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1

Inleiding

1.1 Aanleiding
In het Nationaal Waterplan geeft het Rijk aan de werking van de watertoets, conform de
afspraak in het NBW-actueel, te willen evalueren. Het Rijk wil daarmee de kennis over de
meest effectieve werking van de watertoets vergroten. In 2010 is, in een eerste fase van de
evaluatie, bekeken welke hoofdvragen deze evaluatie zou moeten beantwoorden. Uit deze
voorstudie kwam naar voren dat de watertoets vooral op inrichtingsniveau veel wordt
toegepast. Over de toepassing op een meer strategisch niveau, waarbij onder andere
locatiekeuzen worden gemaakt, is minder bekend.
In 2011 is daarom, in de tweede fase van de evaluatie, bekeken hoe water in ruimtelijke
plannen op strategisch niveau wordt meegenomen en welke rol de watertoets op dat
niveau speelt. Er zijn daartoe in de periode maart-juni 2011 dertien casestudies uitgevoerd
naar plannen op dit niveau. De gebiedsversterking Oostelijke Langstraat is daar n van.
In deze rapportage zijn de bevindingen uit deze casestudie weergegeven.
1.2 Doel en werkwijze
Het doel van de casestudies is meervoudig. De casestudies zijn er enerzijds op gericht
inzichten te genereren over de wijze waarop in de praktijk in strategische ruimtelijke
projecten met water wordt omgegaan en hoe dat kan worden verklaard. Oogmerk daarbij
is, om hierop met bij de casus betrokkenen te reflecteren en daarvan te leren. Anderzijds
vormen de casestudies de basis voor een regionale en landsbrede analyse van de rol van
water in strategische ruimtelijke projecten. Ook de daaraan gerelateerde handelingen en
interacties, en de betekenis van wettelijke en institutionele condities die daarbij een rol
spelen komen aan bod.
Deze casusrapportage is in een aantal stappen tot stand gekomen. Eerst is een
dossierstudie uitgevoerd waarin op basis van de beschikbare documenten een eerste
beeld van het project is gevormd. Vervolgens zijn interviews uitgevoerd met verschillende
betrokkenen. In de interviews zijn het verloop van het planproces en de resultaten
daarvan vanuit het gezichtspunt van de verschillende actoren in beeld gebracht. In
een derde stap hebben de onderzoekers vervolgens op basis van de dossierstudie en
de interviews het planproces gereconstrueerd, met name in relatie tot wateraspecten.
Daarbij zijn dwarsverbanden gelegd en zijn mogelijke verklaringen gegeven voor het
verloop van het planproces.
Een eerdere versie van deze rapportage vormde de basis voor een reflectieworkshop
met de betrokken actoren. In de workshop werd om te beginnen nagegaan in hoeverre
de rapportage voor betrokkenen herkenbaar en verhelderend is. Vervolgens werd het
verloop van het beschreven proces gezamenlijk geanalyseerd en kwam de vraag aan de
orde wat hiervan, met het oog op de toekomst, kan worden geleerd en tot welke verdere
onderzoeks- en leervragen de analyse aanleiding geeft. Correcties en aanvullingen die in
de workshop naar voren kwamen, zijn in de tekst verwerkt.
De resultaten van de dertien cases vormen de basis voor een meta-analyse. In deze
analyse wordt bekeken welke rode lijnen door alle cases heenlopen en als input kunnen
dienen voor zowel regionale leertrajecten als voor de landelijke beleidsdiscussie over de
toepassing van de watertoets.
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1.3 Leeswijzer
In deze rapportage worden in hoofdstuk 2 de hoofdlijnen van de gebiedsversterking
Oostelijke Langstraat beschreven en de wateraspecten die daarbij aan de orde zijn
genventariseerd. Ook wordt een globaal beeld van de organisatie en de chronologie van
het planproces gegeven. In hoofdstuk 3 worden de bij de totstandkoming van het plan
betrokken actoren beschreven en hun (initile) insteek en belangen in kaart gebracht.
Hoofdstuk 4 geeft een analyse van de dynamica van het proces waarin het plan tot stand
is gekomen. Daarbij ligt het accent op wateraspecten. In hoofdstuk 5 worden op dit
laatste punt verklaringen gegeven en wordt specifiek aandacht besteed aan de rol van de
watertoets in het planproces.
In voorliggende rapportage wordt de interpretatie van dit proces, en de wijze waarop
water daarin aan de orde komt, door het evaluatieteam van Grontmij en Erasmus
Universiteit weergegeven.
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2

