrijkste 
minpunten van de Zuidweststructuur zijn aangepast. Een uitgebreid communicatietraject 
met belanghebbenden heeft geleid tot een aantal aanvullende onderzoeken en vier 
wijzigingsvoorstellen, die deelalternatieven zijn genoemd. 

Aanvullend onderzoek is gedaan naar: 
- nut en noodzaakvan een natte en droge ecologische verbindingszones [Alterra, 

20001; 
- hydrologische effecten van een tunnel van de Randweg onder spoorlijn en 

Bosscheweg [IWACO, 20011; 
- geluid- lucht en trillingshindervan de Randweg op de woonwijkVughterpoort [DHV, 

20011; 

De conclusies in hoofdlijnen van het aanvullend onderzoek zijn: 
- wens om een ecologische verbindingszone te creëren tussen de Gement en het 

Bossche Broek nabij fort Isabella; 
naar verwachting geen negatieve hydrologische effecten tijdens of na aanleg van de 
tunnelbalk; 

- inzicht in de hinder effecten op de woningen in de Vughterpoort: relatief beperkte 
overlast. 
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De deelalternatieven hadden betrekking op: 
- ligging van de Randweg westelijk van Drongelens kanaal ('korte bypass'); 
- ligging van de Randweg ter plaatse van het huidige tracé van het Drongelens kanaal 

('gedempt Drongelens kanaal"); 
- ligging van de Randweg ten opzichte van het ziekenhuis en het Koning Willem I- 

college; 
- verschuiving van de aansluiting van de Magistratenlaan op de Randweg in westelijke 

richting. 

De deelalternatieven zijn in het rapport Draagvlak en haalbaarheid beschreven en 
beoordeeld. 
Het deelalternatief Kort Bypass is niet realistisch bevonden. Het beperkt weliswaar de 
visuele hinder en geluidshinder voor de bewoners van de Vughterpoort, maar heeft meer 
nadelige effecten, ruimtebeslag en hinder, op de Maij dan de Randweg. Bovendien komt 
de Korte Bypass onvoldoende tegemoet aan de wens om infrastructuur zoveel mogelijk te 
bundelen. 
Ook het deelalternatief Gedempt Drongelens kanaal is negatief beoordeeld. Belangrijkste 
reden is dat in dit alternatief een deel van het Drongelens kanaal, een ecologische 
verbindingszone en onderdeel van de speciale beschermingszone nr. 49 in het kader van 
de Habitatrichtlijn, verdwijnt en / of aangetast wordt. 

De ligging van de Randweg ten opzichte van het ziekenhuis en Willem-l college is zoveel 
mogelijk stedenbouwkundig geoptimaliseerd. Omleiding van de Randweg ten westen van 
het ziekenhuis (zoals in de Zuidweststructuur) is niet wenselijk bevonden in verband met 
nadelige uitstralingseffecten op de Gement en de woonkern Deuteren. Ook de ligging van 
de Magistratenlaan is in overleg met belanghebbenden stedenbouwkundig verbeterd. 

tX  

vmKlAQ1IKI - Randweg.alternatlef . - Varianten WiUemapairi - Variant Korte bypasa 
1 - Vulant Parallelweg 

Figuur 82.5 Tmds altemadof Ilrndwog, dnlaltematieven: Korte Bypass, Wllbm- 
Alexander Ziekenhuis, Magistratenlaan. 
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Uiteindelijk heeft het proces van consultatie geleid tot een 15-tal wijzigingen op het 
oorspronkelijke Randwegalternatief. Deze wijzigingen hebben in hoofdzaak betrekking 
op: 
- Een kleine verschuivingen van het tracé, waardoor het ruimtebeslag in Maij en 

Gement verder is teruggebracht; 
Het opnemen van mitigerende maatregelen (geluidwerende schermen, sloot); 
Het reserveren van ruimte voor ecologische verbindingszones; 
Het aanpassen van de hoogteligging van het t rad  zodat een ecologische 
verbindinguone mogelijk wordt; 
Het aanpassen van de langzaamverkeerroutes. 

in het rapport Draagvlak en Haalbaarheid Randweg zijn vervolgens het probleem- 
oplossend vermogen en de te verwachten milieueffecten van het gewijzigde alternatief 
Randweg vergeleken met de oudere alternatieven Nulplus en Zuidweststructuur. De 
resultaten zijn weergegeven in tabel 82.3. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen effecten 
op het landelijk en stedelijk gebied. 

Tabel 82.3 Vergelijking van de milieueffecten van de Randweg ten opzichte van het 
Nulplusalternatief en de Zuidweststructuur 

Zuidwest 
structuur 

l l h a  

ecologische structuur en 
relaties 

I fort Isabella 1 O I O 

milieueffect 

ruimtebeslan 

cultuurhistorie 

Randweg 

5ha 

landelijk gebied 

regionaal I O I I 

Langstraatspoordijk I I O O 
Deutersestraat O O I 

Nulplus 

1.2ha 

lokaal + 
ontsnippering 
verkaveling 

zuidelijke entree 
fort Anthonie 
Q8-station 
sluis jachtsloot 

(1) niet ingevuld in het rapport 

O I 
+ I O I 
O O I 
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Op basis van het communicatietraject, het nader onderzoek en de beoordeling van de 
diverse deelaspecten is geconcludeerd dat aanleg van de Randweg haalbaar is op basis 
van inhoudelijke, juridische en financiële overwegingen. De Randweg is haalbaar omdat: 

I 
- de kwetsbare gebieden Gement en May nauwelijks worden aangetast; 
- de aantastingvan deze gebieden goed gemitigeerd en gecompenseerd kan worden; - de compensatie door een extra ecologische verbindingszone Fort Isabella belangrijke 

I 
meerwaarde oplevert voor natuur en landschap; 

- schade aan natuur en landschap tijdens uitvoering voorkomen kan worden door 
consetvering en herstel; 

I 
- milieuwerlast in de woonomgeving voorkomen kan worden door afscherming; 
- de cultuurhistorische waarden in het stedelijk gebied (radiaal Vughterweg en het 

Willems- en Wilhelminaplein) maximaal kunnen worden ontzien; 
I 

- een goede ruimtelijke en stedenbouwkundige structuur in Paleiskwartier / 
Willemspoort, ondanks de hier opgelegde beperkingen, gemaakt kan worden; 

- het langzaam verkeer kan profiteren van de ontlastingvan het stedelijk wegennet op 
I 

de radialen naar de binnenstad (comfort, snelheid); 
- de verwachte verkeersprestatie uitstekend is; - het maatschappef~kbefangvan een goede oplossing aangetoond is; 

I 
- de noodzakelijke basisbescherming geboden wordt voor natuur en landschaps- 

waarden, geheel in de lijn van het streekplan, ondanks de onvermijdelijke ingreep die 
in het gebied de Gement moet plaatsvinden; 

I 
- deze ingreep, gelet op het gestelde in de habitatrichtlijn, geen onherstelbare schade 

of andere gevolgen voor het gebied heeft waardoor een aanwijzing van het gebied 
wordt bemoeilijkt of beYnvloed; 
partijen, gemeente Vught, gemeente 's-Hertogenbosch, provincie Noord-Brabant en 
Rijkswaterstaat, te kennen hebben gegeven substantiële bijdragen, boven de eerdere 
toezeggingen, te willen leveren aan de totstandkoming van de Randweg; 

- ook andere bestuursorganen en rijksinstellingen naar verwachting bijdragen 
beschikbaar zullen stellen voor de totstandkoming van de meerwaarde met 
betrekking tot natuur, landschap en ecologie in de vorm van de ecologische 
verbindingszone. 

milieueffect 

stedenbouwkundig 

verkeer 

financieel 

De Nulplusvariant is op het terrein van verkeersprestatie en verkeersveiligheid 
(hoofddoelstellingen van het project) en de doelmatigheid van de investeringen 
onvoldoende en daarmee onrealistisch. De Zuid-Weststructuur is ook onrealistisch 
conform het streekplan en de aanmelding als Habitatgebied, alsmede gezien vanuit 
natuur- en landschap, cultuurhistorie en het ruimtelijk-visueel beeld. 
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stedelijk gebied 

ruimtelijke structuur 
visueel-ruimtelijk beeld 
functie en inrichting 
verkeersprestatie 
verkeersveiligheid 
duuname oplossing 
barriiirewerking 
geluidhinder 
luchtkwaliteit 
kosten 
doelmatigheid investering 

Randweg 

O 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

fl. 130Mj 
O 

Nulplus 

O 

O 

O 

+ 
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+ 
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+ 
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De gemeenteraad van 's-Hertogenbosch heeft besloten dat het Randwegalternatief 
realistisch is en voldoende tegemoet komt aan eerdere bezwaren tegen de 
Zuidweststructuur om verder onderzocht en uitgewerkt te worden in een m.e.r.- en 
bestemmingsplanprocedure. 

Reacties op Rondweg 

Naar aanleiding van het rapport Draagvlak en haalbaarheid zijn door enkele partijen 
vragen gesteld over verdere aanpassingen van de Randweg. Deze vragen hebben met 
name betrekking op de problematiek van het gedeelte van het tracé van de Randweg bij 
de Vughterpoort, waar de Randweg is gebundeld met het Drongelens kanaal en spoorlijn. 
De verdere aanpassingen zouden moeten leiden tot: 
- het (verder) beperken van geluidhinder in de woningen in de Vughterpoort (door 

verdiepte ligging van de Randweg); 
het (verder) reduceren van het ruimtebeslag in de Maij; 

- het verbeteren van de kwelsituatie in de Maij. 
Als een mogelijke oplossingsrichting is aangedragen het aanleggen van een nieuwe loop 
voor het noordelijk deel van het Drongelens kanaal (als een kortsluiting tussen Dommel 
en Drongelens kanaal), zodat het bestaande Drongelens kanaal zou kunnen worden 
gebruikt voor het aanleggen van de Randweg 's-Hertogenbosch-Vughten I of voor het 
realiseren van een ecologische verbindingszone. Deze suggestie is aanleiding geweest 
voor het uitvoeren van een aanvullend onderzoek naar noodzaak en nut van het omleiden 
van het Drongelens kanaal. 

Noodtook en nut omleiding Dmngelens kanaal 

Naar aanleiding van opmerkingen van natuur- en milieuorganisaties en bewonen is een 
studie uitgevoerd naar noodzaak en nut van het omleiden van het Drongelens kanaal als 
oplossingsrichtingvoor (een deel van) de effecten van de Randweg [Oranjewoud, ZOOia]. 
Daarbij is tevens gekeken naar de mogelijke effecten van het huidige Drongelens kanaal 
op de grondwatersituatie van de Maij. De oplossingsrichting is ontstaan als een uitwer- 
king van het deelalternatief 'gedempt Drongelens kanaai'. Bij de uitwerking hiervan is 
gebleken dat de term 'demping' de essentie van de oplossingsrichting niet goed 
weergeeft, omdat bij het realiseren van een omleiding voor het Drongelens kanaal een 
deel van de oude kanaalbedding alsmede de westelijke dijk in stand gehouden zouden 
moeten worden vanwege waterstaatkundige en ecologische overwegingen. 

Op basis van het achtergrondrapport [Oranjewoud, 2001al is geconcludeerd dat het 
omleiden van het kanaal in het kader van het project Randweg niet een redelijkerwijs te 
beschouwen alternatief is. Er wordt geconstateerd dat het verschuiven van het 
Drongelens kanaal (als onderdeel van de basisvariant) niet leidt tot het aantasten van de 
'wezenlijke kenmerken' van de speciale beschermingszone. Ook wordt geconstateerd dat 
het Drongelens kanaal niet 'schuldig' is aan eutrofilring van het watersysteem van de 
Maij. Het omleiden van het Drongelens kanaal zou mogelijk een bijdrage kunnen leveren 
aan het realiseren van doelstellingen vanuit waterhuishouding en natuur, maar 
daartegenover staan effecten op onder andere natuurwaarden, landschap en 
cultuurhistorie. Een omleiding van het Drongelens kanaal betekent daarnaast een ingreep 
in de ruimtelijke en stedenbouwkundige structuur van Vught-noord. Het realiseren van 
een omleiding van het Drongelens kanaal gaat gepaard met grote maatschappelijke 
kosten en effecten. Ook zal de aanleg van de Randweg kunnen worden vertraagd door het 
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opnemen van een omleiding van het Drongelens kanaal als onderdeel van de Randweg. in 
het MER Randweg zijn andere varianten beschreven ter bestudering van mogelijkheden 
ter vermindering van het ruimtebeslag. Zoals beschreven zijn ook andere oplossingen 
mogelijk om de waterkwaliteit in de Maij te verbeteren. 
De omleiding van het Drongelens kanaal is daarom in de m.e.r.-procedure verder niet in 
beschouwing genomen als een mogelijk onderdeel van de voorgenomen activiteit. 

Tegelijkertijd wordt door de initiatiefnemer onderkend dat een omleiding vanuit andere 
doelstellingen interessant zou kunnen zijn. Daarom is als randvoorwaarde in het project 
opgenomen dat de Randweg 's-Hertogenbosch-Vught het aanleggen van een omleiding 
van het Drongelens kanaal niet onmogelijk mag maken. Dit aspect is meegenomen in de 
integrale gebiedsvisie die door de gemeente 's-Hertogenbosch in samenspraak met onder 
andere de waterschappen is opgesteld [Arcadis, 2002bl. 

2.3.5 Conclusie: Ramlweg is het enige rede@emi/s te beschouwwn alternatief 

De verzamelde informatie en de na het verschijnen van het rapport Draagvlak en 
haalbaarheid uitgevoerde onderzoeken ondersteunen de conclusie dat het 
verkeersprobleem -binnen de randvoorwaarden- uitsluitend en het beste kan worden 
opgelost door het aanleggen van de Randweg 's-Hertogenbosch-Vught. Tevens kan 
worden vastgesteld dat nader onderzocht zou moeten worden in hoeverre het ontwerp 
van de Randweg nog kan worden geoptimaliseerd. 
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De startnotitie heeft een schifting aangebracht tussen enerzijds realistische, 
redelijkerwijs in beschouwing te nemen alternatieven en varianten, en anderzijds 
alternatieven en varianten die geen of onvoldoende uitzicht bieden op een goede 
oplossing van de problematiek, dan wel gericht zijn op knelpunten buiten de Randweg. 
Bij deze schifting is onder andere gebruik gemaakt van de grote hoeveelheid informatie 
die in het voortraject al is verzameld: mogelijke oplossingsrichtingen van het verkeers- 
probleem zijn reeds uitgebreid onderzocht en beoordeeld. Ook de gebiedskarakteris- 
tieken, de (consequenties van de) uitspraak van de Raad van State en de beschermde 
status van de groene gebieden in het studiegebied dragen bij aan de schifting van al- 
ternatieven. 

in de startnotitie is geconcludeerd dat de basisvariant het enige alternatief is dat 
voldoende probleemoplossend vermogen heeft, maar tegelijkertijd zoveel mogelijk de 
bestaande waarden behoudt. Voor het centrale deel van de Randweg zijn een aantal 
varianten voorgesteld, waarin het ontwerp geoptimaliseerd is in de richting van één van 
de thema's. Het ruimtebeslag in de Gement wordt verder geminimaliseerd in de varianten 
"steil oosttalud" en "viaduct". De geluidhinder en visuele uitstraling worden verkleind in 
de varianten "half verdiepte liggingwen "verdiepte ligging". 
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I 4 
Variant steil oosttalud Drongelens kanaal 

vrriant steil oosttalud 
Door het opnemen van een steil talud in de oostelijke oever van het Drongelens kanaal kan de verschuiving van het 
kanaal en dus het ruimtebeslag in de Maij worden beperkt. Consequentie is wel dat de functie van het kanaal ais 
onderdeel van de drasse ecologische verbindinguone wordt beperkt. Toekomstige aanpassingen in het kader van de 
hoogwaterbestrijding (zoals vergroting van de capaciteit van het Drongelens kanaal enlof het gebruikvan de Maij als 
retentiegebied) blijven mogelijk. De effecten op hinder in de Vughterpoort zijn niet anders dan in de badsvariant. 

Variant verdiepte randweg 

-- - 
Door de ~andw& verdiept aan te w e n  kan de geluidsuitstraiing naar de woningen in de Vughterpoort vrdr worden I 
gereduceerd. Ook de uitrtnlhig naar âe Maij wordt hierdoor verminderd. Daartegenmmr staat sen -tor ruimtebeslag ( 
in de Maij. De ecologische (verbindings)hinctie van het kanaal i8 goed rnogdijk. De wrdkpte aa* k m e n s  
(vanwege de hoogteligging van de kruisin# bij het Koning Willem I college) niet voor ha  gehele weggedeelte achter de 
Vughterpoort mogelijk Toekomstige aanpassingen in het kader van de hoogwaterbestrijding (zoab vergroting van de 
capaciteit van het Drongeiens kanaal enlof het gebruikvan de Maij a b  retentiegebied) blijven mogelijk. Tussen weg en 
kanaal is een waterkerende voorziening noodzakeiijk. 

Variant half verdiepte randweg 

vrrknt hrlfv#dkpte ligging 
Een haliverdiepte ligging van de Randweg kan worden ovenuogen om de voordeien van de verdiepte ligging te 
combineren met een beperking van de nadelen van de verdiepte ligging (met name het ruimtebeslag in de Maij). Een 
verdere optimalisatie is wellicht mogelijk. bijvoorbeeld door meer afscherming tussen weg en kanaal op te nemen. 
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Variant viaduct 

vrihntvkduet 
Bij deze vrrknt wordt oon dwlvan de Randweg aangel@ in L vorm van wn virduct boven het ooádijke talud van 
het ûm@ans kanaal. Om vaCdarnck doorstroming wn wttWmogelijk te houden is hierbij een rr&ng van de 
wmtdtjke ~ w t  noodzakelijk, Oe t~equent ie van deze oplossing is dat dir u o l q k h e  van het 
k n u l r r o r d t q r t . d ~ v l l t k r t ~ t i U W ~ v l a t h r i h ~ d ~ ~ ~ k * t  
v e i l i g h h h l k r r u ~ ~ ~ m ~  HinderclhCE«i vo~r de ia de W@wpood 
rijn vargetijkbaar met de effecten van de basisvadant. De uitstraling in de richting v841 d, Mry nwmtmlucht toe 
vanwege de mindere afschermende werking van de westelijke kanaaldijk. 
Eon verdergaande varlant .het kanaal in een bakconstructie. de weg op he4 dak van d. brk- is n M  rd-k, omdat 
d r r r d w r k a o ~ k o l u m t k n i r i ~ k r n ~ t r w ~ w ~ i d t ~ ~ a k v r n r ~ & I t i $ ~ W ~ ~ ~  
v a n t o e l t o m s t i g e ~ o m h r t k a w d ~ t r ! p I u c w  ínhetWerrairdrhoogumteh&rij&g. 

Figuur 82.6 Varianten voor mlddendeel Randweg 

In de startnotitie is gesteld dat de oplossing van het verkeersprobleem door realisatie van 
de de Randweg andere ontwikkelingen in het gebied, zoals natuurontwikkeling en 
hoogwaterbestrijding niet mag frustreren. Het aanpakken van knelpunten buiten de 
Randweg behoort echter niet tot de doelstellingen van het project en zou het project 
Randweg nodeloos gecompliceerd en onbeheersbaar maken. Voor deze ontwikkelingen 
buiten de Randweg is gekozen om randvootwaarden te ontwikkelen vanuit de opstelling 
dat dergelijke ontwikkelingen niet onmogelijk mogen worden gemaakt. Door de 
gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught is inmiddels een integrale visie op de 
ontwikkelingen in het gebied opgesteld: de Totaalvisie [Arcadis, ZOOZb]. 

In de startnotitie is op basis van een (uitgebreide) beschrijving van de huidige waarden en 
de autonome ontwikkeling een voorstel gedaan voor de beschrijving van de effecten in 
het MER (zie beoordelingskader Hoofdstuk 7 hoofdrapport). De aandachtspunten voor de 
effect bepaling zijn weergegeven in tabel 82.4. 

biad 24 vin 110 

Over de strategie voor deze m.e.r. en de integrale gebiedsvisie en over de resultaten van 
de voorstudies is met betrokken partijen, zoals waterschappen, natuur- en milieuorgani- 
saties en overige belanghebbenden van gedachten gewisseld. Op basis hiervan is door de 
gemeente 's-Hertogenbosch geconcludeerd dat er draagvlak bestaat voor de voorgestelde 
strategie. 

I 
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Specifieke aandachtspunten voor effectenbeschrijving in MER 

Inspmak op de sîurtnotìtìe 

thema 
natuur 

waterhuishouding 
bodem 
landschap, 
cultuurhistorie en 
archeologie 
stedenbouw en 
ruimtelijke ordening 
hinder 

De startnotitie is op 6 februari 2002 gepubliceerd en heeft vier weken ter inzage gelegen. 
Op 20 februari heeft een inspraakavond plaatsgevonden, die door + 70 personen bezocht 
is. 

specifieke aandachtspunten 
- beTnvloeding Maij en Cement door geluid en licht 
- (tijdelijke) effecten Isabellabos als gevolg van aanleg tunnel 
- voorstellen voor mitigatie en compensatie 
(tijdelijke) effecten als gevolg van aanleg tunnelbak 
verontreiniging slib Drongelens kanaal 
- visueel-ruimtelijke effeden van (aanleg van) de Randweg - effecten op belevingswaarde in Maij en Cement 
- effecten op archeologische waarden noordelijk deel 
- effecten op toekomstige stedelijke ontwikkelingen 

- geluidseífect op woonomgeving 
- geluidseffect op geluidsvoelige bestemmingen als ziekenhuis en 

Willem-l college 
- geluidseffect op open (natuur) gebied 

Uit de inspraak zijn als belangrijkste opmerkingen en aandachtspunten naar voren 
gekomen: 
- de relatie Randweg - ontsluiting Vught-Noord; 

de verkeers- en geluidhinder in de Kampdijklaan; 
de geluid- en visuele hinder in de Willem van Oranjelaan; 
een nieuw nulplusalternatief (extra) [Braakensiek, 20021; 
de Isabellalaan / Reutsedijk als langzaamverkeerverbinding tussen Vughterpoort en 
Vughtse Heide; 
de watertoets. 

Op 5 april 2002 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage advies uitgebracht 
voor de richtlijnen [Commissie m.e.r., 20021. De richtlijnen zijn (ongewijzigd) door de 
gemeenteraden van 's-Hertogenbosch en Vught op respectievelijk 4 juli 2002 en 30 mei 
2002 vastgesteld [gemeente 's-Hertogenbosch, 2OO2d; gemeente Vught, 2002bI. 

De Commissie m.e.r. heefî geoordeeld dat de startnotitie van goede kwaliteit is. De 
startnotitie bevat al veel informatie en geeft goed aan wat er in het MER verwacht mag 
worden. De startnotitie kan daarom grotendeels als de richtlijnen voor het MER gezien 
worden. 

De Commissie m.e.r. deelt de conclusie van de startnotitie dat er geen andere reële alter- 
natieven voor de Randweg zijn dan de basisvariant. Het nulplus-extra alternatief 
[Braakensiek, 20021 geeft onvoldoende verkeersoplossend vermogen. Wel acht de 
commissie optimalisatie van het ontwerp ten noorden van de tunnelbak mogelijk met als 
doel de aantastingvan het Isabellabos zte minimaliseren. 
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Op basis van de richtlijnen dient het MER de volgende extra informatie te bevatten: 
- onderbouwing van nut en noodzaak van de Randweg, als onderdeel van de totale 

wegenstructuur; 
m analyse van de toekomstvastheid van de Randweg; hiervoor is het werken met ver- 

schillende scenario's voor het verkeersaanbod wenselijk; 
verdere optimalisatie enlof extra variant voor het tracédeel Z, vanwege het beperken 
van ruimtebeslag en (eventueel) 'intrinsieke' lagere snelheid door krappere bochten; 

, duidelijke begrenzing van plan- en studiegebied in verband met relatie met ontslui- 
tingsweg Vught-Noord; 

, watertoets; 
m beschrijving geohydrologisch systeem, met name de herkomst van de diepe kwel; 
, kans op en effecten van lekkage en bemaling tunnelbak; 
, aantasting Habitatgebied(en), met name door geluid en beinvloeding van het 

watersysteem; 
luchtkwaliteit, met name het mogelijke effect van concentratie van vervuiling tussen 
de geluidsschermen. 
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Bijlage Beleidskader 

Europees niveau 

aigemwn 
De Habitatrichtlijn (EU-richtlijn 92/43/EEG, EU 1992a) inzake de instandhouding van 
natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna, moet resulteren in een samenhangend 
Europees ecologische netwerkvan speciale beschermingszones: Natura 2000. Gebieden 
die bij de Europese Commissie worden aangemeld, worden door deze commissie - na 
toetsing - op de definitieve lijst geplaatst. Na plaatsing op de communautaire lijst wijzen 
de lidstaten de begrenzing van de habitatgebieden definitief aan als speciale 
beschermingszone (verder sbz). Aanwijzing als sbz in de zin van de Habitatrichtlijn kan er 
vewolgens toe leiden dat het gebied als beschermd natuurmonument wordt aangewezen 
of dat bescherming plaatsvindt op grond van streek- of bestemmingsplannen. 
Ten aanzien van soorten zijn de volgende bijlagen van belang: 
Bijlage 2 soorten waarvoor de aanwijzing van speciale gebieden vereist is. 
Bijlage 4 soorten die strikte bescherming vereisen; deze soorten mogen niet 

worden verzameld, opzettelijk worden gedood, verstoord tijdens 
voortplanting, winterslaap en trek en mogen niet worden verhandeld. 
soorten waarvoor het onttrekken aan de natuur en de exploitatie aan 
beheersmaatregelen kunnen worden onderworpen. 

Bijlage 5 

De soortenbescherming uit de Habitatrichtlijn is in de nationale regelgeving 
g6implementeerd via de Flora- en Faunwet. 

studiegebid 
Het hele gebied van Moerputten, Gement en Bossche Broek, als ook de verbinding via het 
Drongelens Kanaal tussen Gement en Bossche Broek, is aangemeld bij Europese 
Commissie als Speciale Beschermingszone in het kader van de Habitat-Richtlijn (zie 
figuur 83.1 De aanmelding is gebaseerd op de habitattypen "laaggelegen schraal 
hooiland" en "grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem" (zie kader) 
en het voorkomen van twee vlindersoorten: het Pimpernelblauwtje en Donker 
pimpernelblauwtje (zie kader). Het voorkomen van Drijvende waterweegbree (een 
Habitatrichtlijn bijlage 2-soort) in enkele sloten in de Maij (provinciale kartering in 2000) 
is in het kader van de Habitatrichtlijn ookvan belang. 

3.1.2 Vogelrichdìjn (1 979) 

aigemwn 
De Vogelrichtlijn (EU-richtlijn 79/409/EEG, gewijzigd bij richtlijn 86/122/EEG, EU 1979c) 
bevat naast bepalingen over de instandhouding van in het wild levende vogelsoorten, ook 
plichten die op de bescherming van de leefgebieden van in het wild levende vogels zijn 
gericht. De meest geschikte habitats voor bijzonder waardevolle soorten en veel 
voorkomende trekvogels moeten als speciale beschermingszone worden aangewezen. 
Anders dan bij de (hieronder beschreven) Habitatrichtlijn worden de speciale 
beschermingszones direct - dus zonder toetsing van de EU - door de lidstaten 
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aangewezen. Evenals de Habitatrichtlijn is ook de soortenbescherming van de 
Vogelrichtlijn geïmplementeerd via de flora- en Faunawet.Tussen de Vogelrichtlijn en de 

I 
hieronder beschreven Habitatrichtlijn bestaat een belangrijke koppeling. Voor de speciale 
beschermingszones volgens de Vogelrichtlijn is het afwegingskader van de I 

- 

Habitatrichtlijn van toepassing. 

studlepbied 
Met betrekking tot de Vogelrichtlijn wordt over 10 jaar (opnieuw) bekeken of de Gement in 
aanmerking komt voor een eventueel aanwijzing als speciale beschermingszone op basis 
van het voorkomen van de Kleine Zwaan. 

flguur 83.1 Begrenzing Habitatgebied 49 

Conventie von Bern (1 979) 

Dit verdrag inzake het behoud van wilde dieren en planten en hun natuurlijk leefmilieu in 
Europa richt zich op bescherming van de Europese fauna en flora, met name van die 
soorten en leefmilieus waarvoor internationale samenwerking nodig is. Van belang zijn 

I 
bijlage 2 (streng beschermde soorten) en bijlage 3 (beschermde soorten). De Conventie I 
van Bern (EU, 1979a)is zowel door Nederland (1980) als door de EEG (1982) bekrachtigd 
en is in 1982 in werking getreden. De uitvoering ervan in EU-landen zal echter grotendeels 
middels de EG-richtlijnen gestalte krijgen. I 
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Overeenkomstig het bepaalde in de artikelen 1 en 3 van dit Verdrag heeft Nederland 
nationale Rode lijsten opgesteld. Deze Rode lijsten omvatten recent verdwenen, (ernstig) 
bedreigde, kwetsbare en gevoelige soorten. De flora- en faunawet bevat een bepaling die 
de minister van LNV verplicht tot het opstellen van de zogenoemde rode lijsten - mede ter 
uitvoering van internationale verplichtingen. De minister van LNV dient te zorgen voor 
onderzoek en werkzaamheden nodig voor bescherming en beheer van de op de Rode 
lijsten vermelde soorten. Hiertoe kan behoren het opstellen van beschermingsplannen. 