Het plan

2.1 Opgave
De Oostelijke Langstraat ligt ten westen van Den Bosch en omvat de kernen Vlijmen,
Nieuwkuijk, Drunen, Waalwijk en Den Bosch. Ten noorden van het gebied stroomt de
Maas, ten zuiden grenst het gebied aan de Loonse en Drunense Duinen. De A59 loopt van
Oost naar West door het gebied en verbindt de stedelijke kernen. In het gebied speelt
een drietal ontwikkelingen die gezamenlijk de gebiedsversterking Oostelijk Langstraat
vormen.
Als eerste omvat de gebiedsversterking de realisatie van waterberging, om water vanuit
de Dommel en de Aa te kunnen bergen en af te kunnen voeren naar de Maas: het project
Hoogwaterbescherming Den Bosch (HoWaBo). Vervolgens bevat de gebiedsversterking de
realisatie van ecologische verbindingen tussen het achterland van Waalwijk, Drunen en
Den Bosch en de Maas en de realisatie van een groene contramal rond Den Bosch (Groene
Delta). Ook omvat de gebiedsversterking de optimalisatie van de A59 tussen Den Bosch en
Waalwijk (corridorstudie A59). Uitgangspunt hierbij is dat er geen sprake mag zijn van een
verslechtering van de agrarische bedrijfsvoering en dat er zoveel mogelijk gezocht wordt
naar kansen voor bedrijfsontwikkeling.
Daarnaast is nog sprake van stedelijke uitbreidingen met in totaal 3.500 woningen,
een locatie voor industrie (onder andere industriegebied Haven 8) en glastuinbouw
in het plangebied. Deze ontwikkelingen worden lokaal opgelost en zijn daarom niet
meegenomen in de rapportage. Ontwikkeling van Haven 8 valt onder Waterschap
Brabantse Delta. In deze studie is de keuze gemaakt te focussen op de oostelijke helft
van het plangebied (t/m de Baardwijkse Overlaat) waarvan het waterbeheer in handen is
van Waterschap Aa en Maas. Daarmee valt de ontwikkeling van Haven 8 ook buiten deze
studie.
Overzichtskaart van het projectgebied. Bron: provincie Noord-Brabant
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2.2 Wateraspecten
Het project Hoogwaterbescherming Den Bosch (HoWaBo) is n van de aanleidingen
geweest voor de gebiedsversterking. Bij extreme waterafvoer vanuit de Dommel en de
Aa in combinatie met een hoge waterstand op de Maas, wordt het overtollige water in
de toekomst in westelijke richting rondom de stad Den Bosch afgeleid en daar tijdelijk
geborgen.
Daarnaast speelt water een rol in de ecologische infrastructuur.
Compensatie van verhard oppervlak door toename van woningen, industrie (onder andere
Haven 8) en kassen wordt lokaal opgelost en valt buiten deze evaluatie. Het watersysteem
moet deze ontwikkelingen kunnen opvangen en zal waar nodig worden aangepast.
Chronologie
In onderstaande tabel is een chronologisch overzicht van de belangrijkste stappen in het
planvormingsproces geschetst.
Tabel 1. Chronologisch overzicht planvorming gebiedsversterking Oostelijke Langstraat
Zoeken naar oplossingen voor hoogwaterproblematiek rond Den Bosch

2007

Corridorstudie A59 (initiatieffase  definitiefase)

2006  2008

HoWaBo Startnotitie

17 januari 2007

Samenwerkingsovereenkomst De Groene Delta (groene contramal
rond Den Bosch)

16 januari 2008

MER HoWaBo

19 december 2008

Vaststelling Structuurvisie Heusden met daarin een uitwerking van
de corridorstudie

21 juli 2009

Startovereenkomst Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat

15 september 2009

Intentieovereenkomst Gebiedsversterking Oostelijk Langstraat met
20 deelnemende partijen

29 september 2010

Vaststelling Provinciale Structuurvisie R.O.

1 oktober 2010

Verwachte uitkomst haalbaarheidsstudie Gebiedsversterking
Oostelijke Langstraat

Medio 2011

Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat opgenomen in de
provinciale structuurvisie

2011
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3

Actoren en interactie

3.1 Actoren
Hier worden de belangrijkste actoren rond het plan weergegeven en gekarakteriseerd.
De samenwerkende partijen in de gebiedsversterking (die de intentieovereenkomst
tekenden) staan in bijlage 2 genoemd. De belangrijkste partijen komen in deze
paragraaf aan bod. Daarbij is onderscheid gemaakt tussen shareholders en stakeholders.
Shareholders hebben een direct belang bij de uitvoering van het plan en zetten daartoe
financile en/of instrumentele middelen in. Stakeholders hebben een direct of indirect
belang bij uitvoering van het plan en voelen zich sterk betrokken bij, of geraakt door het
plan en wensen hierop invloed uit te oefenen.
Shareholders

Stakeholders

 Provincie Noord-Brabant
 Waterschap Aa en Maas
 Gemeente Heusden
 Gemeente Waalwijk
 Gemeente Den Bosch
 Rijkswaterstaat