Conwntìe w n  Bonn (1 979) 

Dit verdrag inzake de bescherming van trekkende wilde diersoorten heeft als doel 
wereldwijde bescherming van migrerende soorten door middel van nadere (regionale) 
overeenkomsten (EU, 1979b). Voor Nederland is bijlage 2 van belang waarin soorten zijn 
opgenomen waawoor internationale overeenkomsten zullen worden opgesteld. 

algemeen 
Doel van het verdrag van Valletta (beter bekend als het verdrag van Malta) is de 
bescherming van het archeologisch erfgoed als bron van het gemeenschappelijk 
geheugen en als middel voor geschiedkundige en wetenschappelijke studie [EU, 1992bI. 
Het verdrag bepaalt onder andere dat archeologische belangen tijdig worden betrokken 
bij planvorming van ruimtelijke ontwikkelingen. Bij grootschalige werken in de bodem 
moet archeologen worden geraadpleegd. Het plan is ondertekend, maar nog niet 
geTmplementeerd in de Nederlandse wet- en regelgeving. 

stud iegebied 
In het kader van het verdrag van Malta heeft de gemeente 's-Hertogenbosch 
inventariserend archeologisch onderzoek laten verrichten in het studiegebied van de 
Randweg. 
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Nationaal niveau 

Natuurbeschenningswet (1967/ 19PE)/ Besluit Inheemse bedreigde dier- en 
planboorten (197ì9 / Rom en huna-wet (2002) 

aigemeen 
In de Natuurbeschermingswet (1967,1998 voor zover al in werking) is de bescherming 
van (staats)natuurmonumenten en beschermde plant- en diersoorten vastgelegd. In een 
beschermd natuurmonument is het zonder vergunning verboden "handelingen te (doen) 
verrichten of gedogen die schadelijk zijn voor het natuurschoon of voor de natuur- 
wetenschappelijke betekenis". Zo is het verboden het natuurmonument te verontreinigen; 
de planten , bloemen of takken erin "te steken, plukken of af te snijden"; de dieren erin 
"te verontrusten, vangen of te doden". Met de eigenaar en / of gebruiker kan een 
beheersplan worden afgesloten, met als doel behoud of herstel van natuurschoon en / of 
natuurwetenschappelijk waarde. Vergunning voor ontheffing kan worden aangevraagd bij 
het ministerie van LNV. 
Ook onafhankelijk van beschermde natuurmonumenten geldt voor beschermde planten 
(of deel ervan, of product ervan) dat het zonder vergunning verboden is ze "te steken, te 
plukken, te verzamelen, af te snijden, te ontwortelen, te vernielen, te kopen, te verkopen, 
ter ruilen, te vervoeren of ten toon te stellen. 
Ook onafhankelijk van beschermde natuurmonumenten geldt voor beschermde 
diersoorten (of deel, product of ei, foetus of larve ervan) dat het zonder vergunning 
verboden is ze te doden, te kopen, te verkopen, te ruilen, te vervoeren , of ten toon te 
stellen. Ook is het verboden een beschermde diersoort te verontrusten of nest, hol, 
voortplantingsplaats of rustplaats te verstoren, te beschadigen of te vernielen. De 
beschermde soorten zijn genoemd in het Besluit bedreigde inheemse planten- en 
diersoorten (1977) 
In het Besluit ontheffingen en vrijstellingen natuurbeschermingswet (1994) wordt 
expliciet genoemd dat voor beschermde soorten genoemd in bijlage IV van de Habitat- 
richtlijn onthefíing van de verbodsbepalingen alleen mogelijk is "indien er geen andere 
bevredigende oplossing bestaat en indien daarmee geen afbreuk wordt gedaan aan het 
streven de populaties van betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een 
gunstige staat van instandhouding te laten voortbestaan". 

Op 25 mei 1998 werd de flora- en fauna-wet aangenomen. De nieuwe wet ging toen nog 
niet in. Eerst moesten de algemene regels in de wet nog uitgewerkt worden. De Flora- en 
faunawet is namelijk een 'kaderwet'. Dat betekent dat in de wet alleen de hoofdlijnen van 
de regels staan. Enkele regels zijn inmiddels uitgewerkt. 
De flora- en faunawet heeft een aantal wetten op het gebied van soortenbescherming 
vervangen. De belangrijkste zijn de Vogelwet, de Jachtwet en de Wet Bedreigde 
Uitheemse Diersoorten. Uit de Natuurbeschermingswet is het hoofdstuk 
soortenbeschermingin de flora- en faunawet opgenomen. Deze wetten verschillen in hun 
uitgangspunten en opzet. De flora- en faunawet voldoet aan de wetgeving van de 
Europese Unie (EU). 
De flora- en faunawet regelt de wettelijke bescherming van inheemse plantensoorten die 
daarvoor in aanmerking komen. De beschermde planten worden per soort aangewezen. In 
principe zijn alle zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen die in Nederland 
voorkomen beschermd. Er is een uitzondering gemaakt voor schadelijke dieren als de 
zwarte en bruine rat, de huismuis en een aantal vissoorten. Deze zijn dus niet beschermd. 
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De zogenaamde lagere diersoorten (zoals vlinders, libellen en kevers) worden per soort 
voor bescherming aangewezen. 
De flora en Faunawet is per 1 april 2002 van kracht geworden. Per l juli 2002 is er tevens 
een wijziging op de wet van kracht. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in vier 
beschermingsniveaus. De verdere toedeling van soorten aan de beschermingsniveaus 
moet nog plaatsvinden per Algemene Maatregel van Bestuur. Soorten genoemd in bijlage 
IV van de Habitatrichtlijn zullen in de zwaarste beschermingscategorie vallen. Vogels 
vormen een aparte beschermingscategorie. 

Wede Nota RuimMìjke Odening (Exorr) (1- 8 lm) 

aigemeen 
De belangrijkste uitgangspunten voor het nationaal ruimtelijk beleid staan in de Vierde 
Nota over de Ruimtelijke Ordening en de Vierde Nota wer de Ruimtelijke Ordening Extra. 
Dit nationale beleid richt zich op een concentratie van wonen, werken, recreëren en 
voorzieningen. Doel hiervan is het ondersteunen van het stedelijk draagvlak, het 
beperken van de automobiliteit en het creëren van een draagvlak voor het openbaar 
vervoer. Daarnaast wordt een gericht locatiebeleid voor bedrijven gevoerd (juiste bedrijf 
op de juiste locatie). Hierdoor probeert de nationale overheid de groei van de 
(vracht)automobiliteit zoveel mogelijk te beperken. 

Voor de ruimtelijke ontwikkeling van het landelijk gebied worden de volgende vier 
koersen onderscheiden: 

Groene koers: de ecologische kwaliteit is richtinggevend; 
Gele koers: de ontwikkeling van agrarische productiefuncties is richtinggevend; 
Blauwe koers: ruimtelijke en in delen ook economische integratie van verschillende 
functies; daarbij zijn specifieke regionale kwaliteiten richtinggevend; 
Bruine koers: ontwikkeling van landbouw en een ruimtelijk mozavekpatroon met 
andere functies, waarbij landbouw overheerst. 

Wjfiae Nota op de Ruimbl#ke Odening; 

algemeen 
De belangrijkste uitgangspunten voor het toekomstig nationaal ruimtelijk beleid staan in 
de Vijfde Nota over de Ruimtelijke Ordening. Het is een strategische nota die de 
hoofdkeuzen bevat voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Nederland, mede in 
Europees verband. De nota heeft betrekking op de periode tot 2020, maar er wordt ook 
een doorkijk geboden naar 2030. De kern van het beleid ligt in het toepassen van 
efficiënte manieren om met de ruimte om te gaan. Uitgangspunt van beleid is dat de 
ruimtebehoefte zoveel mogelijk wordt geaccommodeerd maar dat er gezocht wordt naar 
mogelijkheden om tegelijkertijd ruimtelijke kwaliteit te waarborgen. 
De belangrijkste instrumenten van de nota hebben betrekking op contouren, 
landschappen, stedelijke netwerken en water. Te bebouwen gebieden worden 
afgebakend met rode contouren en te beschermen gebieden met groene contouren. Er 
worden nationale en provinciale landschappen ontwikkeld. Steden organiseren zich in 
stedelijke netwerken en water wordt gecombineerd met landbouw, natuur en recreatie. De 
kern van het beleid ligt in het toepassen van efficiënte manieren om met ruimte om te 
gaan. Dit wordt gerealiseerd door het intensiveren van ruimtegebruik, combineren van 
ruimtefuncties en transformeren van ruimte. 

Het beleid voor het buitengebied valt uiteen in beleid voor balansgebieden, waar een 
ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie wordt nagestreefd, en beleid voor groene 
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contourgebieden, waar de nadruk ligt op bescherming en versterking van de aanwezige 
waarden. Daarnaast kunnen gebieden met bijzondere cultuurhistorische en / of 
landschappelijke waarden aangewezen worden als nationale of provinciale 
landschappen. 
De Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening is nog niet geheel vastgesteld. De parlementaire 
behandeling van de PKB deel 3 is vooralsnog stopgezet. Nog niet bekend is wanneer die 
behandeling door het (nieuwe) kabinet zal worden hervat. 

Studiegebied 
Het diverse landschap in de omgeving van 's-Hertogenbosch heeft eigen betekenis voor 
water, natuur, cultuur, recreatie en landbouw. Deze verscheidenheid wordt in stand 
gehouden en waar mogelijk versterkt door behoud en ontwikkeling, door agrarische 
herstructurering en door water meer ruimte te geven. 

3.2.4 Nationaal Miüeubeleidsplan 4 (2001) 

algemeen 
Het nationale milieubeleid is gericht op het ontkoppelen van economische groei en de 
druk op het milieu. Belangrijke opgave van het beleid is het scheppen van een context 
waarbinnen consumenten en bedrijfsleven duuname keuzes kunnen maken. Door 
verantwoordelijkheid te nemen voor de sociale, economische en ecologische 
consequentiesvan zijn doen en laten, hier en nu, elders en later, brengt de mens 
duurzame ontwikkeling in zicht. Milieubeleid moet hieraan een bijdrage leveren. 
Het beleid in het NMP 4 is helder. Het milieubeleid moet eraan bijdragen dat een gezond 
en veilig leven mogelijk is, in een aantrekkelijke leefomgeving, temidden van een vitale 
natuur zonder de mondiale biodiversiteit aan te tasten of natuurlijke hulpbronnen uit te 
putten. Met de nota wordt een nieuwe beleidscyclus gestart, met een over meerdere 
decennia volgehouden pad van transitie naar duurzaamheid. Alleen zo zijn de 
uitdagingen op het gebied van de energiehuishouding en klimaat, de biodiversiteit en 
grondstoffenvoorziening en landbouw en voedselvoorziening te realiseren. 

In het NMP 4 worden een zevental grote milieuproblemen genoemd waar voor geldt dat 
we er over dertig jaar forse problemen voor mogen verwachten wanneer we nationaal en 
internationaal niet tijdig ingrijpen. Deze problemen zijn het verlies aan biodiversiteit, de 
klimaatverandering, de werexploitatie van natuurlijke hulpbronnen, bedreigingen van de 
gezondheid, bedreigingen van de externe veiligheid, de aantasting van de leefomgeving 
en de mogelijk onbeheersbare risico's. De betrokken grote milieuproblemen zijn 
onderling sterk verweven en het NMP 4 wil ze dan ook in clusters aanpakken: 
energiehuishouding, biodiversiteit, milieudruk door de landbouw, stoffen, externe 
veiligheid, milieu en gezondheid en milieu en de leefomgeving. Voor deze problemen wil 
het NMP 4 systeemfouten wegnemen uit de huidige maatschappelijke ordening en de nu 
functionerende instituties. Voor het oplossen van de grote milieuproblemen is daarom 
systeeminnovatie nodig. Voor de energiehuishouding, biodiversiteit en hulpbronnen, en 
landbouw zal voor deze systeeminnovatie een transitie ingezet moeten worden: een 
grootscheeps veranderingsproces waarin overheid en vele maatschappelijke sectoren 
jarenlang doelgericht samenwerken met als inzet een volledig duurzame ontwikkeling. 
Voor de overige milieuproblemen wordt ingezet op volledige duurzame ontwikkeling via 
beleidsvernieuwing. 
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Figuur 83.3 Uitsnede stedelijke nehverken 5e nota Ruimtelijke Ordening 

Figuur 83.4 Uitsnde natuur en landschap Se nota Ruimtelijke Ordening 
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Structuurschemo Verkeer en Vemer 11 (1 990) 

algemeen 
Het Structuurschema Verkeer en Vervoer I1 (SW II) is sterk gericht op het beperken van de 
groei van de automobiliteit. Om dit te bereiken wordt getracht de groei van het auto- 
gebruik terug te dringen ten gunste van alternatieve vervoerswijzen zoals fiets en open- 
baar vewoer. Verder richt het S W  I1 zich op het verbeteren van de verkeersveiligheid en 
het "duurzaam veilig" inrichten van het verkeerssysteem. Tabel 83.1 geeft de 
belangrijkste beleidsdoelstellingen. 

Tabel 83.1 Beleidsdoelstellingen SW-II I 

studiegebied 
De AZ, A59 en N65 maken deel uit van het hoofdwegennet. De A2 is één van de 
achterlandverbindingen. 
De spoorlijn richting Eindhoven is een hoofdtransportas, de lijn richting Tilburg een 
"overige" spoorlijn voor personenvervoer. 

thema 
strategie 

leefbaarheid 

geleiding en 
beperking 
mobiliteit 

bereikbaarheid 

algemeen 
In het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan (NWP) schetst het kabinet het Nederlandse 
verkeers- en vervoersbeleid voor de periode 2002-2020. Het huidige beleid ligt op 
hoofdlijnen vast in het tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SWII), dat geldig is 
tot 17 januari 2004. Volgens de Planwet Verkeer en Vervoer moet een nieuw plan het 
SWII opvolgen; dit is het NWP. Doelstelling van het Nationaal Verkeers- en Vervoersplan 

bebidrdoeisteliingen 
- bronaanpak: schone, veilige zuinige en stille voertuigen 
- begrenzing uitbreiding wegennet 
- geleiding en beperking mobiliteit 
- alternatieven voor auto: openbaar vewoer en fiets 
- selectieve bereikbaarheid 
- terugdringen luchtverontreiniging, (in 2010 75% minder NOx en 10% 

minder CO2 dan in 1986) 
- terugdringen geluidhinder (2010 50% minder dan in 1986): 

eerst aanpak bron, dan pas schennen 
- verbeteren verkeersveiligheid (2010 50% minder doden / 40% minder 

gewonden dan in 1986) : o.a. door wegcategorisering en 30 km gebieden 
- minder versnippering van natuur en landschap 
- verbeteren veiligheid transport gevaarlijke stoffen 
- reductie mobiliteit (2010 50% minder dan in 1986) 
- concentratie van wonen, werken, recreeren en voorzieningen 
- aanscherpen parkeerbeleid 
- herinrichting stedelijk gebied 
- stimuleren tele-activiteiten / verruiming openingstijden / flexibele 

werktijden 
- prijsbeleid 
- collectief personenvervoer 
- verbeteren personenvervoer op de weg 
- stimuleren fietsgebruik / carpoolen 
- transferia 
- verbeteren en combineren goederenvervoer op de weg / rail /water 
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is dat Nederland aan iedereen een doelmatig, veilig en duurzaam functionerend verkeers- 
en vervoerssysteem biedt, waarbij de kwaliteit voor de individuele gebruiker in een goede 
verhouding staat tot de kwaliteit voor de samenleving als geheel. 
In het plan geeft de overheid aan dat zij de behoefte aan mobiliteit wil accommoderen en 
tegelijk de veiligheid en leefbaarheid wil verbeteren. De belangrijkste instrumenten 
hiervoor zijn: beter benutten van bestaande infrastructuur, bouwen waar knelpunten 
blijven en prijsbeleid in de vorm van variabilisatie en differentiatie van kosten. Hierdoor 
ontstaat een direct verband tussen gebruiken en betalen. 

in het SW-II en de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening stond het ABC-lokatiebeleid centraal 
met als motto 'het juiste bedrijf op de juiste plaats'. Dit beleid wordt in de het nieuwe 
NWP en in de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening verbreed. Naast bereikbaarheid zal het 
beleid economische ontwikkelingsmogelijkheden, ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid 
omvatten. Met betrekking tot bedrijventerreinen wordt aangegeven dat degenen die 
gelegen zijn aan of dichtbij autowegen en buiten het invloedsgebied van knooppunten 
wordt gereserveerd voor ruimte- en bezoekersextensieve bedrijven en voorzieningen die 
niet inpasbaar zijn in centra of woonwijken. 

In de toekomst blijven de fiets en het openbaar vervoer aandachtspunten binnen het scala 
aan vervoermiddelen. Goede fietsvoorzieningen zijn een basisvoorwaarde om het huidige 
fietsgebruik te behouden, om een aantrekkelijk alternatief te bieden voor korte autoritten 
en om combinaties van de fiets met andere vervoerwijzen voor lange verplaatsingen te 
versterken. De combinatie van fiets- en autogebruik kan zich in de komende jaren 
ontwikkelen, vooral voor vervoer van en naar stedelijke gebieden. Het verder faciliteren 
van de fiets in voor- en natransport maakt het openbaar vervoer aantrekkelijk als 
alternatief voor lange autoverplaatsingen. Het wensbeeld voor het openbaar vervoer is 
een toekomst waarin de reiziger kan kiezen uit een scala aan individuele en collectieve 
vervoersdiensten. Het doel is dat deze naar elkaar toe groeien, met als resultaat een rijk 
geschakeerde en samenhangende mobiliteitsketen. 

studiegebied 
De stedelijke netwerken in Noord-Brabant en Oost-Nederland maken een sterke autonome 
ruimtelijke en economische ontwikkeling door. Beide gebieden kunnen de hiermee 
gepaard gaande ruimtebehoefte voor wonen en werken goed opvangen in hun eigen 
landsdeel. De gunstige ligging binnen de driehoek Randstad, Vlaamse Ruit en Rijn- 
Ruhrgebied draagt bij aan deze ontwikkeling. Deze gaat gepaard met een toenemende 
belasting van de hoofdinfrastructuur. Door middel van de maatregelen uit dit NWP zal de 
kwaliteit en capaciteit van de hoofdinfrastructuur op peil worden gehouden, zodat deze 
ontwikkelingen ondersteund worden. 

Het NWP is nog niet vastgesteld beleid. 
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3.2.7 Structuurschema G m n e  Ruimte (1 99a 

algemeen 
Het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) heeft een integraal karakter, dat wil zeggen 
dat het beleidsuitspraken doet voor de diverse ruimtelijke functies in het landelijk gebied 
van Nederland, zoals land- en tuinbouw, natuur, landschap en cultuurhistorie, 
openluchtrecreatie, toerisme, bosbouw en visserij en een samenhangend pakket van 
maatregelen voor de uitvoering van dit beleid geeft. 
De ruimtelijke hoofddoelstelling van het SGR is als volgt omschreven: 

"Met het oog op een duurzame ontwikkeling en een wranfwoord toekomstig ruimtegebnrik in 
het landelijkgebled worden concrete maatregelen getromn en acties ondernomen op de korte 
en middellonge tennijn die tot doel hebben om: 
- Voldoende ruimte te bieden wor het wortbestaan dan wel het onlwikkeen w n  de 

verschillende groene f indes In het landelijk gebied; 
- En daarbij de identiteit en gebruikswaarde w n  het landelijk gebied in zijn geheel m goed 

mogelijk te behouden en onîwìkkelen. " 

Voor wat betreft het landschap is het SGR-beleid gericht op het bevorderen van de 
algemene landschapskwaliteit. Gestimuleerd wordt dat bij de planning en vormgeving van 
ruimtelijke structuren deze mede worden gebaseerd op de landschappelijke kenmerken 
die bepalend zijn voor de identiteit van de verschillende landschapstypen. Het SGR-beleid 
ten aanzien van landschap is mede gebaseerd op de nota Landschap (1992). Hierin zijn 
onder andere de nationale landschapspatronen aangegeven (te beschermen en te 
ontwikkelen / versterken landschapspatronen). 
Aan het landschap in het studiegebied voor de Randweg is geen specifieke betekenis 
toegekend. De inrichting van de directe omgeving dient volgens het SGR gericht te zijn op 
behoud en herstel van de bestaande landschapskwaliteiten. 

biad 36 van l10 

In het SGR is bufferbeleid geformuleerd voor de Ecologische Hoofdstruduur, dat in het 
Natuurbeleidsplan concreet wordt aangegeven. Aan bepaalde waardevolle 
natuurgebieden, waaronder kerngebieden uit de Ecologische Hoofdstructuur, wordt een 
zware planologische bescherming (nee-tenzij-principe) toegekend. In het SGR is tevens 
het compensatiebeginsel geïntroduceerd. Bij ruimtelijke ingrepen in bepaalde in het SGR 
aangewezen gebieden moeten mitigerende en compenserende maatregelen genomen 
worden. 

Momenteel wordt het Structuurschema Groene Ruimte 2 voorbereid. 

Sáuctuurschema G m n e  Ruimte 2 (Ontwerp-planologische kernbeslissing, 2002) 

algemeen 
Het Structuurschema Groene Ruimte 2 (SGR 2) bevat de hoofdlijnen van het ruimtelijk 
beleid voor het landelijk gebied. De nota geeft het beleid voor de land- en tuinbouw, 
natuur, landschap en recreatie. SGR 2 bouwt voort op de Vijfde nota over de Ruimtelijke 
Ordening en andere rijksnota's voor landbouw, natuur, water en cultuurhistorie (Voedsel 
en Groen, Natuur voor mensen, Vierde Nota Waterhuishouding, Belvedère). 

Het beleid is gericht op een kwalitatief hoogwaardig landelijk gebied voor iedereen en 
steunt op drie pijlers: 

- het beschermen van bestaande kwaliteiten door het trekken van de rode en 
groene contouren; 
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- het investeren in functies en gebieden, zoals de Nationale en Provinciale 
landschappen; 

- het toevoegen van nieuwe kwaliteiten in combinatie met economische 
ontwikkelingen door de toepassing van de ontwikkelingsgerichte 
landschapsstrategie. 

Gebieden met bijzondere natuurlijke waarden of landschappelijk en cultuurhistorisch 
waardevolle elementen, worden voorzien van een groene contour. Binnen de gebieden 
met een groene contour geldt een basisbescherming. Nieuwe projecten binnen en in de 
nabijheid van deze gebieden die significante gevolgen kunnen hebben voor de te 
behouden waarden, zijn niet toegestaan, tenzij er geen reële alternatieven zijn én er 
sprake is van redenen van groot openbaar belang. Wordt een project na afweging van 
belangen toch toegestaan, dan moet een besluit worden genomen over compenserende 
maatregelen. 

In het SGR 2 zijn gebieden aangewezen waar het beleid erop is gericht om verbetering en 
herstel van het landelijke gebied te bewerkstelligen. De concentratiegebieden hebben te 
maken met een stapeling van problemen. De hoge concentratie van intensieve 
veehouderijbedrijven is hiervan relatief de belangrijkste oorzaak. Het beleid is er in deze 
gebieden op gericht de agrarische sector nieuw perspectief te bieden, in combinatie met 
het versterken van de landschappelijke, ecologische en recreatieve kwaliteiten. Het 
plangebied is onderdeel van één van deze gebieden. 

Het ruimtelijk beleid voor de Ecologische hoofdstructuur is gericht op het instandhouden 
van de voor behoud, herstel en ontwikkeling wezenlijke kenmerken en waarden. De netto 
begrensde Ecologische hoofdstructuur wordt voorzien van een groene contour. 

Op 21 december 2001 heeft het kabinet de ontwerp-PKB Structuurschema Groene Ruimte 
2 (PKB deel 1) vastgesteld. In PKB deel 1 doet het kabinet een voorstel voor het te voeren 
beleid voor de groene ruimte voor de komende tien jaar, met een doorkijk tot 2020. Op 
PKB deel 1 is inspraak mogelijk geweest. Daarnaast wordt overlegd met besturen van 
provincies, gemeenten en waterschappen. Een samenvatting van alle inspraakreacties 
wordt, samen met verslagen van bestuurlijk overleg, opgenomen in deel 2 van het SGRZ. 

Nota natuur, bos en londjchap in de 21' eeuw, Natuur mor mensen, mensen mor 
natuur (2000); 

algemeen 
In de Nota natuur, bos en landschap wordt de aanpak van het natuurbeleid voor de 
komende tien jaar beschreven. Deze nota vervangt vier groene nota's integraal: het 
Natuurbeleidsplan, de Nota Landschap, het Bosbeleidsplan en het Strategisch Plan van 
Aanpak Biodiversiteit. 

Het kabinet heeft voor het natuurbeleid de volgende hoofddoelstelling opgesteld: 
"Behoud, herstel, ontwikkeling en duunoom gebruik van natuur en landschap, als 
essentiële bijdrage aan een leefbare en duuname samenleving." 

Het kabinet geeft in de nota aan dat het natuurbeleid op de goede weg is, maar dat 
werkelijke realisatie van gestelde doelen en het benutten van kansen een forse extra inzet 
vergen. In essentie komt dit neer op: 

"de realisatie van de Ecologische Hooflstructuur met kracht voortzetten en op 
onderdelen versterken. Dat wil zeggen: de vaart erin houden en sterk inzeiten op de 
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natte onderdelen en op verbetering van de ruimtelijke samenhang en de 
milieukwaliteit"; 
"versterking van de landschappelijke identiteit en kwaliteit en het voornetten en 
verder uitbouwen van het beleid met betrekking tot groen om de stad. Daarbij wordt 
sterk ingezet op meervoudig ruimtegebruik en een ontwikkelingsgerichte 
1andschapsaanpalC." 
"stevige inzet op behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit, zowel internationaal 
als in eigen land". 

Het kabinet kiest tevens voor een verbreding van het beleid en ziet het als een belangrijke 
opgave om de samenleving bij het natuurbeleid te betrekken. Gekozen is voor een 
vereenvoudiging van het beleidsstelsel en een programmatische aanpak. Hierdoor zijn: 
"C.) doelen, maatregelen en middelen aan elkaar gekoppeld en zoveel mogelijk 
'ofi.ekenbaar'gefbnnuleerd (hetzij In Mieke termen, hetzij In procestermen)." 
De inhoudelijke ambitiesvan het natuurbeleid zijn in vijf perspectieven uitgewerkt: 
1. Internationaal-Natuurlijk (versterken van inzet voor het internationale natuurbeleid); 
2. Groot($-Natuurlijk (versterken van de Ecologische Hoofrrstructuur m)); 
3. Nat-Natuurlijk (benutten van kunsen voor karakteristieke natte natuur); 
4. Landelijk-Natuurlijk (versterken van de kwaliteit en identiteit van het landelijkgebie@; 
5. Stedelijk-Natuurlijk (realiseren van voldoende natuur in en om de stad). 
Deze perspectieven zijn uitgewerkt in de vorm van wervende (streeobeelden voor het jaar 
2010 (plus een doorkijk naar 2020). Tezamen moeten zij een bijdrage leveren aan de 
gestelde doelen. In de nota wordt aangegeven dat bij de ontwikkeling en uitvoering van 
het natuurbeleid de rijksoverheid op hoofdlijnen stuurt en niet op projectniveau. De 
andere overheden zijn verantwoordelijk voor de concrete invulling en uitvoering van het 
natuurbeleid. 

aigemeen 
In de Nota Belvedere wordt de relatie tussen het ruimtelijk beleid en de cultuurhistorie 
aangeduid. De doelstelling met betrekking tot het ruimtelijke beleid luidt: Het erkennen 
en herkenbaar houden van cultuurhistorische identiteit in zowel het stedelijke als 
landelijke gebied, als kwaliteit en uitgangspunt voor verdere ontwikkelingen. Daarvoor 
worden een vijftal richtingen aangegeven, waaronder: 

- vroegtijdige en volwaardige afweging 
- volwaardig betrekken van cultuurhistorie bij planologische procedures en 

planvormingsprocessen 
in de nota Belvedere worden verspreid over heel Nederland cultuurhistorische meest 
waardevolle gebieden aangegeven, de zogenoemde Belvederegebieden. Daar geldt een 
speciale aandacht voor het versterken en benutten van de cultuurhistorische identiteit en 
de daarvoor bepalende kwaliteiten (fysieke dragers). 

studiegebied 
Ten oosten van het studiegebied ligt het Beivedèregebied Dommeldal. De Randweg en het 
studiegebied zelf liggen niet binnen een Belvedèregebied. Hier geldt dus alleen het 
generieke beleid. 
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algemeen 
De hoofddoelstelling van deze nota luidt: *Het hebben en houden van een veilig en 
bewoonbaar land en het instandhouden en versterken van gezonde en veerkrachtige 
wutersystemen, waarmee een duunaam gebruik blilpgegamndeerda. 
In deze nota wordt, net als in de voorgaande nota's, uitgegaan van integraal waterbeheer. 
Gepleit wordt voor meer samenhang tussen het beleid voor water, ruimtelijke ordening en 
milieu, dat gericht is op de verschillende belangen zoals veiligheid, landbouw, natuur, 
drinkwatewooniening, transport, recreatie en visserij. Hierbij wordt geprobeerd ruimte te 
cre8ren voor gebiedsgericht maatwerk. Dit wil zeggen een combinatie van een 
geyntegreerde generieke aanpak voor de landelijke gemeenschappelijke doelen en een 
specifieke regionale uitwerking, hierbij rekening houdend met de lokale omstandigheden 
en mogelijkheden. 

Andes omgaan met uwter, uwterbelaid In de 21' eeuw (2001) 

aigemeen 
Directe aanleiding voor het kabinetsstandpunt 'Anders omgaan met water' is de zorg over 
het toenemend hoogwater in de rivieren, wateroverlast en de versnelde stijging van de 
waterspiegel. Het kabinet vindt dat er een aanscherping moet komen in het denken over 
water. We zullen meer rekening moeten houden met eisen die het water stelt. Dat 
betekent het water meer ruimte geven. 
Het kabinet heeft voor het waterbeleid in de 21' eeuw de volgende drie uitgangspunten 
opgesteld: 
1. Anticiperen in plaats van reageren; 
2. Niet afwentelen van waterproblemen op het volgende stroomgebied, maar handelen 

volgens de drietrapsstrategie van 'vasthouden-bergen-afvoeren*; 
3. Meer ruimtelijke maatregelen naast technische ingrepen. 

Belangrijk onderdeel in het nieuwe waterbeleid is de watertoets. Water zal, meer dan nu, 
sturend zijn bij de ruimtelijke inrichting en het ruimtegebruik in Nederland. Nieuwe 
plannen en projecten moeten daarom worden getoetst aan de effecten op veiligheid, 
wateroverlast en verdroging. Dat is de watertoets. Ruimte die nu beschikbaar is voor de 
bescherming tegen overstromingen en wateroverlast moet ten minste behouden blijven. 
De aanwezige ruimte mag niet sluipenderwijs verloren gaan bij de uitvoering van nieuwe 
projecten voor infrastructuur, woningbouw, landbouw of bedrijventerreinen. 
Verschillende bepalingen in de Wet op de Ruimtelijke Ordening bieden de mogelijkheid 
om de gevolgen van projecten voor het watersysteem te toetsen. Deze mogelijkheden 
worden echter op dit moment niet ten volle benut. Het kabinet wil dan ook dat de 
watertoets vanaf heden wordt toegepast door alle overheden. 

Besluit luchdkwrrliteit (2002) 

algemeen 
In juli 2001 is het Besluit luchtkwaliteit in werking getreden. In dit besluit, de nationale 
vertaling van de Europese richtlijn die de oude Nederlandse besluiten aangaande de 
luchtkwaliteit vewangt, zijn kwaliteitsnormen opgenomen voor de luchtkwaliteit. Het 
besluit geeft verder regels voor het monitoren van de luchtkwaliteit en voor het nemen 
van maatregelen in gevallen dat de kwaliteit niet aan de normen voldoet. Het besluit 
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bepaalt verder dat overheden bij het uitvoeren van hun wettelijke taken rekening moeten 
houden met de regels aangaande de luchtkwaliteit. 

studiegebied 
Gezien de actuele luchtkwaliteit in het zoekgebied en de aard van de voorgenomen 
activiteit wordt aangenomen dat het besluit luchtkwaliteit geen aanleiding is voor 
specifieke maatregelen in het bestemmingsplan of in andere plannen voor de Randweg. 

3.2.14 Wet geluìdhìnder: 

algemeen 
In de Wet geluidhinder en het bijbehorende uitvoeringsbesluit 'Grenswaarden binnen 
zones langs wegen' is aangegeven op welke wijze geluidhinder dient te worden 
beoordeeld. Hierbij zijn de normeringen en te volgen procedures aangegeven. Het 
algemene doel van de Wet geluidhinder is het bestrijden en voorkomen van geluidhinder. 
Voor bestaande situaties is het beleid erop gericht het aantal urgente saneringssituaties 
terug te dringen door het nemen van maatregelen. In bestaande situaties is sprake van 
een saneringssituatie bij een geluidsbelasting (in 1986) van meer dan 55dB(A). 
In nieuwe situaties (bijv. wegaanleg, nieuw bedrijventerrein) mogen geen nieuwe 
saneringssituaties ontstaan. De ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in nieuwe 
situaties is in beginsel 50 dB@). Gedeputeerde Staten kunnen in bepaalde gevallen uit 
eigen beweging, voor de ter plaatse hoogst toelaatbare geluidsbelasting van 50 dB (A), 
een hogere waarde vaststellen. Deze waarde mag maximaal 55 dB (A) en voor aanwezige 
of in aanbouw zijnde woningen 60 dB (A) zijn. 

algemeen 
De Reconstructiewet concentratiegebieden heeft als doel de verbetering van de 
ruimtelijke structuur in een aantal zogenoemde concentratiegebieden. 
Concentratiegebieden zijn gebieden in Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg waar 
sprake is een grote concentratie intensieve veehouderij. Na de varkenspest in 1997 is 
geconstateerd dat de problemen in de intensieve veehouderij samenhangen met de 
ruimtelijke structuur. Verbetering van zowel de ruimtelijke als de landbouwstructuur moet 
de veterinaire risico's verminderen. Tevens biedt reconstructie de mogelijkheid de 
kwaliteit van natuur, landschap, milieu en water in de concentratiegebieden te 
versterken, alsmede de recreatie, infrastructuur en economische potenties. 
De provincies moeten voor de betrokken gebieden reconstructieplannen opstellen, waarin 
binnen een periode van 12 jaar de plannen moeten worden uitgevoerd. 

studiegebied 
Het landelijk gebied van de gemeente 's-Hertogenbosch maakt onderdeel uit van het 
reconstructiegebied Maas en Meierij, het landelijk gebied van de gemeente Vught van 
reconstructiegebied Meierij. Voor beide reconstructiegebieden is de m.e.r.-procedure 
opgestart met de publicatie van een startnotitie en een concept-streefbeeld (zie paragraaf 
3.3). 
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algemeen 
Het rijksbeleid is er al vele jaren op gericht om de bereikbaarheidsproblemen terug te 
dringen. Dit beleid is door de Nederlandse Spoorwegen vertaald in het plan ' Rail 21'. Het 
plan voorziet in kortere reistijden en een betrouwbaardere dienstregeling door meer en 
snellere treinen in te zetten. Dit is alleen mogelijk als de capaciteit van de baanvakken 
wordt vergroot door het verdubbelen van belangrijke spoorlijnen (van twee naar vier 
sporen), door de spoorbaan zodanig aan te passen dat treinen elkaar ongelijkvloers 
kunnen kruisen en door het uitbreiden van diverse emplacementen met extra wissels. 

studiegebied 
In het kader van Rail21 is ten westen van de bestaande drie sporen tussen 's-Hertogen- 
bosch en Vught ruimte gereserveerd voor een vierde spoor. Deze ruimtereservering is 
planologisch vastgelegd in bestemmingsplan Baanvak Zuid van de gemeente 's-Hertogen- 
bosc h. 

algemeen 
Het Startprogramma Duurzaam Veilig is een uitwerking van het in het derde Meerjaren- 
plan Verkeersveiligheid (1991) geïntroduceerde begrip Duurzaam Veilig. in het 
programma zijn actiepunten opgenomen die moeten leiden tot een veilige inrichting van 
wegen en gebieden. 
Duurzaam Veilig gaat ervan uit dat de mens de maatgevende factor is in het verkeer. 
Verkeer dient zodanig ingericht te zijn, dat de verkeersdeelnemers automatisch hierop 
anticiperen. 
De uitgangspunten van Duurzaam Veilig zijn: 
- voorkomen van onbedoeld gebruik van de weg; 
- voorkomen van ontmoetingen met een verschil in snelheid enlof snelheid; 
- voorkomen van onzeker gedrag. 
Concreet betekent dat: 
- het aantal ontmoetingen tussen verkeer uit verschillende richtingen zo klein 

mogelijk moet zijn; 
de onderlinge snelheidsverschillen tussen verkeersdeelnemers zo klein mogelijk 
moet zijn; 

- de voorspelbaarheid van verkeerssituaties zo groot mogelijk moet zijn. 
Belangrijke aspecten in het Duurzaam veilig beleid is categorisering van de wegvakken en 
het creëren van 30 kmluur zones in woon/verblijfgebieden. 

Bij categorisering wordt onderscheid gemaakt in stroomwegen, gebiedsontsluitings- 
wegen en erftoegangswegen. Per type weg zijn operationele eisen gedefinieerd. 
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algemeen 
in het streekplan wordt gekozen voor de visie waarin respect voor de natuurlijke 
leefomgeving en de landschappelijke en cultuurhistorische rijkdom centraal staat en 
waarin het eigen karakter, de specifieke kwaliteiten en contrasten van Brabant duidelijk 
herkenbaar zijn. Om dit toekomstbeeld te realiseren moet ook het ruimtelijk beleid 
bijdragen aan de balans tussen het economische, het ecologische en het sociaal-culturele 
kapitaal van Brabant. 'Brabant in Balans' betekent dat bij het ruimtelijk mogelijk maken 
van nieuwe (economische) ontwikkelingen meer aandacht moet worden geschonken aan 
ecologische en sociaal-culturele aspecten. Met andere woorden; de ruimte moet 
zorgvuldiger gebruikt worden. Dit is het hoofddoel van het provinciaal ruimtelijk beleid. 
Daartoe wordt de lagenbenadering toegepast, wordt het belang van zuinig ruimtegebruik 
en het aantrekkelijkvormgeven van de leefomgeving onderstreept en wordt de noodzaak 
van grensoverschrijdend denken en handelen benadrukt. Daarnaast is er oog voor sociale 
aspecten van het ruimtelijk beleid en wordt waar mogelijk een bijdrage geleverd aan 
sociale rechtvaardigheid. 

/n~structuur 
Met betrekking tot de infrastructuur gaat het er allereerst om de gebruiksmogelijkheden 
te intensiveren. Dit is nodig om in de groeiende mobiliteitsbehoefte te voorzien en 
tegelijkertijd Brabant bereikbaar en leefbaar te houden. Nieuwe infrastructuur dient te 
allen tijde op duurzame wijze ingepast te worden met een minimale aantastingvan natuur 
en landschap. Waar sprake is van een botsing van verkeersverbindingen met ecologische 
verbindingen (botsende corridors), moet worden gezocht naar oplossingen die aan beide 
soorten verbindingen recht doen. 

studiegebied 
Het toekomstbeeld voor 's-Hertogenbosch in 2020 is dat 's-Hertogenbosch zich verder 
heeft ontwikkeld tot de ontmoetingsstad bij uitstek. Ook is ze het centrum van de 
bancaire, financiële en juridische dienstverlening. De stad is er in geslaagd - 
samenhangend met de omlegging van de Zuid-Willemsvaart en de verbreding van de A2- 
een nieuw hoogstedelijke en multifunctionele knoop te ontwikkelen op het snijvlak van 
weg, water en spoor. 
in het streekplan (Provincie Noord-Brabant, 20021 is een groot deel van de Gement (waar- 
onder Maij, het deel van de Honderdmorgen ten noorden van de Gementweg) en de 
groenzone rondom voormalig fort isabella aangewezen als natuurparel in het kader van 
de GHS (kaarteenheid GHS-natuur, natuurontwikkelingsgebied). De Gement en Bossche 
Broek zijn "natte"natuurpare1s genoemd. De dijken langs het Drongelens kanaal maken 
als "bestaand bos- en natuurgebiedWook deel uit van de GHS-Natuur. Het Drongelens 
kanaal zelf is aangewezen als ecologische verbindingszone en daarmee als natuurparel in 
het kader van de GHS-Natuur. De status van de Langstraatspoordijk is niet geheel 
duidelijk. Deels valt het onder de GHS-natuur (natuurontwikkelingsgebied), deels onder 
GHS-Landbouw (leefgebied kwetsbare soorten). 
De Honderdmorgen en een groot deel van Maij vallen binnen de Regionale natuur en 
landschapseenheid, de kop van de Maij valt binnen de stedelijke regio Waalboss 
(Waalwijk, 's-Hertogenbosch, Oss). Hierbij moet opgemerkt worden dat het vooralsnog 
een indicatieve, nader uit te werken begrenzing betreft. 
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algemeen 
Voor de stedelijke regio Waalboss (Waalwijk, 's-Hertogenbosch, Vught en Oss) en het 
omliggende landelijk gebied is het streekplan uitgewerkt in het Duurzaam streefbeeld 
Waalboss [Provincie Noord-Brabant, 2002gl. 
De lagenbenadering uit het Streekplan volgend zijn de ruimtelijke sterktes, zwaktes, 
kansen en bedreigingen in de regio geïnventariseerd. Vervolgens is een hoofdvisie 
geformuleerd, waaruit voor verschillende thema's (natuur, recreatie, landbouw) deelvisies 
zijn ontwikkeld. 
De hoofdvisie bestaat uit een zestal leidende principes: 

- Het versterken van de stedelijkheid op de dekzandrug op de overgang van zand 
naar klei; 

- Het behouden van de landschappelijke structuur; 
- Het optimaliseren van het gebruikvan het bestaande stedelijk gebied; 
- Het versterken van het ecologische en watersysteem; 
- Het benutten van de economisch-infrastructurele potenties; 
- Het versterken van de bestaande stedelijke structuren. 

De thematische ontwikkelingsvisies zijn vervolgens vertaald in een duurzaam ruimtelijk 
structuurbeeld en 35 gebiedsgerichte strategieën. 

studlegebld 
Voor de regio 's-Hertogenbosch-Vught staat stedelijke herstructurering en onderzoek naar 
ecologische en economische potenties centraal. Aandachtspunten zijn: 

- versterken compact stedelijk gebied; 
- behoud stedelijke groenstructuren; 
- behoud en versterken waterstructuur; 
- versterken van cultuurhistorische waarden; 
- behoud openheid Bossche Broek; 
- behoud en versterken uitloopfunctie. 

De Gement is genoemd als één van de grote landschappelijke geledingszone waarin 
groene ontwikkelingen mogelijk zijn die recht doen aan de landschappelijke identiteit, 
ecologische potenties en de aanwezige cultuurhistorische waarden. Aandachtspunten 
zijn: 

- ontwikkelen landschapsecologische verbindingen tussen de beken en de Maas; 
- behoud herkenbaar landschapsbeeld als overstromingsvlakte; 
- behoud en versterking grenzen en contrasten; 
- behoud openheid; 
- combineren van landbouw met regionale waterberging, ruimte voor de rivier, 

extensieve vormen van recreatie, natuurbeheer en - ontwikkeling. 
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aigemeen 
Volgend uit de Reconstructiewet (zie paragraaf 3.2) zijn er voor de verschillende delen van 
het landelijk gebied in Noord-Brabant m.e.r.procedures opgestart. In oktober 2002 is de 
procedure formeel gestart met de publicatie van de startnotities en de streefbeelden. 
In de startnotities worden op basis van de in de reconstructiewet vastgestelde doelen en 
de in het gebied aanwezige kwaliteiten, zwaktes, potenties en gevaren, streefbeelden 
ontwikkeld, die als basis voor de ontwikkeling van alternatieven in het MER kunnen 
dienen. Per thema en gebied wordt een beschrijving gegeven. 

studiegebid 
Het landelijk gebied tussen Vught en 's-Hertogenbosch valt binnen twee 
reconstructiegebieden: het landelijk gebied van de gemeente Vught maakt onderdeel uit 
van reconstructiegebied Meierij, dat van 's-Hertogenbosch van Maas en Meierij. 

landelijkgebied 's-Hertogenbosch: Reconstructiegebied Maas en Meierij. 
Maij, noordelijk deel van de Honderdmorgen en Bossche Broek zijn in het streefbeeld 
benoemd als Open Natuur, de Moerputten als Gesloten Natuur. 

landelijkgebied Vught: Reconstructiegebied Meierij 
De omgeving van fort Isabella en Vughtsche Hei is in het streefbeeld aangegeven als 
Gesloten Natuur. Het zuidelijk deel van de Honderdmorgen is aangegeven als Open 
Gemengd (natuur+bndbouw). 
De Gement is benoemd als retentiegebied en natte graslanden, waar natuur en landbouw 
geïntegreerd zijn. 

Cultuurhisbrìsche naardenkaart (2001) 

algemeen 
Op de cultuurhistorische waardenkaart maakt de provinciale archeologische, 
cultuurhistorische, landschappelijke en stedenbouwkundige waarden inzichtelijk. 

studlegebid 

Figuur 83.7 geeft de landschappelijke, cultuurhistorische en stedenbouwkundige 
waarden in het studiegebied weer gebaseerd op de cultuurhistorische waardenkaart. 
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Figuur 83.7 Cultuurhlstorlsche waarden s t u d l ~ b l e d  Randweg 
[Provincie Noord-Brabant, ZOOla] 
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Samen werken aan water, Wahrhuishoudingplan 2 1998-2002 (1 997) 

algemeen 
In het waterhuishoudingspian legt de provincie op hoofdlijnen vast hoe met water moet 
worden omgegaan. De provincie wil dat "water bijdraagt aan een gezonde omgeving voor 
mens, dier en plant, waarin veilig en comfortabel kan worden gewoond en waar ruimte is 
voor economische en ecologische ontwikkelingen* [Provincie Noord-Brabant, 19971 
Verdroging en waterkwaliteit worden als belangrijkste problemen gesignaleerd, het 
denken over water als evenwichtssysteem ais nieuwe benadering. Thema's zijn 
- duurzame watervoorziening: besparing watergebruik, hergebruik water, onttrekking 

zonder nadelige gevolgen voor de waterfundies; 
gewenste watersituatie wor elke gebruikersvorm: waterconservering; 
verbetering van de waterkwaliteit: bronaanpak, vermindering af- en uitspoeling; 
inrichting van de waterlopen: natte ecologische verbindingszones; 
water in de stad: systeembenadering. 

Onderscheid wordt gemaakt in 5 gebruiksvormen van water: 
- water voor landbouw; 

water in stedelijk en ander bebouwd gebied; 
water voor natuur; 
verder onderverdeeld in: 
- waternatuur 
- waterafhankelijke landnatuur 
- minder waterafhankelijke landnatuur 
- ecologische verbindingszones 
zwemwater; 
viswater (natuurlijk, geen recreatief). 

studiegebied 
In het gebied ten zuidoosten van 's-Hertogenbosch zijn de volgende 
watergebruiksvormen aangegeven: 
- Bossche Broek: waternatuurlwater voor landnatuur; 

Maij: water voor overige Groene Hoofdstructuur; 
rest Cement: water voor landnatuur; 

- Drongelens Kanaal: ecologische verbindingszone, viswater. 
in de vorige versie van het waterhuishoudingplan (1991) had het Drongelens Kanaal ook 
nog de functies wateraanvoer, kanowater en water voor iandnatuur toegewezen gekregen. 

Verordening waterhuishoudìng Noord-Bmbant (199fl 

aigemeen 
De provinciale verordening waterhuishouding is een uitwerking van de Wet op de 
waterhuishouding en het provinciale waterhuishoudingsplan en geeft regels voor 
waterbeheer op allerlei gebied. Het bundelt de versnipperde provinciale regelgeving ten 
aanzien van water. in de verordening worden o.a. regels met betrekking tot het beheer 
van kwantiteit en kwaliteit van zowel oppervlakte- als grondwater beschreven. Ook 
worden zogenaamde verordeningsgebieden begrensd, waarvoor speciale regels gelden. 

studiegebied 
Ten zuiden van 's-Hertogenbosch zijn Bossche Broek, Drongelens Kanaal en een groot 
deel van de ~ement aangegeven als verordeningsgebied. 
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3.3.7 Provinciaal milìeubeleidsplan (1 991) 

algemeen 
Het Provinciale Milieubeleidsplan schetst de hoofdlijnen van het milieubeleid van de 
provincie Noord-Brabant voor de korte en middellange termijn (2000-2004). Doel van het 
milieubeleid is om te komen tot een duurzame ontwikkeling. Er wordt getracht zo veel 
mogelijk accent te leggen op voorstellen die een duurzame ontwikkeling op gang 
brengen. 
Voor de planperiode is de nadruk gelegd op de volgende drie pijlers. De eerste pijler richt 
zich op het voortzetten van bestaande beleidslijnen waaruit gebleken is dat daar 
milieuwinst is geboekt. De tweede pijler richt zich op die aspecten waarvoor de 
beleidsdoelen niet worden gehaald. De derde pijler heeft betrekking op een betere 
afstemming tussen de verschillende overheidslagen (gemeenten, waterschappen, 
provincie en rijk) en tussen de diverse beleidsvelden (ruimtelijke ordening, verkeer, 
milieu, economie) binnen één owrheidslaag. 
Aan de hand van milieuthema's wordt de stand van zaken in de provincie in beeld 
gebracht. Vervolgens worden per doelgroep (landbouw, industrie, energie, verkeer en 
vewoer etc) accenten aangegeven waar gedurende de planperiode het milieubeleid zich 
op zal gaan richten. 
Zoals aangekondigd in het verkeers- en vervoerplan en vastgelegd in het bestuursakkoord 
zal een terughoudend beleid worden gevoerd ten aanzien van het Brabantse wegennet. 
Aanleg van nieuwe wegen is alleen aan de orde als oplossingen in de sfeer van openbaar 
vewoer of andere milieuvriendelijke alternatieven geen oplossing bieden. 

e 
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3.3.8 Milieu in uiímerlng, Prrovinciale milieuverordening Noord-Bmbont (1 991) 

algemeen 
De provinciale milieuverordening is een uitwerking van de Wet Milieubeheer en het 
provinciaal milieubeleidsplan en geeft regels voor milieuaspecten op allerlei gebied. Het 
bundelt de versnipperde provinciale regelgeving ten aanzien van milieu. 
Zo beschrijft het o.a. hoe omgegaan moet worden met afvalstoffen, bodem- en 
waterverontreiniging. Bijzondere gebieden als stiltegebieden, waterwingebieden, 
natuurmonumenten (alleen Groote Peel) worden begrensd en beschreven. Tot slot wordt 
beschreven hoe milieu-belastende activiteiten gemeld moeten worden en hoe ontheffing 
van verboden aangevraagd kan worden. 

studiegebied 
In het studiegebied ten zuidoosten van 's-Hertogenbosch ligt geen waterwingebied of 
stiltegebied. Dichtstbijzijnde waterwingebied is ligt tussen Nieuwkuijk en Vlijmen. 
Dichtstbijzijnde stiltegebieden zijn de Kampinaheide en Drunense Duinen. 

Natuurbeleidsplan (1 993) 

algemeen 
in het Natuurbeleidsplan presenteert de provincie plannen om de (landschappelijk en 
ecologische) kwaliteit van het buitengebied te vergroten. Hoofdoelstelling is "Duurzame 
instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden in Noord-Brabant". In het 
natuurbeleidsplan wordt de Groene Hoofdstructuur, zoals vastgelegd in het streekplan 
1992 uitgewerkt (Groene ~oofdstructuur is de provinciale uitwerking van de nationale 
Ecologische hoofdstructuur). 
Centraal staan de aankoop en (her)inrichting van natuurgebieden en realisatie van 
ecologische verbindingszones. 

biad 48 van 110 BU Stad en Ruimte, Vakgroep Landelijk Gebied, Vestiging Oosterhout 



MER Randweg 's-Hcrtogenbosch-Vught 
gemeente 's.Hertogenbosch 

Er worden vijf voorkeursgebieden aangegeven voor realisering van de GHS: stroomgebied 
Beerze en Reusel, stroomgebied Mark, stroomgebied Zandley, Peelvenen en 
Landinrichtingsproject St. Oedenrode. 
In het Natuurbeleidsplan wordt gesteld dat de provincie bij de aanleg van nieuwe 
infrastructuur de Groene Hoofdstructuur zal ontzien, mits er reële alternatieven zijn. 
Voorzieningen voor het opheffen van barrières maken integraal deel uit van de 
planvorming. Speciale aandacht wordt gegeven aan natuurtechnisch wegbermbeheer. 

studiegebied 
Maij en een groot deel van de Honderdmorgen zijn aangewezen als natuurkerngebied 
voor planten- en plantengemeenschappen. Een groot deel van de Gement (maar niet Maij 
en Honderdmorgen) is natuurkerngebied voor weidevogels, ganzen en manen. Het 
Drongelens kanaal is ten noorden van fort Isabella aangewezen als ecologische 
verbindinguone, ten zuiden van het fort als natuurkerngebied voor dagvlinders en natte 
biotopen. Binnen het stroomgebied van de Dommel wordt natuurontwikkeling langs het 
Drongelens Kanaal als gewenst aangegeven. Het studiegebied ligt in het voorkeursgebied 
Zandley. 

algemeen 
De Groene Hoofdstructuur, zoals in hoofdlijnen gedefinieerd en begrensd in het 
streekplan wordt verder geconcretiseerd en gedetailleerd in natuurgebiedsplannen. 

studiegebied 
Voor het studiegebied van de Randweg is met name het natuurgebiedsplan Dommeldal- 
Noord en de Zandley van belang. in het ontwerpplan Dommeldal-Noord [provincie Noord- 
Brabant, 2001 b] worden streefbeelden beschreven voor het Isabellabos, de Gement, het 
Drongelens Kanaal. ' 

Voor het Isabellabos wordt een ontwikkeling van vochtig tot plaatselijk nat natuurbos 
voorgesteld. Voor de Maij en Honderdmorgen wordt een ontwikkeling van een 
aaneengesloten natuurgebied en open landschap bestaande uit vochtige tot natte, 
bloem- en soortenrijke schraalgraslanden (0.a Dotterbloemhooiland en Blauwgrasland)., 
plaatselijk onderbroken door ruigten, moerasjes en struwelen voorgesteld. 
Langs het Drongelens Kanaal wordt gestreefd naar behoud en herstel van droge en 
soortenrijke graslandvegetaties met hier en daar droge ruigten, struwelen en bosstroken. 
Voor het water wordt gestreefd naar kwaliteitsverbetering en diversiteit in moerastypen 

algemeen 
In de Nota Landschapsbeheer presenteert de provincie plannen voor een hoogwaardige 
landschappelijke inrichting, waarbij instandhouding, herstel en ontwikkeling van 
landschappelijke, ecologische en cultuurhistorische waarden centraal staat. Het is een 
uitwerking van het beleid op hoofdlijnen zoals gepresenteerd in het Natuurbeleidsplan: 
- kleine landschapselementen (b.v. poelen, erfbeplanting, houtsingels); 
- kleinschalige natuurbouwprojecten en verbindingszones 

(grootschalige projecten vallen rechtstreeks onder het Natuurbeleidsplan); 
- biotoopverbetering voor specifieke soorten (b.v. vispassages, nestgelegenheden). 
Ter prioritering zijn een aantal aandachtsgebieden gebieden geselecteerd. 
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studiegebied 
Het Dommeldal is een aandachtsgebied, maar het gebied ten zuidoosten van 's- 
Hertogenbosch valt niet binnen de begrenzing. 

3.3.12 Mobìel blìjven, Prvvinciool Verkeer- en Vemenplon (1 998) 

algemeen 
In het Provinciaal Verkeers- en Vervoersplan ( N P )  staan het waarborgen van de 
bereikbaarheid en de leefbaarheid onder druk van de groeiende mobiliteit centraal. 
Doelstellingen zijn: 
- verbetering bereikbaarheid van stedelijk en landelijk gebied; 
- beperking van geluidhinder, luchtverontreiniging en energiegebruik; 
- verbetering van de verkeerveiligheid. 

Als ontwikkelingsperspectieven voor 2010 zijn geformuleerd: 
- auto: selectief uitgebreid wegennet, rekeningrijden, ontmoedigingsbeleid parkeren, 

transferia, toename wegcapaciteit door benuttingsmaatregelen; 
- fiets: in en rond stad concurrent van auto, snelfietsroutes; 
- collectief vervoer: snelbusdiensten, lightrail, marktgericht collectiefvervoer 

goederenvervoer: afname groei op weg, toename op water en spoor; 
- leefbaarheid: afname hinder door stil asfalt, rijsnelhedenbeleid, zuinigere en stillere 

vrachtwagens, scheiding verkeers- en verblijfsgebieden; 
- verkeersveiligheid: duurzaam veilig, scheiding verkeers- en verblijfsgebieden. 

Belangrijkste beleidspunten zijn: 
- ordening van aciviteiten, die onnodige mobiliteit voorkomt; 
- ontwikkelen wervend collectief vervoerssysteem; 
- stimuleren van alternatieve vormen van personenvervoer (fiets, collectief vervoer, 

carpoolen, vervoersmanagement) en goederenvervoer (buis, water, rail); 
- prioriteren noodzakelijk autoverkeer; 
- beter benutten bestaande capaciteit; 
- selectieve uitbreiding wegstructuur. 

studiegebied 
In het PWP is de aansluiting van de A2 op de A59 tussen 's-Hertogenbosch en Vught 
voorzien. Er zijn geen concrete elementen voor het studiegebied Randweg beschreven. 

Cotegorkring wegennet Noord-Bmbont (2001) 

algemeen 
In het kader van het Startprogramma Duurzaam Veilig (zie paragraaf 3.2) heeft de 
provincie het wegennet van Noord-Brabant gecategoriseerd en de (beoogde) functie ervan 
beschreven. Categorisering is een belangrijk hulpmiddel bij de (uiteindelijke) realisatie 
van het Duurzaam Veilig maatregelen pakket. 

studiegebied 
De Randweg is onder de naam Zuidwest-tangent Den Bosch genoemd als GOW-A 
(provinciale / stadgewestelijke gebiedsontsluitingsweg) studieproject genoemd en op 
kaart aangegeven. 
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Regionaal en gemeentelijk niveau 

Toíualvisie Gement-Bossche Bmek (2002) 
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aanleiding / doel 
De voorgenomen aanleg van de Randweg in het gebied tussen 's-Hertogenbosch en Vught 
heeft aanleiding gegeven om na te denken over een kwaliteitsimpuls voor dit gebied als 
geheel. De gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught hebben in nauwe samenwerking met 
de provincie, waterschappen, natuur- en milieuverenigingen een totaalvisie voor de 
ontwikkeling van dit gebied op laten stellen [Arcadis, 20021. Doel van de Totaaivisie is om 
de mogelijkheden aan te geven voor het behoud, versterking en verdere ontwikkeling van 
waarden op het gebied van water, natuur, landschap, cultuurhistorie en recreatie. 

eisen / randvoorwaarden 
Vanuit de verschillende thema's zijn harde randvoorwaarden ("eisen") en richting- 
gevende randvoorwaarden (uwensen") geformuleerd, weergegeven in onderstaande tabel. 

visie 
Op basis van de bestaande en potentiële kwaliteiten van het gebied en de geformuleerde 
eisen en wensen van de verschillende thema's is een visie ontwikkeld. Ontwerpprincipes 
hierbij zijn geweest: water van last tot lust, kwaliteiten benutten door te koppelen, 
bijzondere overgangen tussen stad en natuur. Centraal staan het voornemen om de 
verkeersstructuur te verbeteren door de Randweg, de functie van het gebied ten behoeve 
van de hoogwaterbestrijding en de wens om een robuuste ecologische verbindingszone te 
ontwikkelen. De hoofdpunten van de visie zijn in onderstaand overzicht weergeven. 

projecten 
De visie is voor de verschillende deel gebieden ("koepelprojecten")itgewerkt in concrete 
projectvoorstellen. Onderstaande tabel geeft een overzicht. 
Figuur 83.8 geeft een overzicht van de koepelprojecten isabella, Cement, Bossche Broek, 
Natuur en cultuur beleven en Doorbraken. 

Formeel is de totaalvisie als geheel geen autonoom beleid, omdat het nog niet is 
vastgesteld. Een deel van de projectvoorstellen Is al wel autonoom beleid, wordt al in 
ander kader dan de Totaalvisie gerealiseerd en maakt als zodanig deel uit van de 
referentiesituatie van de Randweg (bv. realisering EHS/ GHS, vispassage Vughterstuw). 
Een deel van de projectworstellen is nog in visievormend stadium en nog niet 
vastgesteld. Voor een aantal projecten hangt realisatie samen de realisatie van de 
Randweg. De nog niet vastgestelde projectvoorstellen maken geen deel uit van de 
referentiesituatie voor de Randweg. Wel is daar waar mogelijk enlof noodzakelijk in het 
MER aangegeven wat de mogelijke consequenties en potenties zijn wanneer deze 
projecten gerealiseerd worden. 
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Tabel 83.2 Eisen en wensen totaalvisie 
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Tabel 83.3 

thema 
mimtelijke 
ontwikke- 
lingen 

water 

natuur 

initiatieve 
n 

huidige 
waarden 
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eis (= harde randvoornaarde) 
- compensatie voor aantasting 

veroorzaakt door ruimtebeslag en 
verstorende werking van de Randweg 

- handhaven functioneren en capaciteit 
watersysteem (m.n. berging Bossche 
Broek en capaciteit Drongelens Kanaal) 

- berging Gement mogelijk 
- realisatie Habitatgebied 49 
- mogelijk houden nominatie Gement 

Vogelrichtlijngebied - realisatie EHS / GHS begrenzing 
- realisatie ecologische verbindingszones 
- Randweg 
- vispassage Vughterstuw 
- lange afstand wandelroute 

Moerputten brug 

- natuurwaarden (met name voor 
Pimpernelblauwtje en Kleine maan) - rust en kwaliteitsnatuur Bossche Broek 

gebied 
Gement 

Isabella 

Bossche Broek 

VugM-Noord 

recreatie 
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wens (= richtinggevende randvoorwaarde) 
- bestemmingsplannen 
- structuuwisie Vught-Noord 
- ruimtelijke structuurvisie + landschapsvisie 
- landbouw als economische drager Gement 
- openhouden oplossingrichtingen voor bestrijding 

hoogwater- en verdroginspmblematiek 
- verdwijnen bebouwing Gement 

- realisatie streefbeelden natuurgebiedsplannen 
Dommeldal-Noord en Zandleij 

- ecologische verbindingszone Gement-Engelerrneer 

- beperking sluipverkeer Gement 
- fietsroute ten zuiden van Moerputten 
- betere ontsluiting van de Gement 
- beleefbaar maken Bossche Broek 
- schraallandontwikkeling Moerputtenweg 
- wandelroute Moerputten brug 
- peilherziening Gement 
- visuele afscherming Randweg 
- grondvenverving Vlijmensch Ven 
- herstel eendenkooi Moerputten - behoud openheid Bossche Broek en Gement 
- behoud geslotenheid Moerputten 
- behoud contrast stadsrand- open gebied 
- behoud donken Deuteren 
- behoud en versterking recreatieve toegankelijkheid 

Gement en Bossche Broek 

vlsie 
- kans: inrichting als retentiegebied door middel van compartimentering met dijken 
- kans: vergroting waterafvoercapaciteit Vughterbolwerk 
- kans: realisatie fietsroutes op dijken 
- kans gezoneerde natuurontwikkeling in compartimenten 
- wens: aanvullende hoogwatenerbinding ten noorden van fort Isabella 
- kans: ecologische verbindingme voor waterbegeleidende soorten 
- kans: versterking beleefbaarheid fort door herstel contouren - wens: hoogwaardige stedenbouwkundige invulling "met respect voor omgeving 
- wens: tweede tunndbak met waterhuishoudkundige ecologische functie langs tunnel Randweg 
- kans: aanpassing waterhuishouding 
- kans: benutten en ontwikkelen kwaliteiten natte schraallanden 
- wens: herstel oude loop Dommel 
- noodzaak / wens: hoogwaterkade 
- kans: hoogwaardige stedenbouwkundige afronding 
- kans: ecologische verbindingszone 
- kans: extra hoogwaterafvoer 
- noodzaak: toegangspunten: Vughterbrugvoor Bossche Broek / transferium voor Gement 
- kans: knooppunten: donken Deuteren / fort isabella 
- wens: wandel-/fiets-/ vaarroutes door Gement en Bossche Broek en naar Moerputten - 
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Tabel 83.4 
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kor pr1 
prolm 
venrlrchten 
rondom 
isabelli 

boumn op 
n n  krt 
kmliteltuo 
nering In de 
Gement 

OU& 

patronen 
60SSCh8 
Bmk 
versterken 
rtidscontou 
n n  

natuuren 
cultuur 
k l m n  

doorbraken 

pmjrchroontrllen 

vispassage Vughterstuw 

waterecwerbinding isabella 

buitencountouren fort manifest 

wonen, werken en recreeren op fort isabella 

de Cement als waterbergingsgebied 

natuurzonering 

herstel schraallanden 
herstel oude Dommelloop 
anti-verdmgingsproject 
compensatie elzenbroekbos isabella 
stedenbouwkundige afrondlng Gement-Noord 

stedenbouwkundige afronding Vught-Noord 

recreatieknooppunten 

recreatieknooppunt Vughterpoort 
recreatieknooppunt donken Deuteren 

recreatieknooppunt Vught-Noord 
recreatielijnen 

recreatieve routebegeleiding 

wandelroute Bossche Broek 
recreatieve routes Gement 
kadepad Cement 
fietspad Moerputten 
doorbraak rondje west-A59 

ecologische verbindingszone Bossche Sloot 

Bossche Broek totaal 

toellchtlng 

- stimuleren vismigratie Dommel-Drongelens kanaal 
- ecologische verbinding watergebonden en - begeleidende soorten 

- noordzijde: waterbegeleldende soorten (Waterspitsmuis, 
Kamsalamander, Pimpernelblauwtje, libellen) 

- koppeling aan tunnelbak Randweg 
- waterafvoer bij extreem hoogwater 
- zuidzijde: brede bossingel (Das en Ree) 
- verondiepen oostzijde Dommel tot moeraszone 
- verbreding Drongelens Kanaal met 15  m. 
- uitdunnen bosschages 
- uitgraven grachten 
- herstel aardwerken, ravelijnen 
- moerasachtige overzones 
- hoogwaardige stedenbouwkundige invulling 
- handhaven cultuurhistorische monumenten 
- compartimenteren door aanleg dijken 
- wandel/fiets/skeelerpaden op dijken 
- afbouwen bewoning 
- deels omzetten akkerland In grasland 
- graduele natuurontwikkeling in compartimenten 
- zuidelijk deel: natte struin natuur: open water. nat grasland. moeras, 

broekbos, grote grazers, laarzenpadlpad op vlonders 
- noordelijk deel: behoud bestaande waarden: vochtige en natte. deels 

voedselrijke graslanden, extensief beheer, Kleine zwaan, weidevogels, 
beperkte recreatie 

- Maij: kwaliteitsnatuur. vernatting. Pimpernelblauwtje 

- venterken van kwel 
- uitgraven oude lopen, maar geen rechtstreekse verbinding met Dommel 

- Willemspoort. Jeroen Bosch ziekenhuis, transferium 
- hoogwaardig, maar geen stadsmuur., eigen karakter 
- Halve Zolenlijntje 
- aantakking Randweg 
- ontwikkeling Vught-Noord 
- aanvulling op bestaande 1 autonoom gerealiseerde knooppunten fort 

isabella, Infocentrum Bossche Broek. transferium Willemspoort, 
Pettelaanschans 

- loopbrug naar Bossche Broek 
- autoluw maken 
- opnemen in routestructuur 
- uitkijkpunt over Gement 
- aanvulling op bestaande / autonoom gerealiseerde recreatielijnen: 

kadepad Bossche Broek. wandelpad Moerputtenbrug, kanoroute Gement- 
Bossche Broek 

- markering fiets- en wandelroutes 
- informatieborden. picknicktafels 
- mogelijk maken om een rondje door het Bossche Broek te lopen 
- op dijken compartlmenten 

- A59 "op pootjes" 

- herinrichting Bossche Sloot 
- natte en droge verbinding naar Engelermeer 
- verbeteren recreatieve en ecologische passage A2 
- A2 "op pootjes" 
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Figuur B3.8a Koepelproject Isabella (uitsnede) [Arcadis, 20021 

Figuur B3.8b Koepelproject Bossche Broek (uitsnede) [Arcadis, 20021 

Figuur B3.8~ Koepelproject Gement (ulbnde) brcadis, 20021 
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Figuur 83.8.. Koepelproject natuur en cultuurbelwen (ulbnede) wrcadls, 20021 
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Koepelproject doorbraken brcadls, 20021 
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Bestemmingsplannen gemeente Vught en 's-Herdogenbosch 
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De actuele situatie met betrekking tot de bestemmingsplannen in het studiegebied is 
complex. Als gevolg van het niet doorgaan van de Zuidweststructuur, de grenscorrecties 
tussen de gemeenten en de aanpassing van de spoorlijn is er een groot aantal 
bestemmingsplannen aanwezig. Voor het studiegebied hebben de volgende 
bestemmingsplannen rechtskracht (tabel 83.5): 

Tabel 83.5 Vigerende bestemmingsplannen studiegebied Randweg 

In figuur 83.9 en 83.10 zijn devigerende bestemmingsplannen en bestemmingen in het 
studiegebied voor de Randweg weergegeven. 

Gemeente '~Hartogenbosch 
Plan in hoofdzaken 1945 
Plan in onderdelen West 1945 
Plan in hoofdzaken West 1959 
Partieel Uitbreidingsplan in onderdelen Deuteren 1965 
Bestemmingsplan Natuurgebied Isabellalaan 1971 
Bestemmingsplan Baanvak Zuid 1995 

De Maij heeft een agrarische bestemming: het noordoostelijk deel in het "Plan in 
onderdelen west" uit 1945 van de gemeente 's-Hertogenbosch, het deel binnen de 
ringsloot in het bestemmingsplan "Buitengebied" van de gemeente Vught uit 1970. 
De Honderdmorgen ten westen van de Maysteeg en ten zuiden van Gement-weg is in het 
"bestemmingsplan Buitengebied" 1997 van de gemeente Vught bestemd als Natuur- 
gebied. Het overige deel van de Honderdmorgen heeft een agrarische bestemming. 
Het groen langs het Drongelens Kanaal is bestemd tot bosgebied in de bestemmings- 
plannen "Buitengebied 1970 en 1997" van de gemeente Vught. 
Ook het groen rondom het voormalig fort Isabella is bestemd tot bosgebied (bestem- 
mingsplan "Buitengebied 1997". gemeente Vught). Het voormalig fort binnen de 
contouren van de lunetten is (nog) niet bestemd. Het deel van het isabellabos op 
grondgebied van de gemeente 's-Hertogenbosch is in bestemmingsplan "Buitengebied" 
Vught 1970 bestemd als natuurgebied en voor een klein deel in het bestemmingsplan 
"Natuurgebied isabellalaan 1971" als natuurgebied met wetenschappelijke waarden. 
Het bestemmingsplan "Baanvak-Zuid (1995)" van de gemeente 's-Hertogenbosch 
bestemt de zone tussen spoor en Drongelens Kanaal als natuurgebied. 
Het ziekenhuisterrein heeft in het "Plan van Hoofdzakenw uit 1959 van de gemeente 's- 
Hertogenbosch een bestemmings als terrein voor bijzondere openbare bebouwing en 
stedelijke voorziening. Het terrein van de Willem-l college heeft nog steeds de defensie 
bestemming uit het "Plan in Onderdelen West" uit 1945. 
De stedelijke bebouwing van Vught-Noord en de Vughterpoort is, voorzover bekend, noch 
door de gemeente 's-Hertogenbosch, noch door de gemeente Vught bestemd. 
In bestemmingsplan "De Witte" uit 1987 en Vught-Noord (1998) van de gemeente Vught 
zijn een aantal bestemmingen tussen motel de Witte en de Vughtetwegvastgelegd. Het 
gaat om verkeersbestemmingen (Bosscheweg en Heunweg), parkeerbestemming bij 
motel de Witte, recreatieve groenbestemming langs de Dommel en een waterstaatkundige 
bestemming (plas tussen Heunweg en Bosscheweg). 
In Bestemmingsplan "De Heun" (1998) zijn bestemmingen vastgelegd in het gebied 
tussen voormalige Rijksweg 764, A65 , Taalstraat en het Heunwiel. 

Gemeente Vught 
Bestemmingsplan Buitengebied 1970 
Bestemmingsplan de Witte e.o. 1987 
Bestemmingsplan Buitengebied 1997 
Bestemmingsplan Vught-Noord 1998 
Bestemmingsplan De Heun I9g8 
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Figuur 83.9 Vigerende bestemmingsplannen 

Figuur 83.10 Vigerende bestemmingen 
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Onhverp Ruimtelijke Structuurvisie 's-Herbgenbosch (2002) 

algemeen 
In de ruimtelijke structuurvisie geeft de gemeente 's-Hertogenbosch haar visie op en 
ambities voor de ruimtelijke ontwikkeling van de stad in de toekomst, dit op basis van een 
uitgebreide analyse van kwaliteiten en knelpunten. 

De ruimtelijke dynamiek van de stad vraagt om een schaal- en kwaliteitssprong. 

Als ambities / kansen zijn gedefinieerd: 
- op weg naar een complete centrumstad: profilering van de binnenstad (0.a verdere 

ontwikkeling spoorzone) en de igging aan A2 (ontwikkeling Avenue2); 
- op weg naar leefbaarheid door variatie en menging: variatie in woningaanbod, werk 

en voorzieningen naar de wijk, profilering water en natuur in de stad; - op weg met selectieve bereikbaarheid: bundeling autoverkeer (0.a ontwikkeling 
Randweg), profilering openbaar vervoer en langzaam verkeer; - op weg naar een duurzame stad: verbetering kwaliteit leefmilieu. 

Daarbij worden een aantal knelpunten / bedreigingen gesignaleerd: 
- de stedelijke druk op de groen/blauwe slingers; 
- natuurlijke en bestuurlijke grenzen aan in- en uitbreiding; 
- centrum te klein en niet langer middelpunt van stad; 
- kwaliteit woonaanbod; 
- fragmentatie stad door infrastructuur en toenemende mobiliteit in het algemeen; 
- problematische bereikbaarheid van de binnenstad in het bijzonder, met het Willems- 

en Wilhelminaplein als actueel knelpunt. 

Bij de ruimtelijke ontwikkeling van de stad en de omgeving wordt uitgegaan van een mal 
- contramal principe, waarbij de natuurgebieden in en om de stad ("Bossche Buitensw) 
een groen kader (ma9 geven voor de stedelijke ontwikkelingen erbinnen (contra-mail. 
In de structuurvisie wordt de wens uitgesproken de ruimtelijke structuur en morfologische 
opbouw van de stad te accentueren en spannender te maken: (nog) meer onderscheid 
tussen de gesloten stad en het open groen/blauw, intensivering ruimtegebruik, variatie in 
woningaanbod. 

Robuuste groenstructuren en natte en droge ecologische verbindingszones moeten 
voorkomen dat de infrastructuur een barriere vormt voor de flora en fauna. 
Water wordt een ordenend principe, waarbij de veiligheid gewaarborgd en vergroot moet 
worden en er gezocht moet worden naar retentiemogelijkheden. 

Wat betreft infrastructuur worden als concrete actiepunten de afronding van de stedelijke 
binnen- en buitenring genoemd. De buitenring wordt met de aanleg van de Randweg 
gesloten. Herprofilering van de Magistratenlaan, gecombineerd met aansluiting op de 
Randweg en Zandzuigerstraat optimaliseert de stedelijke binnenring. 

De ontwikkeling van 's-Hertogenbosch als stad kan niet los gezien worden van de 
ontwikkelingen in groter kadec het verband met Waalwijk en Oss in de stedelijke regio 
Waalboss (Streekplan, 2002) en het verband met de Brabantse steden in Brabantstad (5' 
Nota Ruimtelijke Ordening). 
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studiegebied Randweg 
EngeIedeuugel (ten westen van binnenstad 
De belangrijkste herstructureringen vinden plaats aan de stadszijde van de vleugel in de 
westelijke spoorzone en de aanpak van aandachtsgebieden in het kader van het 
GrotestedenBeleid (GSB). Zeer belangrijk is verder de realisering van het westelijke deel 
van de stedelijke ring met de Randweg, waardoor het centraal station ook aan de 
westzijde goed kan worden ontsloten voor stad en regio. 
Het Paleiskwartier wordt (verder) ontwikkeld tot hoogwaardige woon-en werklokatie, 
gericht op een hoogwaardige kantorenfunctie aansluitend bij het karakter van 's- 
Hertogenbosch als bestuurlijk centrum van Noord-Brabant. Het Paleiskwartier wordt 
ontwikkeld als moderne nieuwe binnenstad, de tegenhanger van de historische oude 
binnenstad aan de andere zijde van het station. 
De Magistratenlaan wordt ontwikkeld als belangrijkste ontsluitingsroute van het Paleis- 
kwartier. Aan de zuidzijde wordt de Magistratenlaan verbonden met de te ontwikkelen 
Randweg, of autonoom de Vlijmenseweg. Aan de noordzijde wordt de Magistratenlaan 
doorgetrokken naar de Zandzuigerstraat. Hiermee wordt het Paleiskwartier goed 
ontsloten zowel richting stad als richtingAZ/A59. 
De bestaande functies in het gebied van de Willemspoort, onderwijs en ziekenhuis, 
worden uitgebreid. Aan de westelijke zijde van de Willemspoort worden ter plaatse van 
het Willem Alexanderziekenhuis / Bosch Medicentrum de ziekenhuisvoorzieningen van 's- 
Hertogenbosch geconcentreerd in het fusieziekenhuis Jeroen Bosch. Naast het ziekenhuis 
zijn aanleunwoningen en -voorzieningen gepland. 
Aan de oostzijde van de Willemspoort wordt het Koning Willem I college, gehuisvest in het 
gelijknamige voormalige kazernecomplex, uitgebreid. Het Koning Willem I college is een 
grote scholengemeenschap voor o.a. MBO opleidingen en heeft met duizenden leerlingen 
een regionale functie. Het voornemen is om onderwijs-activiteiten op deze locatie verder 
te concentreren. 
Daarnaast krijgt het transferium aan de Vlijmenseweg zijn definitieve locatie en wordt het 
verder uitgebreid. 
Het tracé Onderwijsboulevard / Copernicuslaan wordt de centrale boulevard en ruimtelijk 
drager van de westelijke spoorzone. Ter verbetering van de relatie van West met het 
zuidelijke deel van de binnenstad kan deze as als 'langzaam verkeers'route via het 
Biggelkamppad en het woonbuurtje (Nieuw) Deuteren naar het Paleiskwartier en 
vervolgens via een bebouwde voetgangers- en fietsersbrug (Ponte Palazzo) over het 
spooremplacement naar de binnenstad. De route gaat door het hart van het buurtje 
Deuteren. In de wijk Het Zand vormt ook de Stads-Dommel een belangrijk structurerend 
element. De allure van een 19~'eeuwse singel zal worden hersteld door verplaatsing van 
de langs het water geparkeerde auto's en herinrichting van de groene taluds met 
wandelpaden. Een belangrijke nieuwe stadsentree komt bij de nieuw aan te leggen 
zuidwestelijke Randweg; de doorgetrokken Magistratenlaan. Deze weg wordt onderdeel 
van de stedelijke ring en wordt doorgetrokken naar de nieuwe noordzijde via een nieuwe 
brug over de Dieze. Het transferium bij de Vlijmenseweg krijgt een definitieve locatie en 
wordt uitgebreid. Het station wordt aan de westzijde beter bereikbaar voor autoverkeer. 

Vughtedeugel (ten zuiden van binnenstad 
De belangrijkste ontwikkeling in deze vleugel is de aanleg van de Randweg aan de 
zuidwestzijde van de stad, waardoor bestemmingsverkeer op de historische toegangsweg 
naar de binnenstad gescheiden kan worden van (boven)regionaal doorgaand verkeer. 
Hierdoor kan het tracé Taalstraat / Vughterweg transformeren tot stedelijke verbindingsas 
tussen het centrum van Vught en de Bossche binnenstad. Daarnaast zijn er plannen voor 
de aanleg van een droge ecologische verbindingszone tussen de natuurgebieden Bossche 
Broek en Gement, beide onderdeel van de groene hoofdstructuur. De buurt Vughterpoort 
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is gelegen in de uitstraling van de binnenstad en ondervindt hiervan grote 
verstedelijkingsdruk. De buurt dient een functioneel gemengde woonbuurt te blijven met 
zijn parkachtige aanleg, karakteristieke architectuur uit de jaren dertig en speels 
stratenpatroon. De allure van de Vughteweg als historische zuidelijke stadsentree zal 
worden verbeterd door aanpassing van het profiel en door herinrichting van het 
Wilhelminaplein als stadspoort. Dit zal echter pas mogelijk worden na realisatie van de 
nieuwe Randweg. In verband met het vergroten van retentieruimten om verdroging tegen 
te gaan in het buitengebied en ter voorkoming van opstuwing van water bij de 
Vughterbrug bij waterafvoerpieken, is verruiming van de waterverbinding tussen Dommel 
en Drongelens kanaal noodzakelijk alsook verbreding van de bedding van de Dommel. 
Hierdoor kan ook overtollig water van de Aa via het Drongelens kanaal beter aMoeien. 

Voor de visie op de Maasvleugel en Rosmalensevleugel (respectievelijk ten noorden en 
oosten van de binnenstad) wordt verwezen naar de ontwerp Ruimtelijke Structuurvisie. 

Sbritegische Vlsie Vught-Noord (2000) 

algemeen / studiegebied Randweg 
Met een strategische visie anticipeert de gemeente Vught op een aantal ruimtelijke 
ontwikkelingen en vragen in Vught-Noord: 
- vrijkomen Frederik Hendrik Kazerne; 
- vrijkomen sportterreinen Isabella Kazerne; 
- op termijn vrijkomen van de Isabella Kazerne zelf (nu nog AZC); 
- mogelijk vrijkomen sportcomplex de Koepel; 
- ontsluiting Vught-Noord en de aansluiting op de Randweg 's-Hertogenbosch-Vught. 
Op basis van een analyse van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen (tabel 83.6) is 
een eindbeeld gevormd van de gewenste ontwikkeling en ontsluiting van Vught-Noord 
(tabel 83.7). 

Tabel 83.6 Overzicht van sterktes, zwaktes, kansen en bedreigingen Vught-Noord 

Tabel 83.7 

sterkte 

zwakte 

bedreiging 

kans 

Overzicht van gewenste en / of mogelijke ontwikkeling Vught-Noord 

- hoogwaardige bebouwing - groenstructuur /wonen in het bos 
- cultuurhistorie 
- oriëntatie en hiërarchie 
- entrees 
- relatie noord-zuid, met centrum met Drongelens Kanaal en buitengebied 
- verkeersonveiligheid 
- ontbreken voorzieningen 
- toenemende verkeersintensiteiten A2 en N65 
- hinder Randweg - opheffen barriere N65 (omlegging, ondertunneling) 
- herstel relatie Drongelens Kanaal (ontwikkeling Frederik Hendrik) 
- versterken landgoederenstructuur - benutten nabijheid Gement en Bossche Broek 
- versterken relatie met Vughtse heide 
- herinrichting Frederik Hendrik Kazerne 
- verbeteren verkeersstructuur 
- versterken relaties met Den Bosch, Vught-Zuid en centrum 
- versterken relatie met cultuurhistorie 

I;. 
9; 
t.;, 
l:,. . 

bbd 60van 110 BU Stad en Ruimte, Vakgroep Landelijk Gebied. Vestiging Oosterhout 



MER Randweg 's-Mogenbosch-Vught 
gemeente 's-krtogenboxh -5 oran jewoud 

verkeer 
In ruimtelijk opzicht is het opheffen van het isolement van Vught-Noord door het vermin- 
deren van de bamierewerking van de N65 een speerpunt. Daarnaast is het wenselijk het 
lokale verkeer niet door, maar rondom Vught te leiden. In aanvulling op de zuidelijke 
Randweg dient ook een noordelijke Randweg te worden ontwikkeld. De Loonsebaan is 
geschikt, maar (te) aantrekkelijk voor sluipverkeer van de N65. Ook is de aansluiting van 
de Loonsebaan via de Bosscheweg op het regionale wegennet te smal. 

locatie 
Frederik Hendrik 
Kazerne 

Isabellakazerne 

De Koepel 

De gemeente Vught heeft -als uitvloeisel van het (ontwerp) Verkeer- en Vervoerplan Vught 
[BRO, 20011 - onderzoek verricht naar de mogelijkheden om een nieuwe verkeersstructuur 
van Vught-noord te ontsluiten richting A2 en Vughterweg. 
Varianten ten noorden en ten zuiden van de Isabellakazerne zijn voorgedragen als 
mogelijke oplossingen. Door de gemeente Vught is uiteindelijk gekozen voor de 
zogenaamde variant 6, ten zuiden van de Isabellakazerne [gemeente Vught, 20011. Deze 
variant komt er op neer dat de aansluiting van Vught op de Randweg bij Hotel de Witte 
wordt doorgetrokken in westelijke richting naar een tracé ten zuiden van het voormalige 
fort Isabella. Deze weg kruist de spoorlijn in een tunnelbak. Onderdeel van deze 
ontsluitingsstructuur is het vervallen van de bestaande gelijkvloerse spoorkruising van de 
Loonsebaan. Variant 6 geeft een betere verkeerskundige oplossing dan de varianten ten 
noorden van de isabellakazerne en spaart de ecologische en landschappelijke waarden in 
de groenzone rondom de kazerne. 
De keuze voor een ontsluitingsalternatief heeft gevolgen voor het verkeerscirculatieplan 
van de gemeente Vught en de mogelijkheden voor de ontwikkelingslocaties in Vught- 
Noord. 

gewenste enlof mogelijke ontwikkeling 
- buitenplaats hoogwaardig wonen met uitzicht op de Cement - versterken structuur en natuur- en cultuurhistorische waarde 
- compact bouwen 
- mengvormen wonen, werken, voorzieningen 

mogelijkheden afhankelijk van verkeersstructuur Vught-Noord 
een stedelijke ontwikkeling sluit aan bij het provinciaal beleid 
herbestemming defensieterreinen. 
- kleinschalige en hoogwaardige woonomgeving 

eventueel gecombineerd met: 
- bestuurs- en managementacthriteiten 
- vrijetijdsactiviteiten (sport, cultuur) 
- zorggerichte activiteiten 
- wetenschap/onderzoeksactiviteiten 

behoud en herstel cultuurhistorische waarden ais uitgangspunt 
goede ontsluiting van belang 
- wonen, aansluitend op omliggende wijken 

behoud en herstel van groenstructuur en relatie met Vughtse heide als 
uitgangspunt 
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algemeen 
De gemeente 's-Hertogenbosch wil bijdragen aan de ontwikkeling van een kwalitatief 
hoogwaardig landschap. 's-Hertogenbosch staat voor ingrijpende stedenbouwkundige en 
infrastructurele wijzigingen (zie ruimtelijke structuuwisie) In de landschapsvisie wordt 
geanalyseerd hoe bestaande landschappelijke, natuurlijke en cultuurhistorische waarden 
behouden en versterkt kunnen worden naast de geplande stedelijke ontwikkelingen. 
Op basis van een uitgebreide analyse van landschappelijke kwaliteiten en knelpunten zijn 
streefbeelden voor de ontwikkeling geformuleerd. 
Centraal in de Landschapsvisie staat het ontwikkelen van een beeld en plan van aanpak 
voor een landschappelijk raamwerk van bos- en natuurgebieden, dooraderd door groene 
en blauwe netwerken. Ook voor die gebieden, die geen deel uitmaken van het raamwerk, 
de zgn. gebruiksruimte, wordt een hoogwaardige ontwikkeling nagestreefd. 
De Landschapsvisie heeft vier hoofddoelstellingen: 
- selectieve aanpak: aanvulling en nuancering van bestaande ontwikkelingen; 
- grootschaligheid; 
- herkenbaarheid; 
- multifunctioneel / breed draagvlak. 

Het raamwerk bestaat uit de ecologische zwaartepunten rond de stad, de zogenaamde 
Bossche Buitens en de verbindingen ertussen, de zogenaamde Lange Lijnen. In de 
Bossche Buiten en Lange Lijnen staat ontwikkeling van landschappelijke en natuurlijke 
waarden centraal, maar is ook plaats voor andere functies als recreatie en hoogwaardig 
wonen. 
Er zijn vijf Bossche Buitens gedefinieerd: Dommeldal, Gement, Haverleij & Engelermeer, 
Maas & Dieze, Hooge Heide. Bepalend voor de begrenzing van de Bossche Buitens zijn de 
EHS, recreatieve structuur en herkenbaarheid geweest. 
Er zijn in en rond de stad acht Lange Lijnen gedefinieerd: Zuidelijke Maasdijk, Orthense 
Dijk, Keerdijk, Dijk Drongelens kanaal, Langstraatspoordijk, Gradiëntzone, Groenstructuur 
stadsdeel west en de Hoef & Vliert. Natte verbindingen krijgen meer prioriteit dan droge 
verbindingen. Belangrijkste actie in de natte verbindingen is het weghalen van 
hindernissen voor natuur en recreatie. Ook de droge verbindingen dienen zowel het 
natuurbelang als het recreatieve belang. 

studiegebied Randweg 
Het studiegebied ligt in de Gement, één van de Bossche Buitens. Direct ten oosten van het 
studiegebied ligt de Bossche Broek, ook een Bossch Buiten. Tabel B3.8 geeft de 
streefbeelden voor Dommeldal en Cement weer. 

Tabel 83.8 Streefbeeld Dommeldal en Gement 

streefbeeld Dommeldal streefbeeld Gement 
- conservering bestaande waarden - handhaving huidige situatie 
- verbetering waterrecreatie Dommel Langstraatspoordijk (geen fietspad) 
- fort Isabella als verbinding tussen Dommel - langzaamverkeerroutes tussen Gement en 

en Drongelens kanaal stad (in samenhang met Randweg) 
- tolereren periodieke werstroming Bossche - behoud en herstel waarden Moerputten 

Broek 
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In het studiegebied liggen drie van de acht Lange Lijnen: Dijk Drongelens kanaal, 
Langstraatspoordijk en Groenstructuur stadsdeel west. Tabel 83.9 geeft de actiepunten 
voor de Lange Lijnen 

Tabel 83.9 Actiepunten Lange Lijnen 

Bomenplan 's-Hertugenbosch (2000) 

natte verbindingen: 
Dommel en Dmngelens Kanaal 
- wegnemen hindernissen voor natuur en 

recreatie 
- verbeteren waterkwaliteit 
- aanpassen proftel 
- vergroten herkenbaarheid 
- verbinding vla Fort Isabella 

algemeen 
De gemeente 's-Hertogenbosch heeft I 65.000 bomen in het openbare gebied in beheer. 
Ruim 25% is niet ouder dan 10 jaar, 20% is ouder dan 30 jaar. Vooral in de binnenstad 
staan monumentale bomen. Doel van een bomenvisie is de stedelijke structuur, met name 
de lijnvormige elementen, te versterken met behulp van bomen. Aanwezige structuren 
kunnen worden behouden, hersteld of versterkt. In ontwikkelingslocaties kunnen nieuwe 
structuren worden gecreëerd. De Bomenvisie hangt nauw samen met de Ruimtelijke 
structuurvisie en de Landschapsvisie. 
In de Bomenvisie wordt onderscheid gemaakt in verschillende lijnvormige structuren: 

- infrastructurele lijnen; 
- waterlijnen; 
- cultuurhistorische lijnen; 
- bijzondere plekken en punten. 

De Bomenvisie streeft een zo grootmogelijke continuneit en eenduidigheid na om zo een 
herkenbare identiteit en duidelijke oriëntatie te bewerkstelligen. 
In het algemeen wordt gesteld dat bomen de structuren moeten herstellen en versterken. 
De radialen, als oude dragende structuren, moeten als laan worden ingericht. De 
binnenstadsring moet een zware laanbeplanting krijgen om zo de binnenstad duidelijk te 
begrenzen. Voor de belangrijke langzaamverkeerroutes wordt een dubbele bomenrij 
voorgesteld om de beleving maximaal te maken. 
Waardevolle bomen en bomenrijen moeten worden gehandhaafd tenzij maatschappelijk 
belang aantoont dat dit niet haalbaar is. 

droge verbindingen: 
groenstructuur stadsdeel west 
- realisering stedelijke natuurzone 

studiegebied Randweg 
In het Bomenplan worden een aantal lijnen in het studiegebied van de Randweg benoemd 
(tabel 83.10) 
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Tabel 83.10 Bomenvisie 

Lijnelementen als Drongelens Kanaal en Langstraatspoordijk worden niet genoemd in het 
Bomenplan. 

I 
Versterkt Den ûosch, Oniwikkelìngsplan vestinprken 's-Herbgenbosch (1 999) 

toekomstbeeld 

- versterken van de dubbele 
bomenrij 

- accentueren zicht Bossche 
Broek vanaf A2 

- hand haven en versterken 
structuren 

- aanvullen bomenrij tot aan 
stad 

- open accent Wllem-l college- 
Onderwijsboulevard om 
noord-zuid relatie te 
benadrukken 

- versterken structuren 

aigemeen 
Het ontwikkelingsplan vestingwerken geeft een visie op het behoud, herstel en 
ontwikkeling van de verdedigingswerken van 's-Hertogenbosch. Restauratie van de 
vestingwerken conseweert de cultuurhistorische waarden ervan, maar draagt tevens bij 
aan het karakter, de belevingswaarde en de ruimtelijke en toeristische kwaliteiten van 
de stad. Ontwikkeling van de vestingwerken biedt mogelijkheden het karakteristieke 
contrast tussen stad en land verder te verscherpen. Binnen het herstel van de 
vestingwerken krijgen de entrees, de stadspoorten, speciale aandacht. Andere 
belangrijke actiepunten zijn het verbeteren van de bereikbaarheid te voet, het versterken 
van de grachtenstructuur, een herkenbare groenstructuur en het ontwikkelen van de 
verbindende recreatieve- en natuurfunctie. 

huidig beeld 

- zware laanbeplanting van 
platanen (70-80 jaar) 

- aansluitend op structuur 
Vughtemeg 

- openheid Bossche Broek alleen 
zichtbaar vanaf A2 

- westelijk deel open: zicht op 
Gement 

- oostelijk deel gesloten 
laanbeplanting 

- ontbreken bomenrij aansluiting 
stad 

- nauwelijks karakteristieke 
boombeplanting 

lijn cate 
gorie 

Vughter radiaal 
Weg 

studiegebied Randweg 
In het studiegebied van de Randweg richt het herstel en ontwikkeling van de 
vestingwerken zich op de Vughterpoort en bijbehorende bastions Deuteren en Vught (nu 
Willems- en Wilhelminaplein) en de forten Anthonie en Isabella langs de Vughterweg. 
Knelpunten zijn: 
- door de onoverzichtelijke verkeerstructuur is de entreefunctie niet meer beleefbaar; 
- de Dommel is "verstopt"; 
- de stadswallen zijn niet meer als zodanig herkenbaar. 
Aanleg van de Randweg en de verkeersafname op het Willems- en Wilhelminaplein biedt 
mogelijkheden het plein als entree van de stad te ontwikkelen. De entree van de 
Vughterstraat zou geaccentueerd kunnen worden door een nieuwe stadspoort. De zone 
langs de Dommel zou open en herkenbaar als stadswal / verdedigingswerk ingericht 
moeten worden. 

Vlijmen 
seweg 

Parallel 
Weg 
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aigemeen 
in het Waterplan verwoorden de gemeente 's-Hertogenbosch, de waterschappen De 
Maaskant, De Aa en De Dommel en Waterleidingmaatschappij Oost-Brabant op 
hoofdlijnen de beleidsuitgangspunten en gewenste ontwikkelingen. 
Doel is een veilig, gezond en mooi watersysteem als primaire voorwaarde voor wonen, 
werken en recreëren. Naast waterkwantiteit en waterkwaliteit spelen aspecten als 
belevingswaarde, recreatief medegebruik, ruimtelijke ordening en natuurontwikkeling 
een rol. Algemene doelstellingen zijn het vergroten van de herkenbaarheid van de ligging 
van 's-Hertogenbosch in de delta van de oost-Brabantse beken, het zichtbaarder maken 
van het water in de stad en de toeristische en recreatieve kwaliteiten van het water meer 
te benutten. Water is een van de ordende principes bij ontwikkelingen in en om de stad. 
Bij planvorming moet dan ook ruimte voor water gecreëerd worden en rekening gehouden 
worden met veiligheid, wateroverlast, peilbeheersing en kwaliteit. Aanpak van het 
watersysteem biedt mogelijkhedenvoor natuurontwikkeling, cultuurhistorie, toerisme en 
recreatie en het versterken van de stedenbouwkundige structuur. Daarnaast moet 
gestreefd worden naar versterking van de belevingswaarde en gebruikerswaarde. 
De watewisie sluit nauw aan op de Ruimtelijke Structuuwisie en de Landschapsvisie en 
de daarin gehanteerde indeling van Bossche Buitens en Lange Lijnen. 
Tabel 83.11 geeft per aspect de beleidsuitgangspunten: in het Waterplan zijn op basis 
van de beleidsdoelstellingen per regio gewenste ontwikkelingen geformuleerd. 

Tabel B3.11 Beleidsuitgangspunten waterbeleid 

studiegebied Randweg 
Relevante aspecten uit het waterplan voor het studiegebied van de Randweg zijn: 
- mogelijke retentiefunctie Cement; 
- vergroten afvoermogelijkheid Drongelens Kanaal; 
- verbreding bedding Dommel en herstel (semi-)natuurlijke meandering; 

verbeteren waterkwaliteit Dommel; 

thema 
veiligheid 

wateroverlast 

bebouwing en 
verstedelijking 

grondwater 

water zichtbaar 
toerisme, 
recreatie, 
scheepvaart 

watergebruik 

EU Stad en Rulmte. Vakgroep Landelijk úebied. Vestiging Oosterhout 

beleidsuitgangspunten 
- vergroting van de veerkracht van het watersysteem 
- mogelijk maken extra berging 
- verlagen overstromingsrisico tot l op 150 jaar 
- reduceren piekafvoer 
- mogelijk maken extra berging: Bossche Broek, Gement, 

calamiteitenpolden Maas 
- verbeteren afvoer (o.a. via Drongelens kanaal) 
- vergroten woonkwaliteit aan water in stad 
- zichtbaarder maken van water 
- bij nieuwe ontwikkelingen water toepassen als ordenend principe 
- tegengaan verdroging 
- herstellen natuurlijke kwelstromen 
- bevorderen infiltratie en berging 
ontwikkeling delta-stad door waterfronten 
- versterken recreatieve potenties 
- verbetering waterkwaliteit 
- verbetering beleefbaarheid 
- crelren goede doorvaart, opheffen belemmeringen 
- duurzaamheidsprincipe 
- minimaliseren effecten op natuur en milieu 
- water- en grondwaterstandsdoelen 



, ' . . -- , , a-, - :' . .; ,, ,. .$.-.. , . , -.,.--;,, .,.r v...* ?*,T> T 

MER Mn- 's-hrtogenboxh-Vught 
gemeente 's-Hertogenboxh -5 

omn jewoud 

- sanering vervuilde waterbodems (pas als afzetting van vervuild slib stopt); 
- alleen kleine en stille recreatievaart op Dommel, opheffen knelpunten kano's; 
- herstel passeerbaarheid voor vissen (bv vistrap Vughterstuw); 
- versterking relatie Drongelens Kanaal-Dommel, Bossche Broek-Gement via "waterw- 

fort Isabella. 

algemeen 
Milieubeleid is geen doel op zich, maar wel essentieel voor een leefbare omgeving om in 
te wonen, werken en recreëren. Centraal in het milieubeleid staat het waarborgen van 
duurzaamheid. Bij nieuwe ontwikkelingen uit dit zich in het steven naar intensief 
ruimtegebruik, integraal waterbeheer, beperking grondstoffen en energie, terugdringen 
onnodig autoverkeer, stimuleren duurzame vervoerswijzen en een optimale inpassing in 
natuur en landschap. Tabel 83.12 geeft voor een aantal milieuthema's de belangrijkste 
knelpunten en ambities. In het Milieubeleidsplan zijn geen specifieke elementen voor het 
studiegebied Randweg uitgewerkt. 

Tabel 83.12 Knelpunten en ambities milieu 's-Hertogenboxh 

knelpunten 
- diffuse verontreiniging 
- l10 lokale 

verontreinigingen in 
provinciaal sanering- 
programma 

- binnenstad 5-10% 

ambities/ doelstelling/ taakstelling - beheersing bodemproblematiek binnen 25 jaar 
- snelle aanpak urgente lokaties 
- prwentie 
- maximaal hergebruik verontreinigde grond 
- maximale bescherming kwetsbare gebieden 
- maken bodemkwaliteitskaart 

thema 
bodem 

bodem onderzocht - verkennen waterbodemsanering 
water - hoog - terugdringen watergebruik (vanaf 2001 in alle 

(drink)watewerbruik 
- verdroging 
- diffuse verontreiniging 

oppewlaktewater (weinig 
info) 

nieuwe woningen 40% minder de huidige 135 
liter per persoon per dag, in 2010 20% minder 
in bestaande wijken) 
beperkingen lozingen 
integraal waterbeheer bij nieuwe projecten 
verbetering waterkwaliteit 
aanpak diffuse verontreiniging 
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aan~ak waterbodems 
- onduidelijkheid 

luchtverontreiniging 
- algemeen: normover- 

schrijding luchtkwaliteit 
- verkeer belangrijke bron 

lucht streven naar schone(re) mobiliteit 
selectievere bereikbaarheid 
opstellen nieuwe VMK 
inzicht in mate en bronnen verontreiniging 

- bedrijven beperkt 
geluid - onduidelijkheid mate en - inzicht in mate en bronnen geluidhinder 

I bronnen geluidhinder - inrichten 30 km gebieden 
- verkeer en spoor - geluidsarm asfalt 

I belangrijkste bronnen I 
industrielawaai beperkt 
geen grenswaarde 

heid overschrijdende 
- voortzetten huidig beleid 
- beperken transport LPG door stad 

I activiteiten of locaties I - vervangen loden leidingen 
leef I - overlast I prwentie door voorlichting en communicatie 
baar ] 
heid 
de thema's ahral, energie, bouwen&wonen, natuur en landschap zijn niet opgenomen in de tabel 
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aigemeen 
In het verkeersplan 's-Hertogenbosch bereikbaar beschrijft de gemeente plannen voor de 
periode 2000-2010 om de bereikbaarheid en verkeersstructuur in en rond de stad te 
verbeteren. 
Geconstateerd wordt dat taakstellingen uit eerdere verkeer- en vervoersplannen niet zijn 
gehaald, met name door de sterke toename van de (auto)mobiliteit 

Als belangrijkste aandachtspunten voor de periode tot 2010 worden genoemd: 
- creëren van een autoluwe binnenstad, die goed bereikbaar is voor alle 

doelgroepen; 
- groei aandeel openbaar vervoer van 4% in 2000 naar 6 % in 2010; 
- groet gebruik fiets van 40 naar 44 %; 
- daling gebruik auto van 56 naar 50%; 
- daling aantal verkeersslachtoffers met 40%; 
- verbetering situatie met betrekking tot geluidhinder, luchtverontreiniging en 

sociale veiligheid; 
- meer aandacht voor langzaam verkeer: veiligheid, comfort, voorrang en 

stallingsvoorzieningen; 
- parkeervoorzieningen op de hoekpunten van de stad; 
- forse investeringen in verkeersinfrastructuur; 
- realisatie enlof uitbreiding van transferia; 
- vewoermanagement bedrijven. 

Opgemerkt moet worden dat bij de uitwerking nog uitgegaan is van de realisatie van de 
Zuidweststructuur. 

studiegebied Randweg 
In het verkeersplan worden de volgende functies toegekend aan de wegen in het 
zuidoosten van 's-Hertogenbosch: 

- Vughterweg en Vlijmenseweg: verbindende openbaar vervoerlijn voor de streek; 
- uitbreidingtransferium Willemspoort (nu 180 plaatsen, gewenst 500); 
- Vughterweg: radiale fietsroute voor de stad (Willems- en Wilhelminaplein 

benoemd als te bestuderen knelpunt). Radiale fietsroutes moeten uitnodigen tot 
het gebruik maken van de fiets: rechtstreeks, comfortabel en conflictvrije 
kruisingen; 

- Vlijmenseweg en Drongelens Kanaal: fiets hoofdstructuur voor de regio; 
- Drongelens kanaal: recreatieve fietsstructuur; 
- Willemspoort aandachtgebied voor het optimaliseren van de 

voetgangersstromen. 

Verkeer- en Ve~~emplan Vught (2002) 

algemeen 
Centrale ambitie in het Verkeer en Vervoersplan Vught is het ontwikkelen van duurzame 
mobiliteit, waarin zowel de bereikbaarheid als de leefbaarheid (veiligheid en hinder) 
verbeterd is ten opzichte van nu. Een doeltreffend middel om de ambitie waar te maken is 
op lokaal niveau langzaam verkeer te stimuleren en zoveel als mogelijk prioriteit te geven. 
Op regionaal niveau blijft de auto prioriteit krijgen. Tabel 83.13 geeft een overzicht van de 
belangrijkste plandoelen en taakstellingen. 
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Tabel 83.13 overzicht plandoelen en taakstellingen verkeer en vervoer Vught 

Plandoelen en taakstellingen zijn concreet uitgewerkt in wensstructuren voor de 
verschillende categorieën verkeersdeelnemers. 

plandoel 
stimuleren langzaam 
verkeer 

optimaliseren openbaar 
vewoer 
waarborgen van bereik- 
baarheid (zowel van 
traject als locaties) 
vergroten veiligheid 

verbeteren leefbaarheid 

studiegebied Randweg 
Tabel 83.14 geeft voor het studiegebied Randweg de wensstructuur voor de verschillende 
categorieën verkeersdeelnemers 

taakstelling 
- ontwikkelen hoogwaardige fietsroutes 
- voorrangsregeling langzaam verkeer 
- groei fietsgebruik (aandeel modal split) met 25% in 2010 
- verbeteren reistijdwrhouding autolfiets 
- stimuleren gebruik openbaar wwoer 
- onderzoek naar ontsluiting buitengebieden 
- locatiebeleid 
- borgen aantal parkeerplaatsen 
- doelmatige afhandeling op hoofdwegennet 
- afname aantal letselslachtoffers met tenminste 25 % in 2010 (t.o.v. 

1999), 40 %t.o.v. 1986. 
- uitvoering Startprogramma Duurzaam Veilig: o.a weg categorisering, - 

30 km / uur verblijfsgebieden binnen de kom 
- aanpak knelpunten 
- realisering veilige spoorwergangen 
- preventieve maatregelen (educatie e.d.) 
- verbeteren oversteekbaarheid 
- maatregelen tegen doorgaand verkeer en hinder verblijfsgebieden 

Tabel 83.14 Wensstructuur verkeer en vervoer Vught-Noord 

BU Stad en Ruimte. Vakgroep bndelljk Gebled. Vestiging Oosterhout 

verkeersgroep 
langzaam 
verkeer 

openbaar vewoer 

auto 

wensstructuur 
- Bosscheweg/Vughtemeg/ Loonsebaan: hoofdfietsroute 
- dijk Drongelens kanaal / Kampdijklaan / verbinding met Randweg 
- fiets / voetgangerstunnel Loonse Baan 
- station Vught-west op lijn Tilburg 
- streekbuslijnen op de Rijksweg 
- stadsbuslijnen op de Bossche weg 
- Vught-Noord onderzoeksgebied ontsluiting openbaar vewoer 
- ontsluiting Vught-Noord bij voorkeur via omgeving JF Kennedylaan, 

kazemeterreinen en nieuwe verbinding met aan te leggen Randweg ten 
zuiden van Isabellakazeme, spoorpassage via tunnel 

- opheffen spoorwergang Loonse Baan 
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Bijlage Ecologische gegevens 

Tabellen 
B4-a planten 
B4-b vogels 
B4-c zoogdieren 
84-d amfibiën 
B4-e libellen 
B4-f vlinders 
B4-g sprinkhanen 
B4-h vissen 

Figuren 
84-1 flora [Provincie Noord-Brabant, 20011 
84-2 flora [Natuurbalans, 20021 
84-3 voorkomen Grote Pimpernel [Provincie Noord-Brabant, 20011 
84-4 kwelindicatoren [Provincie Noord-Brabant, 20011 
84-5 broedvogels [Provincie Noord-Brabant, 20011 
84-6 vogels [Natuurbalans 20021 
84-7 amfibiën en overige soorten [Natuurbalans 2002, RAVON 20011 
84-8 vleermuizen [Natuurbalans 20021 
84-9 zoogdieren [Natuurbalans 20021 

BU Stad en Ruimte. Vakgroep Landelijk Gebied. Vestiging Oosterhout 
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nee KW 1 
Boebta Langs Drongekns k a m l  nee TNB 2 
--t De Maij, Gement nee GE 3 
Brede wespenorchis Isabellabos ja TNB 3 
Drijvende watemeegbree De Maij. Gement ia KW 2 
Echte kamij De Maij nee GE 1 
Gewone ddarblm De Maij, Gement ia TNB 3 
Gewone vogelmelk ja TNB l 

De Maij enlof het Bosche broek 
Goudhaver Langstraatspoordijk en dijk nee GE 3 

Drongelens kanaal 
Grasklokje De Maij, Gement ja TNB 2 
Grote kaardebol De Maij ia TNB l 
Grd.  @ m m  De Maij, Langstraatspoordijk, nee TNB 4 

langs Drongelens kanaal 
De Maij nee GE l 

Klein glaskruid ia TNB l 
De Maij enlof het Bosche broek 

Min mugdonpalm Isabellaboe ia TNB l 
Klelne ratelaar De Maij nee GE l 
Krabbenscheer Bossche broek (?) nee GE l 
LaWW Langs Drongelens kanaal ia TNB 3 
M d &  Dijk Drongelens kanaal nee KW 1 
Slofhak Bossche broek (7) nee GE l 
Steenanjer Gement ja KW 1 
Tweestijllge meidoom Langstraatspoordijk nee GE l 
Vlottende Mes De Maij nee KW l 
vC=XW Gement nee KW l 
Wateraardbei De Maij nee GE 3 
Watordrkblrd De Maij ia GE 1 
wilde tijm Langstraatspoordijk nee BE 1 
Zwanenbktem De Maij ja M B  2 

Toelichting op de tabel 
De vetgedrukte soorîen zijn aangetroffen bij de inventarisaileronde in 2002 
EGHaMîabichUijn: P.II,IV: prioijtaire soort, beschermd krachtens bijlagen II en IV van de richtlijn 
FF-wt desoortisbesdw#mdvdgensdeFbra-enfaunawet 
Rode lijst TNB: thans niet bedreigd; GE: gevoelig; KW: kwetsbaar 
RL NBr. (Noord-Brabant) l: met uitsterven bedreigd; 2: sterk bedreigd 
Bron: FLORON (2000), PW. NoorbBrabant (2000), Natuurbalans (2002) 

beschermde of bedreigde plantensoorten 
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Lwdnia swclca Y,I,BB ja TNB 
Blauwe kiekendief 
Bontbekplevler 
Brandgans 
B ~ l n e  kiekendief 
Dodaars 
Fazant 
Goudplevier 
Grauwe gans 
Orcnna specht 
GNtto 
IJsvogel 
Kemphaan 
K k i n o m u n  
KuHeend 
Meuicd 
Oolevaar 
Paaw 

mbijs 
Pijlstaart 
Roodbontbppuit 
Slechtvalk 
Slobeend 
Smht  
Tafeleend 
Tapuit 
Tureluur 
Watersnip 
Wespendief 
Wilde zwaan 
Wintertaling 
Zomertaling 

Cirarscyaneus 
Charadriw hiadicula 
Branta leucopsis 
arais aeruginosus 
Tachybaphis ruñcoliis 
Phasknu, colchkus 
Pluvialis aprlcaria 
Anser anser 
Picu, viridu, 
Limosa llmosa 
Alcedo atthis 
Philomachw 
Cygnur dumbianu, 
Aytthya fuilgula 
F u l h  atra 
Ciconia dconia 
Saxiocda rubetra 
Perdix perdix 
Anas acuta 
Saxlocik torquata 
Falco peregrinw 
Anas dypeata 

An= penelope 
Ayöiya ferina 
Oenanthe oenanihe 
Tringa totanus 
Gallinago gallinago 
Pemis aphroris 

Cygnwcygnus 
Anas ciecca 
Anas quarquedda 

BE 
GE 
TNB 
TNB 
KW 
TNB 
TNB 
TNB 
KW 
GE 
BE 
BE 
TNB 
TNB 
TNB 
EB 
BE 
KW 
TNB 
BE 
TNB 
TNB 
TNB 
TNB 
BE 
GE 
KW 
TNB 
TNB 
TNB 
BE 

Toeiichtlng bij de tabel 
Alle inheemse vogelsoorten zijn in principe beschermd krachtens de Flora en faunawet. 
in de tabel zijn alleen bedreigde (rode lij*) en soorten genoemd in de Vogelrichtlijn opgenomen 

Bron 

De vetgedrukte soorten zijn aangetroffen bij de inventarisaîieronde in 2002 
Locatie M: Moerputten; G: Gement; Y: Maij; D: Dommel; I: Isabellabos; BB: Bosche broek 

EG Vogelrichtlijn I: Bijlage l. Voor de leefgebieden van deze soorten moeten speciale beschermingsmaatregelen 
geboffenwwden. 
II: Bijlage 2. Soorten waarvoor beperkende maatregelen gelden t.a.v. de jacht. 

FF-wet De soort is beschermd krachtens de Flora- en faunawet 
Rode lijst (Lina TNB: thans niet beschermd 
O"'"eling, 1996) GE: Gevoelig 

KW: Kwetsbaar 
BE: Bedreigd 
1: IVNNogelwacht 1995; 2: Vogelinventarisatie Vughtse gemeente; 
3: SOVON 19982000: 4: Prov. N. Brabant 1998; 5: Natuurbalans, 2002 

strikt beschermde vogelsoorten 
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led&a&se m naam 
ia TNB 1 2  

APPeMnk 
Bkuwborrt 
Blauwe kkkendlef 
Blauwe reiger 
Bomnnmluw 
Bontbekplevier 
 boom^ 
Boomkruiper 
Boomvalk 
ûosrhb.ngor 
Brandgam 
Bruine kiekendief 
Buirrrd 
CaniKkU 0.m 
Dodaars 
Ekster 
Flzrnt 
Fltis 
Fuut 
o.knrgd.Rood8tm1 
Gele Kwikstaart 
Gietzwaluw 
Goudplevier 
Gnunus 
Graspieper 
Grauwe gans 
Grauwe vliegenvanger 
G~cnrnspecht 
Groenling 
Orot. bont..prcM 
Grote lijster 
Gruib 
H.gg.nrnu8 
Holduif  
HouMuH 
Huismus 
HuIrmaluw 
I J s ~ g e l  
Indisdie Gans 
Kauw 
Kekergans 
Kemphaan 
Kievit 
Kleine bonte specht 
Kleine krekkt 
Kleine rietgans 
Kleine maan 
Kneu 
Knobklmun 
Koekoek 
K w l ~  
Krakeend 
Kramsvogel 
Kuifeend 
Matkop 
MOwk0.t 
Merel 
Nachtegaal 
Nijlgans 
Ooievaar 
Paapje 

Oxcoihmustes coctWhmusts 
LuscInk svecka 
Circus cyaneus 
Ardee cinema 
H l ~ n d o  
charadnus MetiCula 
-.uropnr 
-ia brachyüamyb 
Fab sublwbo 
Ac-lus palwbb 
Brantaleucopss 
Circus 8eNQimus 
Bulisobuh0 
Ekinb canuiensis 
Techybapius NncdIis 
-Pf- 
Phuknus cokñkus 
Phyhscopus bwhllus 
Podicrylr- 

rt Phoenicunm p h o 8 n - U ~ ~  
Mdecilla L v a  flava 
Apus m J s  
Hwlalis apdcan'a 
SyM. comrnunis 
Anthus pretensis 
Anser anser 
Muscicepe striete 
Plcus VirMUs 
Cerdu8Iis ChMs 
-WW 
Tunius viscivwus 
Limos8 li mos^ 
PNndh rnoduhrís 
Colurnb. oenas 
Cdurnb. p8Iurnbus 
Pum &nlesUcus 
Wchon U-8 

AlCedo m i s  
Anser indlcus 
Comrsnmneduk 
Anser canagkus 
Philomechus pugnax 
Vanellus vamIIus 
Dendrr>copos minor 
Acmxphahs S C I ~  
Anser bmchyhynchus 
Cvpnus cdurnbianus 
Cardu8lis cannabina 
QgmJs okr 
cuculus canonrs 
Pmrr r n & r  
Anas strepem 
Tunius piian's 
Ayiihya fuligula 
Penrs montanus 
Fullca aûa 
Turdwmen~k 
Luscinia mega~iynchos 
-hen eegYWUS 
Ckxmia ciconia 
Sexiocda ~ b e t m  

k TNB 
ia TNB 
ia BE 
ia TNB 
ia TNB 
ia GE 
ia TNB 
ia TNB 
ia TNB 
ia TNB 
ia TNB 
ia TNB 
ia TNB 
ja TNB 
ia KW 
ja TNB 
ia TNB 
b TNB 
ia TNB 
ia TNB 
ia TNB 
ja TNB 
ia TNB 
ia TNB 
ia TNB 
ia TNB 
ia TNB 
ia KW 
h TNB 
ia TNB 
ja TNB 
ia GE 
ia TNB 
ja TNB 
ja TNB 
ja TNB 
ja TNB 
ia BE 
ia TNB 
ja TNB 
ia TNB 
ia BE 
ja TNB 
ia TNB 
ia TNB 
ja TNB 
ia TNB 
ja TNB 
ja TNB 
ja TNB 
ia TNB 
ia TNB 
ia TNB 
ia TNB 
ja TNB 
ia TNB 
ia TNB 
ja TNB 
ia TNB 
ja EB 
ja BE 

alle vogelsoorten 
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Patrijs 
Pijlstaart 
Plmpelmecw 
Ransuil 
Riotgon 
Ringmus 
Roek 
Roodbont 
Roodbonîtappult 
Scholekster 
Slechtvalk 
Slobeend 
Smient 
Soepeend 
Sp-r 
sprnuw 
stmmwes 
Stomimeeuw 
Tafeieend 
Tapuit 
Tjw 
Torenvalk 
Tuinflult6r 
Tureluur 
TU- torhl 
Veldleeuwerik 
Vink 
W M ~  Gaal 
Waterhoen 
Watersnip 
Wespendief 
Wielewaal 
Wild. Eend 
Wilde maan 
Wlntwkonlng 
Wintertaling 
Wttb Kwikstaart 
Wulp 
ZangilJ8ter 
Zomertaling 
Zomeftortel 
ma* Kraal 
Zwarte Roodstaart 
Mrtkop 
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Perrlix perdix 
Anes ecute 
P ~ N S  
Aslo otus 
E r n a  schoenicIus 
Passer montenus 
Corvus fnrgikgus 
Erlthpcw mbdIica 
SuiocIk b q u a b  
Haenmtopus osûakgus 
Felco peregdnus 
Anes clypeete 
Anes penelqoe 

Accipiter nisus 
Sturnus vulgaris 
A6gwh.b audrîus 
Lems cenus 
Aythye knna 
Oenanthe oenenthe 

FBICO tinnunculus 
Syhrir M n  
Tringe totanus 
S ~ t o p o l I a  &cmcto 
Aleuúe emnsis 
Hngllk coeldm 
GanuIus glandarius 
GaIIInuh chloropus 
Gellinego galinego 
Pemis epivons 
Oriuus m u s  
Anas pkîyrhynchot 
Cygnus cygnus 
T m m t r o g - 8  
Anes c m c e  
M o W I k  a l k  
Numenius equete 
Turdus phihuneios 
Anes quequedele 
Stmptopelie turtur 
connrs comna 
Phoenicums ochmms 
SyM.  ab.icap/lk 

ia KW 
ja TNB 
ja TNB 
ja TNB 
ja TNB 
ja TNB 
ja TNB 
ja TNB 
ja BE 
ja TNB 
ja TNB 
ja TNB 
b TNB 
ia 
ja TNB 
ja TNB 
ia TNB 
ja TNB 
ja TNB 
ja BE 
ja TNB 
ja TNB 
ja TNB 
ja GE 
ja TNB 
ja TNB 
ja TNB 
ja TNB 
ia TNB 
ia KW 
ja TNB 
ja TNB 
k TNB 
ia TNB 
ia TNB 
ia TNB 
ja TNB 
ja TNB 
ja TNB 
ja BE 
ja TNB 
ja TNB 
ja TNB 
ja TNB 

Toelichting bij de tabel 
De vetgedakte soorten zijn aangetroffen bij de inventatisatieronde in 2002 
Locatia M: Moerputten; G: Gement; Y: Malj; D: Dommel; I: Isabellabos; BB: Bosche broek 
EG Vogelrichtlijn I: Bijlage l. Voor de leefgebieden van deze soorten moeten speciale beschermingsmaatregelen 

getroffen worden. 
11: Bijlage 2. Soorten waarvoor beperkende maatregelen gelden t.a.v. de jacht. 

FF-wet De soort is beschermd krachtens de Flora- en faunawet 
Rode lijst (Lina 8 Omeling, TNB: thans niet beschermd 
1996) GE: Gevoelig 

KW: Kwetsbaar 
BE: Bedreigd 

Bron l: IVNNogelwacht 1995; 2: Vogelinventarisatie Vughtse gemeente; 
3: SOVON 1998-200; 4: Prov. N. Brabant 1998; 5: Natuurbalans, 2002 

alle vogelsoorten 



81 6 MER Randweg Bijlage 4c -Zoogdieren 

kmspkbrnuk 

I M"" 
Hur 
Hubmuk I Y:un 
Muskusrat 
RW 
W woolmuh 
Vddmuk 
v08 
WO2.I 
Wmwlnrnwk  
Omoiwhmrgvk.mwik 
-IkPW 

Wetenschappelijk 
-A.- - - s .-.. 

SaFuminwd. 

ErbMoeweuropeeus 
kput.ur0p.w 
Mus ûumestlcus 
Oyclokgw-W 
f.lp. .wopHI 
Watrezimus 
---W 

2002 
i0 2002 
ia TNB 2002 
ja TNe 1880-69 
ia 2002 

TNB 1980.89 
ia 2002 
ia me 2002 
ja me 1880-69 
ia me 2002 
ia 2002 
is w 2002 
ia me 2002 
ia m 2002 
ia 2002 
ia w 2002 
ia 'ma 2002 

Tooiichüng bij do tabel 
[k veQadrukte sooften zijn eongetroífen bij de inventarisatiemdo in 2002 
HabitaMcMlijn: Bijlage IV: dier- m pi ante^ van communautilir belang d& strikt moatem wwden bes&mmd 
F F 4 :  Beschermd krachtsiui de Fkrs m faunawet 
Rode Hjat TNB: thans niet ttedrdgd 
Jaar: Laetsie waammingsjear I periode 
h: V22 (1980-1999). Natuurbalans (2002) 

zoogdieren 
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816 MER Randweg Bijlage 4d -Amfibien 

ulrmrnd.r 
Gew0m P d  Buh bun0 Maij, Dr. Kanaal. V ia TNB 3 1,2 

Isabella 
Midddrte groene kikker RIM escuknb Maij, Isabella ia TNB 3 2 

Toelichting blj de tabel 
De wîgeàmkte soorten zijn aangetroffen bij de inventarisatieronde in 2002 
Habitabichtlijn: 8i/lage V: dier- en plantensoorten van communautair belang waarvan de @kitatie en het onttrekken 

aan de natuur onderworpen kunnen zijn aan beheersmaatregelen 
FF-wet: desoortisbeschemidvolgensdeFbra-enfaunawet 
Rode lijst: TNB: thans nkt bedreigd 
Bron: l :  RAVON. 2001; 2: Natuurbalans, 2002 
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Atrknta 
m=ndo@eb 
-w 
Bruin zindoog. 
citfwnvHndar 
mgpruwoog 
Dimlvww 

-m auidia 
Groot dikkopje 
Orod Kooiwqa 
-p. 
la- --* 
W n  kooiwqa 
Kbimvor 
Kkkwvuwvlkidrr 
K-vkikjo 

LndkuitJ. 
0ind.tndOogi. - 
Tooilchüng MJ d. trkl 
08 vatged~kta aoofîm zijn aan ge^ bij de inventarkptkronck h 2002 
Locatk: VeQdrukt zijn de kmhdtkm w a r  de soort in 2002 k aangetrojlen 
Ro<k lijst: GE: Gevodlg; TNB: Thms rikt beddgd 
FF-wet Ekschennd krsditens de Fiom m fau- 
Jaar: ìaatsîe waamcmikigsjaar 
h: Viindmstichüng. NatuurbalSm 2002 

TNB 
TNB 
M B  
M B  
TNB 
TNB 
TNB 
TNB 
TNB 
TNB 
TNB 
TNB 
TNB 
TNB 
M B  
TNB 
TNB 
TNB 
TNB 
GE 
TNB 
TNB 
TNB 

vlinders 
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B l s u m i ~ k w  
Bkedrode hdddibel 
Bnihglazsnmaker 
Ckukrrod. )n#.llkl 
(kwainooVWtIk) -- 
Glassnijder 
Omb k.hrrlikl 
Omb roodoogjuikw 
Houtpo-duffer 
Lanteamîje 
~ i ~ i i a i  
Paardenbijtar 
Pktbulk 
S#nrod. h.id8ilkl 
Variabek waterjuffer 
Vknikk 
VuurJuChr 

mtte hOideliW 

Aeshna cyanea 
Sympetrum sanguineurn 
Aeshna grmiis 
SymprQwnrbldmfn 
0ldh.brvmcMCdmJm 
L ~ s p o n u  
hchytttm pmtense 
AImXImpmbr 
w-- 
L e a s  - 
Isdmum elegens 
san&&wa mrblIk8 
Aeshna mixta 
uwMo dqmSs8 
Symprbvn,Hllg.tvm 
Coensgrion pub=heHum 
U b e l M 8 q w a l ~  

Pyrrhoromr w m u h  
c.lopf.rYx-8 
sympetnn,- 

148.410 TNB nee 
147410 TNB nee 
147410;148409 TNB nee 
14741 0 TNB nee 
14741 0 TNB nee 
147410 TNB n00 
148410 TNB I'M 

147~147410;148409;148410 KW nee 
147410 M B  nee 
14&409148409 TNB nee 
147410;14&409;148.410 TNB nee 
147410;14û4ûQ;14&410 TNB nee 
147409 TNB nee 
147410;14&409 TNB na0 
14741 0 M B  w 
147410 TNB nee 
14741 0;148409;14&410 TNB nee 
147410 TNB m 
147410;148409 TNB nre 
147-14741 0 TNB nee 
148439 TNB nee 

Todichting bij de tabel 
üe vetgedrukte m zijn aangetroffen bij de Inventarisatieronde in 2002 
Locatie: Vetgedrukt zijn de km-hokken waar de soort in 2002 is aangetroffen 
Rode lijst: TNB: thans niet bedreigd; KW: kwetsbaar 
FF-wet: Beschermd krachtens de Flora en faunawet 
Jaar: Laatste waammingsjaar 
Bron: Vlinderstichting. Natuurbalans 2002 

libellen 



816 MER Randweg Bijlage 4g Sprinkhanen 

Bnm#prinkhun ~ g i s e a a p f w a  147410;148410 TNB nee 2002 
Brulm sprinkhaan C m I p p u r -  147410;148410 TNB nee 2002 

Gowoon 8-k- C ~ ~ ~ O C @ ~ I U I  <krulis 14741 0 TNB nee 2002 
Ord. gr- aklrprlnkhun TMfgonk v l d & s I m  14741 O TNB nee 2002 
Knurr C ~ i p p u r  p.r8ll.lur 14741 0 TNB me 2002 
htolur Chomlppw blgut&lus 147410 TNB nw 2002 

TooiICMing MJ de tabel 
De vetgadrukte soorten zijn aangetroffen bij de inventadsatkronde in 2002 
Locatie: Vetgedrukt zijn de km-hokken waar de soort in 2002 is aangetrofíen 
Rode lijst: TNB: thans niet bedreigd 
FF-wet: Beschermd krachtens de Fiom en faunawet 
Jaar: Laaiste waameming8jaar 
Bm: Natuurbalans 2002 

sprinkhanen 



816 MER Randweg Bijlage 4h -Vissen 

nee TNB 
Maij, Isabella nee TNB 

Toellchtlng biJ d. hkl 
De ve&drukte soorten zijn aangetrdfen Mj de inventerisatieronde in 2ûû2 
Habitatrichtiijn: Bijlage V: dier- en plantensoorten van communautair belang weannin de exploitetie en het onitmkken 

aan de natwi ondamorpen k m  zijn ean beheenmaatregelen 
FF&: desoortisbesdn#mdvdgenadeFlore-enfaunawat. 
Rode lijst: TNB: thans niet bedreigd 
Bron: Natuurbalans, 2002 

vissen 





Mai i 

VERKLARING 

Grote Pimpenel 

Lange Ereprijs 

Gewone Dotterbloem 

Tweestijlige Meidoorn 

Bosbies 

Waterd rieblad 

Moesloo k 

punt- 
waamemingen 

Brede waterpest 

Flguur B4-Za Fiom Maij [Natuurbahns, 20021 

lijn- 
waamemingen 



Fort Isabella 

VERKLARING punt- 
waarnemingen 

lijn- 
waarnemingen 

Grote Pimpenel 

Lange Ereprijs 

Kleine Maagdenpalm 

Bosbies 

Figuur B4-2b flora Isabellabos [Natuurbalans, 20021 









Roodborsttapuit r Groene specht 

Canadese gans 

Fuut r Knobbelzwaan 

Boerenzwaluw v Huiszwaluw 

Gekraagde roodstaart 

Grasmus v Boornklrrer 

Rietgors 

Buizerd 
c o - ,  

' n Inventarisatie Natuurbalans 2002 
'..o 

Figuur 84-6 Vogeb [Natuurbalans, 20021 



v Glassnijder 

Middelste groene kikker 

7 Gewone pad 

Kleine watersalamander 

Bruine kikker 

Amfibien en werlge soorten [Natuurbalans, 2002, RAVON, 20011 



I i?) Dwergvkermuis 

Rosse vleermuis 

Ruige dwergvleermuis 

Vlwrmulzen [Natuurbalans, 20021 



M o l  

v o s  

Wezel 

C Ree 

Haas 

e Koni jn  , 

]guur 84-9 Overige zoogdieren [Natuurbalrins, 20021 
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MER Randweg 's-Herbgenkh-Vught 
gemeente 's-Herbgenbouh 

Bijlage Waterhuishouding 

oran jewoud 

Figuur B5.1 Peil in de Dommel b4 de peilschaal aan de bovenstroomse zijde 
van de stuw bij de Vughtorbnylwor de periode 1993 t/m 2000 
[bron: Watenchop ûe Dommel, 20011 

Figuur 85.2 Gegevens conform figuur 85.1, omgerekend naar kans op optreden 

blad 71 van 110 BU Stad en Ruimte, V a m p  Landelijk Gebied, Vestiging Oostehout 



MER Randweg's-Heitogenbosch-Vught 
gemeente 'rHeitogenboxh 

Tabel 85.1 

oran jewoud 

Overschrljdingskansen Dommelpellen bovenstrooms van stuw 
bij Vughterpoort [bron: Waterschap De Dommel, 20011 

1 GEM I 2.81 I 

MAX 
MIN 

Figuur 85.3 

(m+NAP) 
4.88 
2.35 

Afvoer Dommel voor de periode 1978 t/m 2000, daggemiddelde 
in mf/sec [bron: Waterschap De Dommel, 20011 

Figuur 85.4 Gegevens van figuur 85.3, omgezet in overschrijdingskns 

biad 72 van 110 BU Stad en Ruimte, Vakgmep Landelijk Glled, Vestiging Oosterhout 
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Tabel 05.2 Kans op optreden van debleten in de Dommel 
[bron: Waterschap De Dommel, 20011 

kans I debiet (m3/sec) I 

Figuur 05.5 Pellen In Drongelens kanaal, meetpunt Bosschesloot 
[bron : Waterschap De Maaskant, 20011 

aantal w aameningen (percentiel) 

Figuur 85.6 Gegevens als figuur 85.5, gerangschikt naar kans op optden 

blad 73 van 110 BU Stad en Ruimte, Vakgmep Landelijk Gebied, Vestiging Oosterhout 
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oran jewoud 

Figuur 85.7 debiet in Drongelens kanaal, meetpunt Waalwijk 
[bron: Waterschap De Maaskant, 20011 

perceniiei van aantal w aarnerringen 

Figuur 85.8 Gegevens als figuur 85.7, getrangschikt op kans op optreden 

blad 74 van 110 BU Stad en Ruimte. Vakgroep Landeiijk Gcbied, Veaüging Oosterhout 
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bhd 75 van 110 

Bijiage Verkeer 

Voor het opstellen van de prognoses 2015 is uitgegaan van het verkeersmodel regio 's- 
Hertogenbosch. Dit model is eind 1999 voor de regionale verkeersmilieukaart (RVMQ 
opgesteld. Dit model is feitelijk een verfijning van het P R O M O D E - I ~ O ~ ~ ~  van de provincie 
Noord-Brabant, dat nauwe banden heeft met het NRM (Nieuw Regionaal Model) Noord- 
Brabant. Het modelsysteem beschrijfi het verkeer op een gemiddelde werkdag gedurende 
een etmaalperiode en de avondspits. Het basisjaar is 1998. 

Vanuit de RVMK voor regio 's-Hertogenbosch is zowel een simultaan model als unimodaal 
model beschikbaar. Het simultane model is bij uitstek geschikt voor het maken van 
prognoses. Dit instrument heeft als uitgangspunt gediend voor de actualisatie van de 
prognose voor 201 5. in het simultaan model 1998 zijn geen wijzigingen doorgevoerd. 

Simulîune modellen 

Onder een simultaan model wordt een model verstaan dat in &n rekenslag zowel de 
distributie als de vervoerswijzekeuze beschrijft. Met een simultaan model is het mogelijk 
een samenhangend pakket van maatregelen, zoals dat binnen de provincie en landelijk 
wordt voorgesteld (een scenario), door te rekenen ten aanzien van het effect op de 
mobiliteit. 
Een overzicht van het simultane verkeersmodel is in figuur 86-1 schematisch weerge- 
geven. 

AB: Autobeschikbaar 

MB: Niet Autobeschikbaar 

OW: Ondermek Verplatsings Gedrag 

I I 
Figuur B6.1 Schema simultaan verkeenmodel 

EU Stad en Ruimte, Vakgroep landdiik Gebied. Vestiging Oosterhout 
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MER Randweg 's-Haogenbosch-Vught 
gemeente 's-Hertoganboxh 

Het simultane model is een verklarend model dat uitgaat van meerdere vervoerswijzen. 
Uit het simultane model worden de uiteindelijke unimodale modellen c.q. matrices voor 
de verschillende vervoerswijzen (auto en vracht) en perioden (etmaal en avondspits) 
verkregen. De unimodale modellen zijn beschrijvende modellen per vervoerswijze. 

Uitgongspunten prognose 201 5 

Een verkeersmodel wordt vooral opgesteld als beleidsondersteunend instrument 
waarmee toekomstige situaties kunnen worden doorgerekend. De toekomstige situatie 
moet hierbij, uitgaande van een aantal uitgangspunten en maatregelen, worden gedefi- 
nieerd. 

De uitgangspunten en maatregelen die zijn opgenomen, kunnen worden gegroepeerd in 
de volgende modelvariabelen: 

sociaal-economische ontwikkelingen; 
infrastructurele maatregelen; 
inkomens- en prijsontwikkeling; 
ontwikkeling autobezit; 
ontwikkeling bezettingsgraad; 
variabilisatie (km-heffing). 

Scenario's 1 en 2 

Voor de te verwachten toekomstige ontwikkelingen zijn in het MER twee scenario's 
gehanteerd. Scenario 1 gaat ervan uit dat de gestelde doelen van het vigerende 
rijksbeleid worden behaald. Scenario twee (worst case scenario) gaat ervan uitgegaan dat 
de doelen zoals gesteld in het vigerende rijksbeleid niet wordt behaald, ingegeven door 
de nu al opgelopen achterstand in het realiseren van de deoelstellingen. Voor het 
verkeersmodel worden verschillende uitgangspunten voor de twee scenario's gehanteerd. 
In tabel 86.1 zijn de onderscheidende uitgangspunten aangegeven. 

Tabel 86.1 Uitgangspunten scenario's verkeersmodel 

I Scenario 2 Uitgangspunten 
Infnrtructunb wijzigingen 

:Eerbeterin.: nee 

Scenario 1 
Fiets: 
Fietsverbetering: ja 
Fietsreistijden langer dan 2,85 
km met 5% verlaagd voor 2020. 
2015 = 2.5% 
OV: 
OV verbetering: ja 
Snelheidstoename van 10% tot 
een afstand van 5 km, van 7.5% 
tot een afstand tot 10 km en 
van 5% voor afstanden groter 
dan 10 km. 

OV: 
OV verbetering: nee 

biad 76 van 110 

VariablUsattr 

EU Stad en Ruimte, Vakgroep liindelijk Gebied. Vestiging Oosterhout 

201 5 = 5%. 4%. 3% 
Ja (als in 2015) Nee 1 
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blid 77 van 110 

Resultaten modelberekeningen voor de Randweg 

Tabel B6.2 Intensiteiten en I/C verhouding Randweg, model 50-1 

EU Stad en Ruimte. Vakgroep Landelijk Gebied. Vestiging Oosterhout 
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Tabel B6.3 Intensiteiten en IC verhouding Randweg, model 70-1 

-5 oranjewoud 

biad 78 van 110 EU Stad en Ruimte. Vakgroep landelijk úebied. Vestiging Oosterhout 
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Tabel 86.4 Intensiteiten en IC verhouding Randweg, model 50-2 

BU Stad en Rulmte, Vakgroep landelijk Gebkd, Vestiglng Oosterhout 

afltoename ten 
opzichte van scenario 
50 vigerend 

absoluut l % 

code I (mvt / 
etm) 

wegvak 

Randweg 

I/C 

6 

8 
12 
14 

afltoename ten op- 
zichte van worst 
case referentie 
situatie 
absoluut I % 

+ 10% 

+15% 
+12% 
+12% 

Randweg / 
Vlijmenseweg 
Randweg N 
RandwegM 
Randweg2 

+ 4.200 

+2.700 
+3.800 
+3.800 

44.600 

20.800 
34.800 
34800 

0.8 

0,4 
0,6 
0.6 

- 2.500 - 5% 
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Tabel 86.5 Intensiteiten en IC verhouding Randweg, model 70-2 

e oranjewoud 

blad 8Ovan 110 BU Stad en Ruimte. Vakgroep landelijk Gebied, Vestiging Oosterhout 



februari 2003 

MER Randweg 'iHertogmboxh-Vught 
m e e n t e  's-Hettogenboxh 

Bijlage Hinder 

Geluid 

Tabellen 
Willem-l college 
Willem-Alexander ziekenhuis 
Vughterpoort 
Vught-Noord 

Kaarten 

nr. I lawaaisoort I tijdstip I cumulatie I variant I scenario Ihoqh I o p i n d n g I  
G-i IWegverkeer I huidig I n.v.t. 
G-2 1 Railverkeer 1 huidin 1 n.v.t. 
6-3 I Weg- en milverkeer I huidig I MKM 
6-4 IWeaverkeer I autonoom I n.v.t. 
6-5 I Wegverkeer I autonoom I n.v.t. 
G 4  1 Raihmkeer 1 autonoom I n.v.t. 
6-7 ( Weg- en milverkeer l autonoom I MKM 
6-8 I WW- en milverkeer l autonoom 1 MKM 
G-9 /Wegverkeer I 2015 I n.v.t. I basis l 50-1 I Sm I 
G-10 ( Weg- en railwrkeer I 2015 I MKM I basis l 50-1 I 5m 

6-15 I Wegverkeer I 2015 I n.v.t. I verdiept 1 70-2 I 5m 1 
6-16 I Weg- en milverkeer 1 2015 I MW 1 verdiept 1 70-2 I 5m 

G-l1 
6-12 
G-13 
6-14 

6-17 1 Weg- en railverkeer I huidig I cumulatief I n.v.t. I n.v.t. 1 1,5m I natuur 
6-18 I Weg- en milverkeer l autonoom I cumulatief I n.v.t. 1 50-1 1 1,5m I natuur 

We!gverkeer 
Weg- en milverkeer 
Wcgwrkeer 
Weg- en milverkeer 

huidig = 2002, autonoom = 2015 

G-19 
6-20 
6-21 
G-22 
6-23 

bhd 81 van 110 

201 5 
2015 
2015 
2015 

8U Stad en Ruimte. Vakgroep Landelijk Gebied, Vestiglng Oosterhout 

Weg- en railverkeer 
Weg- en milverkeer 
Wegverkeer 
Wegverkeer 
Wegverkeer 

n.v.t. 
MKM 
n .v.t. 
MKM 

2015 
2015 
201 5 
201 5 
201 5 

basis 
basis 
verdiept 
verdiept 

cumulatief 
cumulatief 
n.v.t. 
n.v.t. 
n.v.t. 

70-2 
70-2 
50-1 
50-1 

5m 
5m 
5m 
5m 

basis 
basis 
basis 
basis 
half verdiept 
minus basis 

50-1 
70-2 
50-1 minus auton. l 
70-2 minus auton. 2 
50-1 

1,5m 
1,5m 
5m 
5m 
5m 

natuur 
natuur 
verschil 
verschil 
verschil 
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Lucht 

Tabel 87.2.1 Nonnering Besluit luchtkwrltteit 

l grenswaarde (humaan; uur gemiddelde dat 24 keer per jaar mag worden overschreden in pglm3) 
2 grenswaarde (humaan; 24 uurgamiddelde dat 3 keer per jaar mag worden overschreden in pglm3) 
3 grenswaarde (humaan; uurgemiddelde dat 18 keer per jaar magworden overschreden in pglm3) 
4 plandrempel voor zeer drukke verkeerssituaties 

(uurgemiddelde dat 18 keer per jaar mag worden ovenchreden in pg/m3) 
5 grenswaarde (humaan; jaargemiddelde in Wm3) 
6 plandrempel (jaargemiddelde in pgIm3) 
7 grenswaarde (humaan; 24 uurgemiddelde dat 35 keer per jaar mag worden wenchreden in pgIm3) 
8 plandrempel (humaan; 24 uurgamiddelde dat 35 keer per jaar mag worden ovenchreden in vglm3) 
9 grenswaarde (humaan; 98 percentiel van 8 uurgemiddelden in mgIm3) 

blad 83 van l10 BU Stad en Ruimte. Vakgroep Landeluk Gebied, Vestiging Oosterhout 
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Tabel 87.2.2 Invoergegevens model luchtkwaliteit 

model 
Huidig 

autonoom 
scenario 1 

straatnaam 
Vlijmenseweg 
Randweg 
Vuahtemea 

basis 50-1 

Vlijmenseweg 
Randweg 
Vughtemeg 
Koningsweg 
Kam~diiklaan 

basis 70-2 

;T. 

r-: 

I 
mvt/etm 

23494 
O 

33826 

Vughtemeg 
Koningsweg 
Kampdijklaan 
Vliimensewea 

Koningsweg 
Kampdijkhan 

blad 84 van 110 

41377 
O 

43 790 
22170 

978 

Koningsweg 
Kampdijklaan 
Vlijmenseweg 
Randweg 

BU Stad en Ruimte, Vakgroep Landelijk Gebied. Vestiging Oosterhout 

vracht 
% 

5.4 

5.1 

48132 
23482 

999 
23971 

parkeerbewegingen = O 

14521 
1515 

5.4 

5.1 
7.2 
3.2 

15814 
1513 

19824 
52112 

snelheid 
code 
e 

O b  

c 

5.1 
7.2 
3.2 
5.4 

7.2 
3.2 

e 
Ob  

c 
c 
c 

7.2 
3.2 
5.4 
7.6 

wegtype 
code 

l 

1 

3b 

c 
c 
c 
e 

c 
c 

1 

1 

3b 
3a 
3a 

c 
c 
e 
b 

bomen 
code 

1.25 
l 

1.5 

3b 
3a 
3a 

1 

3a 
3a 

afstand 
m 

100 
65 
14 

1,25 
l 

1.5 
1.25 
1.25 

3a 
3a 

l 

1 

100 
65 
14 
21 
10 

1.5 
1.25 
1.25 
1.25 

1.25 
1.25 

14 
21 
10 

100 

1.25 
1.25 
1.25 

1 

21 
10 

21 
10 

100 
65 
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Tabel 87.2.3 Resultaten luchtberekeningen 

model 

Huidig 

scenario 2 

straatnaam 

autonoom 
Scenario l 

Vlijmenseweg 
Randweg 
Vughtenveg 
Koningsweg 

basis 50-1 

bg/msl 
Jaargamid 

Kampdijklaan 
Vlijmenseweg 
Randweg 

v u l i w e ~  
Koningsweg 
Kampdiiklaan 

~andweg 
Vughtemeg 
Koningsweg 
Kampdiiklaan 

delde 
24,9 
nvt 
39.4 
29.2 

b d m l  
grens 

25.3 
25.7 
nvt 
42.3 
29,7 
24.2 

nvt 
43.5 
30.0 
24.2 

Vlijmenseweg 
Randweg 
Vughteweg 
Koningsweg 
Kampdiiklaan 

jaargemiddelde acMergondconcentratle5: 
NO2 23,8 (Cig/m'] 
PM10 35.3 bg/ma] 

waarde 
40 
40 
40 
40 

basis 70-2 
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bg/msl 
verschil 

40 
40 
40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 

24,9 
25.5 
31.6 
28.2 
24.4 

-15.1 
nvt 
-0.6 
-10.8 

Vlijmenseweg 
Randweg 
Vughteweg 
Koningsweg 
Kampdiiklaan 

[Iig/msl 
Jaaighmid 

-14.7 
-14,3 
nvt 

2.3 
-10.3 
-15.8 

nvt 

3,5 
-10 
-15.8 

40 
40 
40 
40 
40 

ddde 
35.6 
nvt 
42.9 
36.9 

24,7 
26,6 
30.4 
27.9 
24.4 

[Iig/mq 
grens 

35.9 
35,9 
nvt 
45.1 
37,l 
35.4 

nvt 
46,l 
37.2 
35.4 

-15.1 
-14.5 
-8,4 
-11.8 
-15.6 

h / m q  
verschil 

Aarde 
40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 
40 

-4,4 
Nvt 

2.9 
-3.1 

40 
40 
40 
40 
40 
40 

40 
40 
40 
40 

35,6 
35.7 
38.3 
36,6 
35.5 

-4,l 
-4.1 
n ~ t  

5.1 
-2,9 
-4.6 

Nvt 

6.1 
-2.8 
-4.6 

-1 5,3 
-13,4 
-9,6 
-12.1 
-1 5.6 

40 
40 
40 
40 
40 

-4.4 
-4.3 
-1.7 
-3.4 
-4.5 

35.6 
36.0 
37.7 
36,s 
35.5 

40 
40 
40 
40 
40 

-4,4 
-4 
-2.3 
-3,5 
-4.5 
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Ontwerp 

Horizontaal alignement 
- basisvariant 
- variant half verdiept 
- variant steil talud 

Dwarsprofielen 
- basisvariant 
- variant half verdiept 
- variant steil talud 
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Toetsing aan het afwegingskader van de Habitatrichtlijn, 
Structuurschema Groene Ruimte en de Flora- en Faunawet 

Inleiding 

Aanleiding en achteqmnd wn dit mpport 

De gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught willen de verkeersproblematiek aan de 
zuidwestkant van 's-Hertogenbosch en de noordkant van Vught (Vughterweg, Willems- en 
Wilhelminaplein, Vlijmenseweg) oplossen door een nieuwe weg aan te leggen: de 
Randweg 's-Hertogenbosch-Vught. De gemeenten 's-Hertogenbosch en Vught doorlopen 
daawoor in het kader van de bestemmingsplanprocedure een m.e.r.-procedure. Tijdens 
deze m.e.r.-procedure zijn de oplossingsmogelijkheden inmiddels beperkt tot €€n 
alternatief (de basisvariant) met twee varianten. Voor de beschrijving van de 
voorgenomen activiteit wordt verwezen naar hoofdstuk 6 van het MER. 

Bij de besluitvorming over de Randweg, het vaststellen van het bestemmingsplan, dienen 
de consequenties van de 0nter)nationale beschermingsformules uit natuurbeleid en - 
wetgeving te worden meegenomen. 

De milieueffectrapportage is in dit geval niet het meest geschikte kader om de 
consequenties van de effecten van de voorgenomen activiteit op de (Europees) 
beschermde natuurwaarden inzichtelijk te maken, aangezien het gaat om een MER op 
bestemmingsplan niveau (ook wel aangeduid als inrichtings-MER), dat op grond van 
jurisprudentie niet voldoende zou zijn1. 

internationaal 
nationaal 

provinciaal 

Doel wn deze bijlage 

Europese Vogel- en Habitatrichtlijn 
Structuurschema Groene Ruimte 
flora- en Faunawet 
streekplan 

Doel van deze bijlage is antwoord te geven op de vragen: 

Wat zijn de consequenties van de voorgenomen activiteiten op beschermde soorten, die 
zich in het studiegebied bevinden?" 
Wat zijn de consequenties van de voorgenomen activiteiten op de ecologische 
hoofdstructuur?" 
Wat zijn de consequenties van de voorgenomen activiteiten op de Speciale 
Beschermingszone vanuit de Europese Habitatrichtlijn. 
"Zijn er alternatieven voor de voorgenomen activiteit die geen negatieve effecten hebben 
op beschermde soorten, de ecologische hoofdstructuur of de Speciale 
Beschermingszone?" 
W a t  is het maatschappelijk belang en de noodzaak van de voorgenomen activiteit?" 

' ABRS, 27 april 2000, AB 2000,303 
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Welke o ~ i n g s k a d e t s  zvn w n  áoepssing? 

Voor de besluitvorming over de Randweg zijn vijf afwegingskaders relevant. 

Structuurschema en streekplan hebben grote verwantschap en komen grotendeels 
overeen. 

flora- en faunawet 
Habitatrichtlijn 
Vogelrichtlijn 

Structuurschema Groene Ruimte 

streekplan Brabant 

Europese VogeC en Habitatrichtlijn 
De internationale regel- en wetgeving inzake de natuurlijke flora en fauna is vastgelegd in 
de Europese Habitatrichtlijn (Richtlijn 92/43/EEG). Het doel van de Habitatrichtlijn is 
instandhouding van natuurlijke habitats in de gebieden die als Speciale Bescherming 
Zone (SBZ) zijn aangewezen (art. 6) en bescherming van soorten (art. 12). De richtlijn 
draagt bij aan de realisatie van het Verdrag van Bern (Besluit 82/72/EEG) en andere 
verdragen en is afgestemd op de Vogelrichtlijn (79/409/EEG). De Vogelrichtlijn heeft tot 
doel de in het wild levende vogelsoorten en hun leefgebieden doeltreffend te 
beschermen. 
inzake de geb/edsbescherm/ng heeft de Habitatrichtlijn een afwegingskader geformu- 
leerd waaraan de voorgenomen activiteit kan worden getoetst, indien negatieve effecten 
worden verwacht voor speciale beschermingszones (SBZ's). Het afwegingskader inzake 
gebiedsbescherming (uit de Habitatrichtlijn) is ook van toepassing op Vogelrichtlijn- 
gebieden. Voor het voornemen zijn effecten op speciale beschermingszones van belang 
omdat de Gement (en de Maij als onderdeel daarvan) samen met de Moerputten, Bossche 
Broek en de verbinding tussen de Bossche Broek en Gement in Brussel is aangemeld als 
Speciale Beschermingszone 49 in het kader van de Habitat-richtlijn (zie figuur B9-l). 
De Cement wordt regelmatig bezocht door brioedvogels en wintergasten en is voor de 
avifauna zeer waardevot. Het gebied bevat (nog) geen speciale beschermingszone in het 
kader van de Vogelrichtlijn. Over 10 jaar wordt opnieuw bezien of het gebied in 
aanmerking komt voor speciale bescherming. Dit zou op basis van het voorkomen van 
wintergastenals de Kleine zwaan en ganzen zijn. De overwinteringsgebieden van de 
Kleine zwaan en ganzen in de Gement liggen buiten de Maij en dus buiten de invloedsfeer 
van de Randweg. Overwinterende Kleine zwanen en ganzen ondervinden op basis daarvan 
geen negatieve gevolgen van de aanleg van en het gebruik van de randweg. Derhalve 
wordt de gebiedsbescherming in het kader van de Vogelrichtlijn als afwegingskader 
verder buiten beschouwing gelaten. 

voor beschermde soorten 
voor wat betreft de Speciale Beschermingzone (SBZ) nr. 49 
voor wat betreft de mogelijk toekomstige aanwijzing van de 
Gement als Vogelrichtlijngebied 
voor gebieden die deel uitmaken van de Ecologische 
Hoofdstructuur 
voor gebieden die deel uitmaken van de Groene Hoofdstructuur 

De soortbeschermingvan de Habitatrichtlijn is geïmplementeerd in de Flora- en faunawet 
(zie verder). 

De te doorlopen stappen zijn weergegeven in het tekstkader 'Afwegingskader uit de 
Habitatrichtlijn inzake gebiedsbescherming'. 
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Afwegingskader uit de Habitatrichtlijn inzake gebidsbeschenning 

Het derde en vierde lid van artikel 6 van de Habitatrichtlijn (en door artikel 7 van de Habitatrichtlijn 
ookvan toepassing op de Vogelrichtlijn) bepalen op welke wijze ingrepen in de speciale 
beschenningszone van de Vogel- enlof Habitatrichtlijn moeten worden beoordeeld. 
1. Kan het plan significante gevolgen hebben voor een speciale beschermingszone? 
2. Is met zekerheid vastgesteld dat de natuurlijke kenmerken van het gebied niet zullen worden 

aangetast (het zogenaamde voorzorgbeginsel)? 
3. Zijn er alternatieve bevredigende oplossingen mogelijk die de natuurlijke kenmerken niet 

aantasten? 
4. Zijn er dwingende redenen van groot openbaar belang aanwezig? 
5. Zijn er mogelijkheden tot compensatie zodat de algehele samenhang van Natura 2000 

gewaarborgd blijft? 
Ad4) Indien er effecten zullen optreden op prioritaire soorten of habitats dan kunnen slechts 
argumenten die verband houden met de menselijke gezondheid, de openbare veiligheid, of met 
voor het milieu wezenlijke effecten dan wel na advies van de Europese Commissie om andere 
dwingende redenen van groot openbaar belang worden toegestaan. Indien er geen effecten op 
prioritaire soorten of habitats zullen optreden dan gelden ook redenen van sociale en economische 
aard. 
Ad5) Om de samenhang van Natura 2000 te behouden dient er bij compensatie een zelfde type 
natuur te worden gerealiseerd als hetgeen verloren gaat. Bovendien moeten de compensatie- 
gebieden qua ecologisch functioneren gereed zijn op het moment dat de negatieve effecten ten 
gevolge van de ingreep in het beschermde natuurgebied plaatsvinden. 

Figuur B94 Speciale Beschermingszone 49 
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Ecologische hoofdstructuur (SGR) en Groene Hoofdstructuur (Streekplan) 
in Planologische Kernbeslissing Structuurschema Groene Ruimte (SGR) is een netwerk 
van waardevolle kerngebieden, ecologische verbindingen en natuurontwikkelings- 
gebieden opgenomen, die dienen te worden beschermd, de zogenaamde Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Deze is in het streekplan op provinciaal niveau uitgewerkt (zie 
figuur B9-2). 
Een groot deel van de Gement (waaronder Maij) en de groenzone rondom voormalig Fort 
Isabella zijn in het streekplan aangewezen als natuurparel in het kader van de GHS. Het 
Drongelens kanaal is een ecologische verbindingszone. 
De beschermingsformules voor de onderscheiden gebieden in de EHS zijn niet volledig 
gelijk. De zwaarste beschermingsformule - het 'nee, tenzij-principe' - is van toepassing 
op kerngebieden, gerealiseerde natuurontwikkelingsgebieden en kleinere natuur- 
gebieden buiten de EHS, die als zodanig zijn aangewezen door Provinciale Staten, of die 
als zodanig zijn aangewezen in het streekplan, of onder de werking van de Natuur- 
beschermingswet vallen, of zijn vastgelegd in een bestemmingsplan. Voor ecologische 
verbindingszones geldt een minder stringente beschermingsformule. Het beleid voor deze 
gebieden is erop gericht de verbindingszones te realiseren die deverbinding, migratie en 
uitwisseling van soorten tussen en binnen kerngebieden mogelijk maakt. 

Afwylnpkader uit het Structuurschema Groene Ruimte 
De toepassing van de beschermingsformule uit het SGR voor de kerngebieden en de 
natuurontwikkelingsgebieden vindt plaats volgens een stappenschema, waarin vier stappen 
centraal staan: 

l. Is er sprake van aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden, of (ingeval van nog niet 
gerealiseerde natuurontwikkelingsgebieden) van het onomkeerbaar verloren gaan van 
ontwikkelingsmogelijkheden? 

2. Is er sprake van een zwaarwegend maatschappelijk belang? 
3. Kan de activiteit elders op een andere manier worden gerealiseerd? 
4. Wat zijn de mogelijkheden voor compensatie indien ook na mitigeren aanwijsbare schade 

optreedt? 

De toepassing van de beschermingsformule uit het Streekplan voor gebieden deel 
uitmakend van de GHS vindt plaats volgens onderstaand stappenschema. Dit schema 
komt grotendeels overeen met dat van het Structuurschema Groene Ruimte, zij het dat de 
volgorde van de stappen enigszins is gewijzigd: 

Afwegingskader uit het Strnkphn Brabant in Balans 
In de regionale natuur- en landschapseenheden (RNLE's) en in de natuurparels buiten deze 
eenheden geldt het "nee-principe". Uitbreiding van het stedelijk ruimtebeslag is hier uitgesloten, 
afgezien van de aanleg van niet-recreatieve infrastructuur, waarvoor het "nee-tenzij principe' geldt. 
Buiten de RNLE's en de natuurparels geldt in de GHS en de AHS-landschap het "nee-tenzij- 
principe'. Het stappenplan van het "nee-tenzij principe" bestaat uit: 
l. aantonen zwaarwegend maatschappelijk belang 

Het belang van aanleg van regionale infrastructuur is zwaarwegend maatschappelijk ais nut en 
noodzaak zijn komen vast te staan. 

2. aantonen dat alternatieve locaties of andere oplossingen ontbreken, daarbij geldt de 
beleidslijn dat: 

- er ook over de gemeentegrens heen gezocht wordt 
- enig functiwerlies of tijdverlies geen reden is om een alternatief als niet-realistisch te 

beschouwen 
- het kostenaspect pas een rol speelt bij toename van meer dan 100% 
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3. uitwerken van compensatie, daarbij gelden als eisen dat bij compensatie: 
- nieuwe gelijkwaardige samenhang bereikt moet worden 
- nieuwe waarden gelijkwaardig aan de verloren waarden moeten zijn 
- het areaal ten minste wen groot is als het verloren areaal 
- aard en omvang van de compensatie mede wordt bepaald door de invloed van de ingreep op de 

omgeving 
- compensatie in beginsel plaatsvindt in de omgeving van de ingreep 
- compensatie aansluit op het (inter)gemeentelijk landschapsbeleid 
- duurzame inrichting en beheer van het compensatiegebied gewaarborgd moet zijn 
- gestreefd wordt naar robuustheid in groene structuren 

GHS Natuur 

reservaatsgebied 

bestaand bos- en natuurgebied 

natuurontwikkel ingsgebied 

-) GHS Landbouw 

7 AHS Landschap 

*J grensRNLE 

2 ecologische verb ind ingwone 

Figuur B9-2 GHS 
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Natuurbeschermingswet 
De Natuurbeschermingswet bevat richtlijnen voor het omgaan met beschermde (staats) 
natuurmonumenten. Voor het project Randweg 's-Hertogenbosch-Vught zijn effecten op 
beschermde en staatsnatuurmonumenten niet aan de orde omdat deze niet in het 
invloedsgebied liggen. 

flora- en faunawet 
De Fiora- en faunawet is op 1 april 2002 van kracht geworden. Daarin is het internationaal 
geldende beschermingsregime opgenomen voor internationaal aangewezen soorten en 
voor vanuit nationale optiek te beschermen soorten. Deze wet vervangt een aantal wetten 
op het gebied van soortbescherming. 
De beschermde planten worden in de Flora- en faunawet per soort aangewezen. In 
principe zijn alle zoogdieren, vogels, amfibieën, reptielen en vissen die in Nederland voor- 
komen, beschermd. Er is in de wet een uitzondering gemaakt voor schadelijke dieren als 
de zwarte en bruine rat, de huismuis en een aantal vissoorten. Deze zijn dus niet 
beschermd. De zogenaamde lagere diersoorten (zoals vlinders, libellen en kevers) worden 
per soort voor bescherming aangewezen. 
Inmiddels (per 1 juli 2002) heeft er een wetswijziging plaatsgevonden waarbij een onder- 
scheid wordt gemaakt tussen een zwaar en een licht toetsingskader, afhankelijkvan de 
status van de soort (strikt beschermd, licht beschermd, vrijstelling). Deze status moet 
echter nog per AmvB worden vastgesteld. 
Uitgangspunt van de Nieuwe Flora- en Faunawet is voor alle strikt beschermde soorten het 
'Nee, tenzij' beginsel. Alle schadelijke handelingen ten aanzien van deze beschermde 
planten en dieren zijn verboden en alleen onder strikte voorwaarden zijn afwijkingen van 
de verbodsbepalingen mogelijk. De Flora- en faunawet biedt verscheidene mogelijkheden 
tot het verlenen van ontheffing. 
Krachtens de flora- en faunawet is het verboden: 
- planten, behorende tot een beschermde inheemse soort, te plukken, te verzamelen, 

af te snijden, uit te steken, tevernielen, te beschadigen, te ontwortelen of op 
enigerlei wijze van hun groeiplaats te verwijderen; 

- dieren, behorende tot een beschermde inheemse soort te doden, te verwonden, te 
vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen; 

- dieren, behorende tot een beschermde inheemse soort, opzettelijk te verontrusten; 
- nesten, holen of andere voortplantings- of vaste verblijf- en rustplaatsen van een 

beschermde inheemse soort te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren; 
- eieren van een beschermde inheemse soort te zoeken, rapen, uit het nest te nemen, 

te beschadigen of te vernielen. 
Op grond van de flora- en faunawet dient ook voor beschermde soorten die voorkomen 
buiten speciale beschermingszones, EHS of beschermde of staatsnatuurmonumenten een 
afweging gemaakt te worden. 
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I Afweainaskader uit de Flora- en faunawet voor de strengst beschermde soorten I 
Bl/ het beoordelen van aanmgen voor onthefiing in het kader van de flora- en hunawet 
gelden de vv/sende der toetsingscrlteria: 

I. Leidt het realiseren van het voornemen of de uitvoering van de geplande 
werkzaamheden tot handelingen die wrboden zl/n in de flora- en hunawet ? 

2. Ontbreken andere bedgende  oplossingen? 
3. Is er sprake van dwingende eriedenen van groot openbaar belang? 
4. Is de gunstige staat van instandhouding van de soortgewrarborgd, ewntueel via 

compenserende maatregelen? 

Voor vogels is onthefiing niet mogeIl/k is. Voor de overlge beschermde soorten geldt dat 
de gunstige staat van instandhoudingge~~ariborgdmoet zJn, en voor a(gemeen 
wonl.omende beschennde soorten komt een M./stelling. 

Deze bijlage is als volgt opgebouwd. Na de afbakening van de doelstelling van dit rapport 
en de toelichting op de relevante afwegingskaders wordt de toets van de voorgenomen 
activiteit Randweg 's-Hertogenbosch-Vught aan het afwegingskader van de flora- en 
faunawet beschreven. Dat gebeurt in verschillende stappen. De consequenties voor de 
beschermde soorten worden beschreven en vervolgens wordt het afwegingskader 
stapsgewijs doorlopen (zwaarwegend maatschappelijk belang, mogelijke alternatieven en 
mitigatie en compensatie). In paragraaf 3 en 4 wordt op een vergelijkbare wijze als in 
paragraaf 2 ingegaan op de consequenties van respectievelijk het Structuurschema 
Groene Ruimte / Streekplan en de Europese Habitatrichtlijn. Omdat in al deze 
afwegingskaders het aantonen van dwingende redenen van groot openbaar belang, 
mogelijke alternatieven, en mitigatie en compensatie een onderdeel vormt worden deze 
aspecten apart beschreven in paragraven 5.6 en 7. Waar nodig wordt hier naar toe 
verwezen vanuit paragraven 2, 3 en 4. 

Deze bijlage vormt samen met het MER een belangrijk deel van de documenten ten 
behoeve van de besluitvorming over de Randweg 's-Hertogenbosch-Vught. Een aantal 
onderwerpen uit het afwegingskader is reeds beschreven in het MER Randweg 's- 
Hertogenbosch-Vught. In deze gevallen is verwezen naar het desbetreffende hoofdstuk 
van het MER en is in deze bijlage alleen de conclusie kort weergegeven. 
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MER Randmg 's-tnitogenboxh-Vught 
gemeente 's-Hatogenbosch 

Toetsing aan flora- en faunawet 

In dit hoofdstuk worden de verschillende stappen doorlopen (voonover relevanc) waaruit 
het afwegingskader van de Flora- en fiunawet is opgebouwd. 

Worden de verbodsbepalingen w n  de Hom- en founowct overtreden? 

De eerste stap omvat het nagaan of verbodsbepalingen uit de flora- en faunawet worden 
overtreden. Daartoe wordt ingegaan op de aanwezige beschermde soorten en het effect 
van het voornemen hierop. 

In bijlage 4 is een beschrijving van de actuele waarden opgenomen. Deze is onder andere 
gebaseerd op aanvullend veldwerk van Natuurbalans (2002). inventarisaties van de 
Provincie Brabant (2001) en van diverse WO's als SOVON, RAVON, FLORON en de 
Vlinderstichting. In hoofdstuk 7 van het MER is de effectbeschrijving weergegwen. De 
onderstaande paragraaf vormt een toegespitste samenvatting uit deze hoofdstukken. 

Planten 
In het studiegebied komen verschillende plantensoorten voor die zijn beschermd 
krachtens de flora- en faunawet. Effecten van verdroging door aanleg van de Randweg 
zijn niet te verwachten zodat alleen het verdwijnen van groeiplaatsen in de directe 
omgeving van de Randweg van belang is voor de flora- en faunawet. 

In de basisvariant wordt het Drongelens kanaal over een lengte van 300 meter ongeveer 
20 meter in westelijke richting opgeschoven. Hetzelfde geldt voor de westelijk ervan ge- 
legen dijk. De Langstraatspoordijk wordt over een lengte van 400 m aangetast. 
Op de dijken zijn binnen het plangebied geen beschermde soorten aangetroffen (Natuur- 
balans, 2002). Langs het Drongelens kanaal komen tegen dijk groeiplaatsen voor van 
Lange ereprijs en (zeer lokaal) Gewone dotterbloem. Deze soorten zijn thans niet 
bedreigd. Verder komt op de dijken Wilde tijm voor, deze plant is niet beschermd, maar 
staat als bedreigde soort genoemd in de Rode lijst 2000. De groeiplaatsen van 
bovengenoemde soorten zullen deels en soms permanent komen te verdwijnen. 

Op grond van de huidige stand van zaken zal voor Gewone dotterbloem en Lange ereprijs 
ontheífing aangevraagd moeten worden omdat deze soorten van hun groeiplaats worden 
verwijderd in de genoemde delen. Voor deze soorten geldt een lichte toets, hetgeen wil 
zeggen dat de gunstige staat van instandhouding van de populaties moet worden aange- 
toond. 

Insecten 
Beschermde insecten komen in het studiegebied niet voor. Langs de Langstraatspoordijk 
en het Drongelens kanaal is recentelijk (Natuurbalans, 2002) wel de Glassnijder 
aangetroffen, een soort die op de Rode lijst van libellen als kwetsbaar genoemd staat. 

Ampbieën 
in het studiegebied zijn algemeen voorkomende amfibieën aangetroffen. Deze zijn op 
grond van de flora- en Faunawet beschermd. Het betreft Kleine watersalamander, Gewone 
pad, Middelste groene kikker en Bruine kikker. Omdat de soorten noch in bijlage IV van 
de Habitatrichtlijn en evenmin op de rode lijst vermeld zijn, geldt thans voor deze soorten 
een licht beschermingsregime binnen de flora- en Faunawet. De toedeling van soorten 
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aan de verschillende beschermingscategorieën moet echter nog per AMvB worden vast- 
gesteld, en waarschijnlijk zal dan vrijstelling voor deze soorten gaan gelden. 

Bij aanleg van de Randweg zal volgens de gegevens van Natuurbalans schade worden 
toegebracht aan verblijf-, rust- of voorplantingsplaatsen van Gewone pad, Bruine kikker 
en Middelste groene kikker. De Kleine watersalamander is alleen buiten het 
invloedsgebied van de Randweg aangetroffen, maar het is niet uit te sluiten dat deze 
soort toch ook er binnen voor komt. Bij het dempen van sloten en graafwerkzaamheden 
kunnen genoemde dieren worden gedood. 

Voor de genoemde soorten zal dan ook ontheffing aangevraagd moeten worden. Bij de 
ontheffingsaanvraag zal de gunstige staat van instandhouding van de populaties moeten 
worden aangetoond. 

vogels 
Volgens de flora- en faunawet zijn nagenoeg alle inheemse vogelsoorten beschermd. In 
dit rapport richt de aandacht zich in eerste instantie op de soorten genoemd in de 
Vogelrichtlijn enlof de Rode lijst. Deze vormen Indicatorsoorten voor het leefgebied van 
andere algemene vogelsoorten. In tabel B9-1 zijn de waargenomen soorten vermeld die 
opgenomen zijn in de Vogelrichtlijn enlof vermeld zijn op de Rode lijst. 

Tabel B9-1 Rode lijst- en EG-Vogelrichtlijnsoorten in het studiegebied 

- I I I I I I 

l~ ru ine  kkkendief Itimu awugir~~us ~ . B B  I F I I I b I TNB 

IJsvogel 
Blauwborst 

Brandgans 

- 
Kleine maan Cypnus wlumblPnus G,BB W I ja TNB 

Ooievaar CIcanIa dwnla G F I ja EB 

Slechtvalk Falw pemgrlnus G F I ja TNB 

WespendM Aunis apluwk M F I ja TNB 

Wilde maan Cygnus cygnus G W I ja TNB 

Kemphaan Phllomachus pugncur BB T l, 1112 ja BE 

Goudplevier Piuvialis aplJwrla G W i, li12 ja TNB 

Patrijs &rd&perd& Gsy.1 B il/i b KW 
Zomertaling Anas qwrquedda BB B ll/l ja BE 

Watersnip Galllnago galllnogo G,I,BB B l i l2  ja KW 
Grutto Umosa limosa G,BB B l i l2  ia GE 

Tureluur TrlngadPP<inus G B li/2 ja GE 

Al& aithis 

LuIclnIa mcko 
Bronta IeuwwLr 

paapje S<udoooIa ~ b e t m  G B ja BE 

Roodborsttappuit S ~ o c I I a  torquato Y B ja BE 

Tapuit Oenanthe mnanthe M.G.BB T ia BE 

D 

Y,I,BB 

BB 
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- -  

Dodaars 

Groene specht 

F 

B 

W 

Locetie: M: Moerputten; G: Gement; Y: Maij; D: Dommel; I: Isabellabos; BB: Bosche broek 
Rode Ujst: TNB: thans niet beschermd; GE: Gevoelig; KW: Kwetsbaar. BE: Bedreigd 
Verblijf B: broedvogel; F: fouragerend; W: wintergast; T: doortrekker (Provincie Brabant) 
EG Vogelrichtlijn: I: Bijlage l. Voor de leefgebieden van deze soorten moeten speciale 

beschermingmaatregebn getrohn worden. 
II: Bijlage 2. Sootten w a a m r  beperkende maatregelen gelden t.a.v. de jacht 

Tachyìmptus rupcdlls 

Plcus vlridus 

I 

I 

I 

BB 

6.1 

ja 

ja 
ia 

BE 

TNB 

TNB 

w (e) 
B 

ia 

ja 

KW 

KW 
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Van een groot deel van de broedvogels uit bovenstaande lijst liggen de broedplaatsen 
weliswaar binnen het studiegebied, maar buiten de directe omgeving van de Randweg. 
Daarnaast bevat de tabel ook een aantal waarnemingen van fouragerende, 
overwinterende en doortrekkende als Blauwe kiekendief, Wespendief, Bontbekplevier. 
Van de bovenstaande vogelsoorten wordt bijna de helft alleen vermeld door IVNIVogel- 
wacht (1995), waarmee deze gegevens enigszins gedateerd. 

Het verlies aan fourageergebied van bovengenoemde soorten is zeer gering (zie par. 7.3.2 
van het MER). Belangrijker is het verlies aan broedplaatsen op en langs de kanaaldijk 
(tijdelijk) en langs de spoordijk en in het noordelijk deel van het isabellabos (permanent). 
Langs en op de dijken broeden soorten als Kleine karekiet, Bosrietzanger, Grasmus en 
Gekraagde roodstaart. Het noordelijk deel van het isabellabos is de broedplaats van 
enerzijds typische bosvogels als de Groene specht en Fitis en anderzijds van Canadese 
ganzen die aan de rand van het bos broeden. Boerenzwaluw is aangetroffen net ten 
noorden van het isabellabos. Voor Groene specht en Boerenzwaluw geldt dat het hier 
vaste rust- en verblijfplaatsen betreft [Natuurbalans, 20021. 

Het effect van veranderende geluidsbelasting is voor de Maij min of meer neutraal (model 
50-1) en voor de Honderdmorgen zelfs positief. Dit effect is gerelateerd aan het afsluiten 
van de Honderdmorgensedijk voor doorgaand verkeer. 
Ten noorden van Fort isabella blijft de geluidsbelasting netto gelijk (model 50-1). Het 
zuidelijk deel van het Isabellabos wordt minder geluidbelast door afsluiting van de 
Honderdmorgensedijk. 

Ontheffing ten aanzien van broedende vogelsoorten is in het kader van de flora- en 
faunawet niet mogelijk. Dit houdt in dat werkzaamheden in terreindelen waar 
bovengenoemde soorten broeden niet mogen plaatsvinden in het broedseizoen. 

Zmgù/eren 
Volgens de flora- en fiunawet zijn nagenoeg alle inheemse zoogdieren beschermd. In dit 
rapport richt de aandacht zich in eerste instantie op de soorten genoemd in de 
Habitatrichtlijn enlof de Rode lijst. Deze vormen indicatorsoorten voor het leefgebied van 
andere algemenere zoogdiersoorten. 
In het studiegebied zijn de volgende beschermde vleermuissoorten aangetroffen: Water- 
vleermuis, Gewone dwergvleermuis, Ruige dwergvleermuis, Rosse vleermuis, Laatvlieger. 
Voor deze soorten zijn nationale en internationale beschermende bepalingen van kracht. 
De locaties waar deze soorten zijn aangetroffen staat vermeld in tabel B9-2 

BU Stad en Ruimte, Vakgroep Landelijk Gebied. Vestiging Oosterhout 



MER Randweg 'r-tiertogenbouh-Vught 
gemeente 'cliertogenborh 

Tabel B9-2 

oran jewoud 

Zoogdieren in het plangebied beschermd volgens de Europese 
habitatrichtlijn 

Wetenschappelijke naam I ~ocatie (KM-hok) I EG Habitat- Flora- en 

1 I 1147410 I I I I 
EG Habitat richtlijn: N: genoemd In bljlageN 

Rulge dwergvlmuls 
Roua vleermuis 
laatvlieger 
Dwergvleermuis 

Rode lijst: TNB: thans niet beânigd. 

PYplsb.allus nathüdl 
& ) c t a I u s d a  
~ I c u s ~ u r  
PipISb.dlus piphbriius 

Er is een kolonie van dwergvleermuis, de meest algemene soort, waargenomen in voor- 
malig Fort Isabella. 
Dat er in het isabellabos geen kraamkolonies zijn waargenomen sluit niet uit dat er vaste 
rust- en verblijfplaatsen aanwezig kunnen zijn. Mannetjes en niet aan de voortplanting 
deelnemende vrouwtjes van boombewonende vleermuizen zoeken evengoed boomholtes 
uit als vaste rust- en verblijfplaats. in een elzenbroekbos, waarin afstervende bomen 
voorkomen, kunnen dergelijke verblijfplaatsen aanwezig zijn (Meermuis werkgroep 
Noord-Brabant, mond. med.). Uit de waarnemingen van Natuurbalans (2002) blijkt 
overigens dat alleen Dwergvleermuis in het noordelijk deel van het Isabellabos is 
waargenomen. De aanwezigheid van vaste rust- en verblijfplaatsen van solitaire 
boombewonende vleermuizen is dan ook zeer onwaarschijnlijk. 

Daarnaast komen in het studiegebied algemene en beschermde zoogdiersoorten voor als 
Bosspitsmuis, Mol, Vos, Wezel, Rosse woelmuis, Veldmuis, Dwergmuis, Bosmuis, Haas, 
Konijn en Egel. De Waterspitsmuis is niet in het studiegebied aangetroffen en het voor- 
komen van deze beschermde Rode lijst soort is niet waarschijnlijk. Van de Vos zijn geen 
burchten en pijpen aangetroffen. 

147-409 
147-409.147-410 
147-409;147410 
14&409,147-409; 

Het fourageergebied van de Rosse vleermuis (boven de boomtoppen) wordt kleiner. Voor 
de andere soorten zijn lanen en watergangen als de Dommel en het Drongelens kanaal 
van belang. Deze gaan niet verloren bij de aanleg van de Randweg. 

De wegverlichting is van (beperkte) invloed op de vleermuizen. De lichtschuwe 
vleermuizen, zoals de Watervleermuis, zullen hun vliegroutes aanpassen - iets verder van 
het plangebied. 

N 
N 
N 
N 

Op grond van het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de verbodsbepalingen 
met betrekking tot de vleermuizen niet worden overtreden, er worden immers geen dieren 
gedood, noch worden vaste rust- en verblijfplaatsen vernietigd. 
Met betrekking tot de overige grondbewonende soorten geldt dat,met uitzondering van de 
Vos, mogelijk vaste rust- en verblijfplaatsen kunnen worden vernietigd. Voor deze soorten 
zal een ontheffing aangevraagd moeten worden. Bij de ontheíñngsaanvraag zal de 
gunstige staat van instandhouding van de populaties moeten worden aangetoond. 

Enecten op totole populatie w n  soorten 

ia 
ia 
ia 
ja 

In alle gevallen waar het overtreden van de verbodsbepalingen van flora- en faunawet als 
gevolg van het voornemen mogelijk is, betreft het beschermde soorten die niet genoemd 
zijn in bijlage IVvan de Europese habitatrichtlijn en die evenmin volgens de Rode lijst zijn 
gekarakteriseerd als bedreigd of ernstig bedreigd. 

TNB 
TNB 
lNB 
lNB 
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Voor deze soorten geldt dat bij een ontheffingsaanvraag moet worden aangetoond dat de 
gunstige staat van instandhouding van de populatie is gewaarborgd. Op termijn, na vast- 
stelling van de beschemingscategorie per AmvB, zal voor sommige (algemene) soorten 
vrijstelling gelden, en hoeft de gunstige staat van instandhouding niet te worden aange- 
toond, dit is nu echter nog niet het geval. 
In deze paragraaf wordt aangetoond dat geen afbreuk wordt gedaan aan het streven de 
populaties van betrokken soort in hun natuurlijke verspreidingsgebied in een gunstige 
staat van instandhouding te laten voortbestaan. 

Planten 
In het studiegebied komt Gewone dotterbloem veelvuldig voor, met name in De Maij. 
Lange ereprijs komt binnen het studiegebied langs grote delen van het Drongelens kanaal 
voor. Het stroomgebied van de Dommel als geheel is naast dat van de Overijsselse Vecht 
één van de twee bolwerken van de soort in Nederland. 
Gezien hun frequente aanwezigheid in de aangrenzende gebieden is het niet aannemelijk 
dat de populatie van beide soorten significante negatieve schade zal ondewinden van de 
aanleg van de Randweg. Uiteindelijk kan na aanleg van de Randweg herkolonisatie 
optreden vanuit de niet vergraven delen. Tevens is het mogelijk de beschermde planten in 
depot te zetten en na de werkzaamheden terug te planten. Een alternatief is het maaisel 
met zaad te bewaren en na de werkzaamheden terug te brengen in het gebied. 

Amfibieën 
De genoemde soorten zijn in Nederland vrij algemeen voorkomend. Ook binnen het 
studiegebied komen de soorten op verschillende en / of op niet door het voornemen 
beïnvloede locaties voor. Het natuurlijk verspreidingsgebied van de betrokken soorten 
neemt af met een relatief kleine oppewlakte. Effecten op populatieniveau zijn voor deze 
soorten dan ook niet aannemelijk. 

Vogels 
Indien de werkzaamheden die verband houden met de aanleg niet worden uitgevoerd in 
het broedseizoen zullen enkele vaste rust- en verblijfplaatsen van Groene specht, 
Canadese Gans, Gekroonde roodstaart, Grasmus en Boerenzwaluw komen te verdwijnen. 
De Groene specht is vermeld als kwetsbaar volgens de Rode lijst. Volgens SOVON is de 
verspreiding van de soort beperkt tot de bossen op de hogere zandgronden en de 
binnenduinrand. In dit licht is een wezenlijke aantastingvan de populatie van de soort op 
de zandgronden van Noord-Brabant als gevolg van verlies van het territorium in het Isa- 
bellabos niet aannemelijk. 
De Boerenzwaluw de Canadese gans, de Gekroonde roodstaarten de Grasmus zijn 
algemeen voorkomende soorten. Van aantasting van de populatie als gevolg van het 
voornemen is geen sprake. 

Zoogdieren 
Door de aanleg van de Randweg neemt het natuurlijk verspreidingsgebied van de 
betrokken soorten af met een relatief kleine oppewlakte. De meeste soorten zijn echter 
aangetroffen op plekken die bij de inrichting van het gebied behouden zullen blijven. 

De aangetroffen op de grond levende zoogdieren zijn allen in Nederland algemeen 
voorkomend. Het feit dat door het voornemen een aantal vaste rust- en verblijfplaatsen 
van individuen van deze soorten zullen verdwijnen zal geen invloed hebben op de 
duurzame instandhouding van de populaties. 
Vaste rust- en verblijfplaatsen van vleermuizen worden door het voornemen niet 
aangetast. 
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Stappen conform afwegingskader Structuurschema Groene Ruimte en 
Streekplan 

In dit hoofdstuk worden de verschillende stappen doorlopen waaruit het afiegingskader 
uit het Struduurschema Groene Ruimte is opgebouwd. 

Zijn er negatieve effeciren mor gebieden die binnen de GHS wllen? 

is er sprake van aantasting van wezenlijke kenmerken en waarden, of (ingeval van nog 
niet gerealiseerde natuurontwikkelingsgebieden) van het onomkeerbaar verloren gaan 
van ontwikkelingsmogelijkheden? 

Waar ligt de GHS ten opzichte van het plangebid? 
In het streekplan (Provincie Noord-Brabant, 2002) is een groot deel van de Gement (waar- 
onder Maij, het deel van de Honderdmorgen ten noorden van de Gementweg) en de 
groenzone rondom voormalig fort isabella aangewezen als natuurparel in het kader van 
de GHS (kaarteenheid GHS-natuur, natuurontwikkelingsgebied). De Gement en Bossche 
Broek zijn 'natte"natuurparels genoemd. De dijken langs het Drongelens kanaal maken 
als 'bestaand bos- en natuurgebiedmook deel uit van de GHS-Natuur. Het Drongelens 
kanaal zelf is aangewezen als ecologische verbindingszone en daarmee als natuurparel in 
het kader van de GHS-Natuur. De status van de Langstraatspoordijk is niet geheel 
duidelijk. Deels valt het onder de GHS-natuur (natuurontwikkelingsgebied), deels onder 
GHS-Landbouw (leefgebied kwetsbare soorten). 
De Honderdmorgen en een groot deel van Maij vallen binnen de Regionale natuur en 
landschapseenheid, de kop van de Maij valt binnen de stedelijke regio Waalboss 
(Waalwijk, 's-Hertogenbosch, Oss). Hierbij moet opgemerkt worden dat het vooralsnog 
een indicatieve, nader uit te werken begrenzing betreft. 

Is er sprake van aantastingvan wezenlijke kenmerken en waarden? 
De Maij en een groot deel van de Honderdmorgen zijn aangewezen als natuurkerngebied 
voor planten en plantengemeenschappen. Een groot deel van de Gement (maar niet De 
Maij en Honderdmorgen) is natuurkerngebied voor weidevogels, ganzen en zwanen. 
in de Natuurgebiedsplannen is dit geconcretiseerd. Voor De Maij en de Honderdmorgen 
wordt de ontwikkeling van vochtige tot natte bloem- en soortenrijke schraallanden (o.a. 
Dotterbloemhooiland en Blauwgrasland) voorgesteld. In het noordelijk isabellabos betreft 
het nat natuurbos. 
Langs het Drongelens Kanaal wordt gestreefd naar behoud en herstel van droge en soor- 
tenrijke graslandvegetaties met hier en daar droge ruigten, struwelen en bosstroken. in 
het drasse deel hiervan ligt het accent op dagvlinders in natte biotopen. 

Aanleg van de Randweg leidt tot aantasting enlof verstoring van een aantal gebieden, die 
volgens het streekplan, onderdeel uitmaken van de Groene Hoofdstructuur. Het betreft de 
Maij, het Drongelens kanaal en het noordelijk deel van het isabellabos, allen aangewezen 
als natuurparel (natuurkerngebied) en de Langstraatspoordijk, aangewezen als overig na- 
tuur en bosgebied. 

In tabel 89-3 is aangegeven welke elementen die deel uitmaken van de GHS door het 
voornemen worden aangetast. Ook is in de tabel aangegeven welke onderdelen ervan 
weer worden gereconstrueerd. 
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Tabel 89-3 Aantastingvan de GHS 

-5 
oran jewoud 

in totaal wordt 8.7 ha GHS tijdens de aanleg aangetast, 5,2 ha wordt gereconstrueerd. Dat 
betekent dat 3,5 blijwnd verloren gaat en gecompenseerd moet worden. Overigens is 

GHS- natuur 
natuurontwikkeling 
gebied 

totaal 
bestaand bos en 
natuuqebied 
totwI 
GHS landbouw 
leefgebied voor 
beschermde soorten 
GHS totaal 

hierbij wel van uitgegaan dat reconstructie dezelfde kwaliteiten terugbrengt als voor de 
ingreep. 

De doelstelling voor weidevogels, ganzen en zwanen in het overig deel van de Gement 
wordt niet aangetast door veranderende geluidscontouren als gevolg van het voornemen. 

element 
Maij 
Isabellaboa 
Drongclans kanaal 

westelijke dijk Drongelens kanaal 
oostelijke dijk Drongelens kanaal 

Langstmaîspoordijk 

9.3.2 Is er sproke w n  een mcramegend mootschoppelijk belong en ontbreken 
realistische oltemodeven? 

Voor de GHS-natuur (kerngebied) geldt een 'nee-tenzij afwegingn. Dat wil zeggen dat er 
sprake moet zijn van een zwaarwegend maatschappelijk belang en het ontbreken van 
alternatieven. Het zwaarwegend maatschappelijk belang wordt nader toegelicht in 
paragraaf 9.6, het ontbreken van alternatieven wordt in paragraaf 9.7 besproken. 

oppedak (ha) 
3,2 
03  
1,2 

4,7 
2,o 
089 

2 9  

1.1 

8.7 

Zowel voor de beschermingsformule uit het SGR als die uit het Streekplan geldt dat 
gecompenseerd moet worden indien, bij toestaan van de ingreep en na mitigatie, 
schadelijke effecten optreden in de EHS resp. GHS. Dit onderdeel wordt beschreven in 
paragraaf 9.8. 

reconstructie 
nee 
nee 

ja 
1,z 

ia 

ja- 
49 

ia 
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Stappen conform het afwegingskader Europese Habitatrichtlijn 

In dit hoofdstuk worden de verschillende stappen doorlopen (voonover relevanf) waaruit 
het a/ivegingskder uit Europese Habitatrichtlijn is opgebouwd. 

Kan het plon signifiwnb gewlgen hebben mor een specìule baschenningszone? 

De eerste stap omvat het onderzoeken of het voornemen significante effecten op een 
Habitatrichtlijngebied kan hebben. 

Het hele gebied van Moerputten, Gement en Bossche Broek, als ook de verbinding via het 
Drongelens Kanaal tussen Gement en Bossche Broek, is aangemeld bij Europese Com- 
missie als Speciale Beschermingszone in het kader van de Habitatrichtlijn. De aanmelding 
is gebaseerd op de habitattypen 'laaggelegen schraal hooiland" en 'grasland met Molinia 
op kalkhoudende bodem en kleibodem" en het voorkomen van twee vlindersoorten: het 
Pimpernelblauwtje en Donker pimpernelblauwtje. Het voorkomen van Drijvende 
waterweegbree (een Habitatrichtlijn bijlage 2-soort) in enkele sloten in de Maij is in het 
kader van de Habitatrichtlijn ook van belang. 

De voorgenomen Randweg doorkruist de Speciale Beschermingszone, en kan als zodanig 
significante gevolgen hebben op dit habitatrichtlijngebied. 

Is metzekarlreid vas@esteld dat de notuutî#ke kenmeden w n  hetgebied niet 
zullen woden aangeîust? 

De Speciale beschermingszone Habitatrichtlijngebied 49 is aangemeld op grond van de 
habitattypen 'laaggelegen schraal hooiland" en 'grasland met Molinia op kalkhoudende 
bodem en kleibodem" en het voorkomen van twee vlindersoorten: het Pimpernelblauwtje 
en Donker pimpernelblauwtje. 
De omschrijving van de habitattypen in Bijlage I van de Europese Habitatrichtlijn is niet 
rechtstreeks vertaalbaar naar de Nederlandse plantengemeenschappen. Afgaande op de 
beschrijving valt het 'laaggelegen schraal hooiland" te rekenen tot het Verbond van Grote 
Vossestaart. 'Grasland met Molinia op kalkhoudende bodem en kleibodem" is in de 
Nederlandse situatie op te vatten als Blauwgrasland (volgens Schaminge et al., 1996). 
Beide graslandgemeenschappen komen in het plangebied niet voor. Blauwgrasland wordt 
wel in de Moerputten en het Bossche Broek aangetroffen. Op grond van de huidige 
abiotische omstandigheden (met name het ontbreken van reguliere overstromingen 
respectievelijk de grote voedselrijkdom) is ontwikkeling van dergelijke gemeenschappen 
ook niet op korte termijn te verwezenlijken. 
De genoemde dagvlindersoorten komen thans evenmin binnen het plangebied voor, en 
ook Drijvende waterweegbree is ondanks gericht zoeken niet meer aangetroffen 
(Natuurbalans-Limes divergens, 2002). 

Op grond van bovenstaande kan worden geconcludeerd dat de natuurlijke kenmerken van 
de Speciale Beschermingszone niet door het ruimtebeslag van het voornemen worden 
aangetast. 
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9.5 Toetsing in het kader van de Vogelrichtlijn 

Formeel gezien is de Gement niet aangewezen als speciale beschermingszone in het 
kader van de Europese Vogelrichtlijn. Uit jurisprudentie [Hvj EG 2 augustus 1993, Zaak C- 
3551901 blijkt dat ook de verplichtingen voortvloeiend uit art. 4 lid 4 van de Vogelrichtlijn 
gelden voor een niet aangewezen gebied dat zich echter wel kwalificeert als speciale 
beschermingszone op basis van IBA (1989). IBA (1989) is het rapport "Inventory of 
Important Bird Areas in the European Community", dat een door de International Council 
of Bird Presetvation opgestelde lijst bevat van gebieden die voor bescherming in 
aanmerking komen. 
De Gement wordt op deze lijst niet genoemd als te beschermen gebied, evenmin is De 
Gement genoemd in de nationale IBA inventarisatie, de zogeheten IBA 94 door Van den 
Tempel en Osieck [Osieck, 20001. 
De Gement blijkt zich wel te kwalificeren als speciale beschermingszone aangezien meer 
dan 1% van de biogeografische populatie van de Kleine zwaan (een trekkende 
watervogel) er jaarlijks overwintert. De 1% drempel voor kleine zwanen ligt op 170 dieren 
[Osieck, 19981, hetgeen in de Gement ruimschoots wordt overschreden. 

De speciale beschermingszones (sbz) worden in het kader van de Vogelrichtlijn 
aangewezen indien minstens 1% van een biogeografische populatie van een soort van 
een trekkende watervogel in het gebied aanwezig is enlof indien het gebied behoort tot 
de vijf belangrijkste gebieden in Nederland. Aan terrestrische gebieden is bovendien de 
aanvullende voorwaarde gesteld dat er in het gebied een aaneengesloten natuurgebied 
van minstens 100 ha. met een formele natuurstatus in het gebied aanwezig moet zijn 
(bijvoorbeeld in eigendomlbeheer van Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten etc). 

Mogelijk dat deze laatste voorwaarde een reden is geweest om De Gement niet aan te 
wijzen als speciale beschermingszone 

Op grond van het kaartje van tellingen van 8 januari 2003, blijkt dat er van aantasting 
(vernietiging) van het rust- en fourageergebied geen sprake is. De geluidsbelasting neemt 
af door het afsluiten van de Honderdmorgense dijk. Aangezien de meeste kleine zwanen 
op de voedselrijkere graslanden en akkers ten westen van deze dijk fourageren is er geen 
sprake van een wezenlijke invloed van de Randweg op De Gement als pleistergebied voor 
Kleine zwanen. 
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Aantonen van de dwingende redenen van groot openbaar belang 

in de verschillende afwegingskaders is opgenomen dat bij het optreden van negatieve 
effecten het project slechts mag worden gerealiseerd indien er sprake is van dwingende 
redenen van groot openbaar belang. in de vorige hoofdstukken is beschreven dat er 
negatieve effecten te verwachten zijn als gevolg van ruimtebeslag en dat alleen voor het 
afwegingskader Structuurschema Groene Ruimte de dwingende redenen van groot 
openbaar belang moeten worden aangetoond. 
Daarom wordt in dit hoofdstuk deze stap uit het afwegingskader beschreven, namelijk het 
aantonen van het groot openbaar belang, waaraan niet op andere wijze tegemoet kan 
worden gekomen. in hoofdstuk 2 van het MER wordt het nut en noodzaak in meer detail 
beschreven. 

De wegenstructuur van het gebied tussen 's-Hertogenbosch en Vught, voldoet niet aan de 
eisen die daar vanuit verkeersafwikkeling, bereikbaarheid, verkeersveiligheid en milieu 
aan worden gesteld. 
in de huidige situatie wordt het zuidelijk deel van 's-Hertogenbosch ontsloten via het 
Willems-/Wilhelminaplein (ook wel Heetmanplein genoemd). De zuidoostelijke verbinding 
naar de N65 en A2 vindt plaats via de Vughterweg. De noordwestelijke verbinding naar de 
A59 vindt plaats via de Vlijmenseweg. Op een aantal wegvakken, met name Vlijmenseweg 
en Vughterweg, wordt de maximale capaciteit in de huidige situatie al benaderd, wat 
resulteert in filevorming en een verslechterde verkeersafwikkeling en bereikbaarheid van 
de stad. in de autonome situatie is de capaciteit van het huidige wegennet onvoldoende 
om het verkeer af te wikkelen. De intensiteit neemt tot 2015 niet alleen toe door de 
(landelijke) groei in automobiliteit maar ook met name door de ruimtelijke ontwikkelingen 
in het zuidwestelijk deel van 's-Hertogenbosch en Vught-Noord. 
De in de afgelopen jaren verslechterde verkeersafwikkeling op de Vlijmenseweg, Willems- 
en Wilhelminaplein en Vughterweg heeft geleid tot een groei van (ongewenst) sluip- 
verkeer. Het sluipverkeer geeft geluidshinder in Deuteren en Vught-Noord (met name in de 
Kampdijklaan) en geluidhinder in de Gement (m.n. broedende en werwinterende 
weidevogels). Ook vanuit verkeersveiligheid is het sluipverkeer een probleem. 
Door de grote verkeersintensiteiten vormt het gehele traject Vlijmenseweg-Willems-l 
Wilhelminaplein-Vughterweg een barriere voor het overige verkeer. Daarnaast vindt op 
het verkeersknooppunt Willems- 1 Wilhelminaplein en de Vlijmenseweg een (te) groot 
aantal verkeersongevallen plaats. 
Momenteel worden (nog) geen normen op het gebied van luchtverontreiniging en 
trillingen overschreden, maar mogelijk leidt een verkeerstoename (in relatie tot de 
recente invoering van de aangescherpte Europese regelgeving aangaande luchtkwaliteit) 
wel tot overschrijding. 

Doelstelling Randweg 

Doel van de voorgenomen activiteit, de aanleg van de Randweg, is het verbeteren van de 
verkeersafwikkeling, de verkeersveiligheid en het leefmilieu in het gebied tussen 's-Her- 
togenbosch en Vught-Noord op een zodanige wijze dat de ecologische, cultuurhistorische 
en landschappelijke waarden van het gebied zoveel mogelijk worden gewaarborgd en 
waar mogelijk worden versterkt, een duurzaam veiligheidsniveau tegen overstromingen 
wordt gewaarborgd en de ruimtelijke ontwikkelingen van Vught en 's-Hertogenbosch 
binnen de stedelijke contour gestalte kunnen krijgen. 
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Alternatieve oplossingsrichtingen voor de voorgenomen activiteit 

In het afwegingskader van het Structuurschema Groene Ruimte is opgenomen dat als er 
significante negatieve effecten te verwachten zijn, er alternatieve oplossingen moeten 
worden gezocht waarbij significante effecten achterwege blijven. Er is beschreven dat 
negatieve effecten als gevolg van ruimtebeslag op de gebieden die vallen binnen de GHS 
aanwezig zijn. Alternatieve oplossingsrichtingen zijn in het MER onderzocht. 

9.7.1 Ondenochte alternatieven en wrianten 

ZuidwaJtstnictuur 
Al sinds 1981 wordt gezocht naar oplossingsrichtingen voor verbetering van de 
verkeersafwikkeling in het gebied tussen 's-Hertogenbosch en Vught. Lange tijd heeft het 
alternatief Zuidweststructuur centraal gestaan in dit zoektraject (zie figuur 89-3). Deze 
structuur bood een goede oplossing voor de verkeersafwikkeling, maar sneed door de 
Gement. Vanwege de doorsnijding van dit EHS- kerngebied en "het niet volstrekt 
onrealistischWzijn van het nulplusalternatief is door de Raad van State besloten het 
goedkeuringsbesluit van de provincie voor deze structuur te vernietigen. 

Randweg-aiternatief 
Bij de totstandkomingvan het Randweg-alternatief is een maximale inspanning gepleegd 
om aantasting van bestaande waarden te voorkomen (door de keuze voor een tracé 
gekoppeld aan de spoorlijn en het Drongelens kanaal) en effecten te mitigeren (onder 
andere door daar waar mogelijk en zinvol de weg verdiept aan te leggen, geluids- 
schermen te plaatsen en door de ondertunneling van de Randweg onder spoorlijn en 
Vughterweg). Ook is bij het ontwerp (onder andere bij de hoogteligging) rekening 
gehouden met het aanleggen van ecologische verbindingszones. 
Op dit alternatief zijn een aantal varianten uitgewerkt, waaronder de basisvariant, een 
halfverdiepte en een verdiepte variant, een variant met steil talud en één met een viaduct 

Nulplusalternatief 
In het nulplusalternatief wordt eigenlijk alleen het Willems-/Wilheminaplein aangepakt. 
De toeleidende wegen, waaronder de Vughterweg, blijven bij het nulplusalternatief de 
wegen die het verkeer moeten verwerken, deze worden niet aangepakt. Een alternatief 
waarin de toeleidende wegen (Vlijmense weg en Vughterweg) wel worden verbeterd kan 
worden aangemerkt als nulplus-extra. 
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Variant R+ 
Bij deze variant zou de Randweg verdiept worden aangelegd ter plaatse van de huidige 
bedding van het Drongelens kanaal of ter plaatse van het voor de basisvariant voor de 
Randweg ontworpen tracé. 
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Figuur 89-3 Traces Zuldweststruduur, Korte Bypass en Nulplwlaltematld 

9.7.2 Beoordeling enecten op natuur en landschap 

De nadelige effecten van de Randweg op de GHS zijn een gevolg van het ruimtebeslag. 
De verschillende alternatieven en varianten leiden tot verschillende beoordelingen voor 
het ruimtebeslag. Dit is weergegeven in tabel 89-4. 

Tabel 89-4 Indlcatlwe beoordeling effecten op natuur 

In dit opzicht leiden het nulplus-alternatief en de nulplus-extra variant inderdaad tot 
minder ruimtebeslag. Daartegenover staat dat de verstoring in de Gement als gevolg van 
geluidsoverlast (sluiproute) hoger is dan in het basisalternatief. De variant R+ leidt tot 
meer ruimtebeslag dan de basisvariant. 
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in het MER (hoofdstuk 2) en de startnotitie zijn het nulplus-alternatief en de variant 
nulplus-extra onderzocht. De conclusies hierbij zijn samengevat als volgt: 

De verkeenkundige kwaliteit (capaciteit) is onvoldoende en niet probleemoplossend; 
de knelpunten in de leefbaarheid (geluidhinder, luchtkwaliteit) in de Vughterpoort 
nemen niet af, maar worden groter; 
technisch niet mogelijk gezien de ontwerp-eisen; 
forse ingreep langs Vughterweg en bij Vughterpoort/Willems- en Wilhelminaplein. 

Het nulplusalternatief en de variant nulplus-extra zijn daarom als niet-realistisch aan te 
merken. 

Mitigatie en compensatie 

Mìtì'tìe b# bv de oonleg w n  de Rondweg 

Omdat die beschermde soorten waarvan de groeiplaats wordt vergraven of het leefgebied 
dan wel vaste rust- en verblijfplaatsen worden aangetast allen behoren tot algemeen 
voorkomende soorten, is mitigatie en compensatie strikt genomen geen vereiste. 
Toch kunnen bij de aanleg van de Randweg de werkzaamheden enigszins worden 
aangepast zodat de kans op het doden van dieren of het vernietigen van planten wordt 
beperkt. 
Hierbij valt onder meer te denken aan: 

het leegpompen van sloten, enige tijd voordat deze worden gedempt. Amfibieën 
krijgen zo de kans weg te kruipen; 
het in depot zetten van beschermde plantensoorten waarna deze na de 
werkzaamheden weer worden teruggeplant; 
het verdrijven van kleine zoogdieren voordat een terrein wordt vergraven; 
het uitvoeren van de meest verstorende werkzaamheden in een, voor vleermuizen, 
gunstige periode; 
geen werkzaamheden te verrichten in de broedtijd van vogels. 

Compensatìe voor het ruimtebeslog ìn de GHS 

Indien na afweging van belangen voor gebieden met de in paragraaf 9.3.1 genoemde 
functies wordt besloten dat een van de genoemde functies moet wijken of anderszins 
aanwijsbare schade ondetvindt als gevolg van de aanleg van de Randweg, zullen in elk 
geval mitigerende en, indien deze onvoldoende zijn, tevens compenserende maatregelen 
moeten worden getroffen. 

in tabel 89-5 is het ruimtebeslag op de GHS beschreven. 
In het streekplan (Provincie Noord-Brabant, 2002) wordt aan het compensatiebeginsel bij 
aantasting van de Groene hoofdstructuur de volgende vereisten gesteld: 

er moet een nieuwe gelijkwaardige ecologische samenhang worden bereikt; 
de nieuwe natuur- en landschapswaarden moeten van gelijke aard zijn; 
de functie die de GHS en de AHS-landschap vetvullen voor de natuur moet in stand 
blijven; 
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de compenserende maatregelen moeten een areaal beslaan dat ten minste wen groot 
is als het gebied waarover de ingreep zich uitstrekt; 
de aard en omvang van de compensatie worden mede bepaald door de invloeden die 
de ingreep uitoefent op zijn omgeving en de aard van het gebied waar de 
compensatie plaats vindt; 
de compenserende maatregelen moeten in beginsel plaatsvinden in de omgeving van 
de ingreep; 
de compenserende maatregelen moeten passen binnen de 0nter)gemeentelijke 
landschapsbeleidsplannen; 
een duurzame inrichting en beheer van het compensatiegebied moet gewaarborgd 
zijn; 
er moet worden gestreefd naar robuustheid in groene structuren. 

In de notitie toepassing compensatiebeginsel Noord-Brabant 1997 (Provincie Noord- 
Brabant, 1999) is sprake van een kwaliteitstoeslag in hectares. Voor snel vervangbare 
natuurkwaliteiten is deze 113, voor matig vervangbare natuurkwallteiten is deze 213 en 
voor moeilijk tot niet venmngbare natuurkwaliteiten dient deze van geval tot geval te 
worden vastgesteld. 

Tabel 89-5 Te compenseren oppendak 

BU Stad en Ruimte, Vakgmep Landeiijk Gebled. Vestiging Oosterhout 

Compamüa 
PP* w 

4.3 

0.5 

0.4 

1.3 

0.6 

0.7 

7.8 

K*RUkib- 
toulrl 
0.33 

0.66 

0.33 

0.66 

0.66 

0.66 

GHSIL.nnnt 

Maij 

Isabellabos 

Drongelens kanaal 

westelijke dijk 
Drongelens kanaal 

oostelijke dljk 
Drongebns kanaal 

Langtraat 
spoordijk 

totaal 

nituu- 

nat-vochtig grasland 

nat natuurbos 

dagvlinders In natte 
biotopen (rietland) 

droog soortenrijk 
grasland 

droog soortenrijk 
grasland 

Droog soortenrijk 
grasland 

V.ntoorda 
OPP. O 
3.2 

0.3 

1.2 

2.0 

0.9 

1.1 

8.7 

mondnicth 

nee 

nee 

ja 

ja 

ia 

ja 

5.2 



' . ~ y ; ; , ~ ~ , i ~ ~ p  'f" '. ' . - . ,  w 

. ' 4 '  
' . I. 

MER Randweg 's-Hertogenbosch-Vught 
gemrnte's-Hwtogenbosch 

9.9 Conclusie 

e 
oranjewoud 

Het doorlopen van het stappenschema in het kader van de natuurbescherming en het 
natuurbeleid, voor de besluitvorming over het realiseren van de aanleg van de Randweg, 
leidt tot de volgende constateringen: 

in het plangebied komen beschermde soorten voor, die door de voorgenomen 
activiteit kunnen worden beTnvloed; 
het totale verspreidingsgebied en de populatieomvang van betrokken soorten wordt 
niet tot nauwelijks verkleind; 

D het plangebied overlapt met EHS-kerngebieden, die door de voorgenomen activiteit 
kunnen worden beTnvloed; 
het oppervlak aangetast EHS-kerngebied is relatief gering; 
het plangebied overlapt met een gebied dat is aangemeld als Speciale 
beschermingszone (SBZ) op basis van de Europese Habitatrichtlijn; 

D de natuurlijke kenmerken van de SB2 worden niet aangetast; 
D alternatieve locaties of oplossingsrichtingen zijn niet beschikbaar; 
D er is een groot maatschappelijk belang gediend met de aanleg van de Randweg. 

Het maatschappelijk belang van de voorgenomen activiteit wordt zodanig groot geacht, 
dat dit de ingreep rechtvaardigt. Bij de uitwerking van de plannen is zo veel mogelijk 
rekening gehouden met het beperken en mitigeren van de effecten op de beschermde 
soorten. Effecten die niet kunnen worden voorkomen of gemitigeerd, moeten worden 
gecompenseerd. 
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pruies een halve eeuw actief op het brede terrein van infra- 
structuur, bouw, stedelijke inrichting, natuurontwikkeling, 
milieu, vastgoedzaken en vrijetijdsvoonieningen. Daarbin- 
nen bieden we ab CCn van de weinige partijen de combi- 
natie van idee Cn verwezenlijking; van ingenieurswerk en 
daadwerkelijke realisatie binnen één organisatie. Dat staat 
niet alleen garant voor haalbare plannen, maar ookvoor een 
hoogwaardige uitvoering. Voor onze opdrachtgtvtrs is dat 
een vertrouwd gevoel. 

SterkIn t ummrk  
Oranjewoud werkt voor en samen met overheden, bedrijven 
en instellingen. Van lokale tot landelijke werheid, van 
handel tot industrie, van midden- en kleinbedrijf tot multi- 
national. van non-profitsector tot particuliei; alle opdracht- 
geven zijn belangrijk. Daarbij combineren we onze sterke 
eigen inbreng met respect voor de kennis en kunde van de 
opdrachtgever. Partnership is dan ook altijd het uitgangs- 
punt. 

Rndandndopniut 
Het dienstenpakket van Oranjewoud mag breed worden 
genoemd. Wc verzorgan binnen onze werkgebieden het 
geheb traject van studie. advies. ontwerp. planvoorbe- 
reiding en directievoering tot rcalisatle. beheer en onder- 
houd. Al naar gelang de wens van de opdrachtgever nemen 
we hierbij één spuifiek gedeelte, een combinatie van 
meerdem onderdelen of het hele trajutopons. 

Cmtiofm dymmlrdi 
Het brede werkterrein en de grote verscheidenheid aan 
activiteiten vindt zijn weerslag in de samenstelling van ons 
penonttbbestand. We bieden werk aan afgestudeerden op 
zowel mbo, hbo als academisch niveau. Oranjewoud staat 
voor werken in een gevarleerde, enthousiaste omgeving met 
een dynamische uitstraling en volop kansen voor nieuwe 
uitdagingen, verantwoordelijkheden en doorgroeimoge- 
lijkheden. Eigen initiatief, fldbiliteit. creativiteit en team- 
werkzijnvanzelísprekendheden binnenons bureau. 

Altijd blnnan handbanik 
Oranjewoud is met zes grote en een aantal kleinere 
vestigingen altijd binnen handbereik. Onze medewerkers 
staan hierdoor ook in letterlijke zin dicht bij de opdracht- 
geven, waardoor wij in alle regio's slagvaardig te werk 
kunnen gaan. De landelijke business units zijn op vrijwel al 
onze regionale vestigingen vertegenwoordigd. Zo combi- 
neren we inzicht in landelijke ontwikkelingen met een 
diepgaande kennisvan lokaleomstandigheden. 

I Onze buitenlandse activiteiten zijn ondergebracht in 
Oranjewoud international B.V., met bureaus in Antwerpen, 
Dresden en Budapest. 

oranjewoud 
Vestigingen 

Koningin Wllheiminawag i1 

Postbus y 
8440 M Hrrenveen 
T d h n :  (0513) 63 45 67 
Tdahx: (0513) 63 33 53 

lbumvwn 
Gmninpn. Friesland, Drenthe, 
wcrotariaat Business unit Bouw 6 Vutgoed 

Tdhulswogq 
Postbus y 
8440M Heerenvoen 
Telefoon: (0513) 63 45 67 
Telefax (0513) 63 33 53 

Dw0nt.r 
ûverljssoi, Gelderiand. 
secretariaat Business unit Stad 6 Ruimte 

Keulenstmat 3 
Postbus 321 
7400 AH Dewnter 
Telefoon: (0570) 67 94 44 
Telefax (0570) 63 72 27 

Almam 
Noord-Holland. Utrecht. flavoland. 
secrebrkat Business unit Object 6 Informatie 

W i S s e ~  l 
Postbus 10044 
1301 M Almen-Stad 
T e l h n :  (036) 530 80 00 

Telefax (036) 533 81 89 

Ci@e un don ljasoi 
Zuid-Hoiland.Zeeiand, 
secretariaat Business unit Bodem 6 Water 

Rivium Westlaan 72 
2909 LD Capelle aan den Ijssel 
POS~~US 8590 
3009 AN Rotterdam 
Telefoon: (oio) 288 45 45 
Telefax: (oio) 288 47 47 

ooa&out 
Noord-Brabant. Limburg, 
secretariaat Business unit Sport 6 Techniek 

Beneluweg7 
Postbus 40 
4900 M Oosterhout 
Telefoon: (0162) 48 70 o0 
Telefax: (0162) 45 11 41 

LocrtkGd..n 
Mijnweg 3 
Postbus 17 
6160 M Geleen 
Telefoon: (046) 478 92 22 
Tele*. (046) 478 92 o0 

Rljswljk 
Oranjewoud Inhagroep B.V.. 
secretariaat Business unit Mobiliteit 6 infrastructuur 

polakweg l 3  
Postbus 1105 
2280 CC Rijswijk 
Telefoon: (070) 414 31 oo 
Teletax(o70)4iq 3 1 9  

Tevens locaties in: 
Groningen, Assen, Stadskanaal. khoonebeek, Jisp en Goes 
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