 Grondeigenaren (boeren) / ZLTO
 Brabants Landschap
 Brabantse Milieufederatie
 Natuurmonumenten
 Staatsbosbeheer
 Bedrijfsleven
 Bewoners

3.2 Actorbeschrijvingen
3.2.1

Shareholders

Provincie Noord-Brabant
Wie: De provincie Noord-Brabant is de regionale overheid in het gebied en is een
essentile partij in de besluitvorming rond het plan.
Organisatie: Het beleid van de provincie wordt vastgesteld door Provinciale Staten (PS) en
uitgevoerd door Gedeputeerde Staten (GS). Gedeputeerde Mobiliteit en Infrastructuur
van provincie Noord-Brabant is voorzitter van de stuurgroep. Daarnaast zijn gedeputeerde
R.O. en gedeputeerde Milieu/Ecologie betrokken. De ambtelijk projectleider is voorzitter
van de ambtelijke begeleidingsgroep en de adviesgroep Gebiedsversterking Oostelijke
Langstraat.
Belang en strategie: De provincie wil de doorstroming op de A59 en de bereikbaarheid in
de regio bevorderen. Daarnaast is de provincie verantwoordelijk voor het realiseren van
de ecologische hoofdstructuur in de provincie en heeft zij een rol als gebiedsregisseur.
Deze aspecten komen samen in en vormen een katalysator voor de gebiedsversterking.
De provincie vindt het integraal realiseren van de gehele gebiedsversterking Oostelijke
Langstraat belangrijk. Het zoeken naar financiering bij lokale/regionale partijen en de
rijksoverheid heeft voor de provinciale projectleider dan ook hoge prioriteit. Doel daarbij
is om zo veel mogelijk lokaal/regionaal te financieren en pas in latere instantie bij het Rijk
aan te kloppen.
Waterschap Aa en Maas
Wie: Waterschap Aa en Maas is de regionale waterkwaliteits- en kwantiteitsbeheerder en
is daarmee verantwoordelijk voor een goede waterhuishouding rond Den Bosch.
Organisatie: Het beleid van het waterschap wordt vastgesteld door het Algemeen Bestuur
(AB) en uitgevoerd door het Dagelijks Bestuur (DB), dat wordt geleid door de dijkgraaf.
Het waterschap is bestuurlijk en ambtelijk vertegenwoordigd in de gebiedsversterking
Oostelijke Langstraat. Daarnaast is het waterschap zelf verantwoordelijk voor de
hoogwateraanpak rond Den Bosch (HoWaBo) en heeft het een eigen stuur- en
projectgroep HoWaBo.
R a p p o r ta g e C a s u s
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Het waterschap is vanuit de brede watertoetsgedachte actief in de vroege planfasen en
heeft daarvoor in haar organisatie formatie gereserveerd. Er is sprake van een kolom in
de organisatie. Bovenin de kolom vindt gericht RO-beleidsbenvloeding plaats, waarbij
bestuurders actief betrokken zijn. De kolom bestaat verder uit strategisch adviseurs,
adviseurs, projectleiders, vergunningverleners en watertoetsers.
Filosofie daarbij is, dat het goed borgen van watergerelateerde belangen aan de voorkant
van het planproces betekent dat:
1. de vertaling van beleid naar ontwikkeling en beheer logisch is;
2. eventuele financile aspecten (incl. kansen) vroegtijdig in beeld gebracht worden;
3. procedures voorkomen worden.
Belang en strategie: Het waterschap moet voor de korte termijn voor 4,5 miljoen m3 water
berging vinden (in 2050 mogelijk 6,5 tot 9,5 miljoen m3) in het gebied. Het waterschap
heeft daarom het initiatief genomen om met belanghebbende gebiedspartijen tot een
locatie te komen en de financiering te regelen met andere betrokken waterbeheerders.
Naast het realiseren van waterberging heeft het waterschap als belang natte ecologie te
realiseren (natuurgebieden en verbindingen) en is verantwoordelijk voor het peilbeheer in
het hele gebied.
In de overlegorganen van de gebiedsversterking Oostelijke Langstraat staat het
waterschap open voor suggesties om de waterberging voor de andere functies op een zo
gunstig mogelijke wijze vorm te geven. Echter, eventuele extra kosten zullen door anderen
gedragen moeten worden en uitvoering van de hoogwateraanpak mag hierdoor geen
vertraging oplopen.
Gemeente Heusden
Wie: De A59 loopt door de gemeente Heusden, evenals door een aantal ecologische
verbindingen. Ook het zoekgebied voor de extra wateropgave zou in de gemeente
Heusden gevonden kunnen worden. Daarmee is de gemeente een belangrijke actor in de
gebiedsversterking.
Organisatie: Het beleid van de gemeente wordt vastgesteld door de gemeenteraad en
uitgevoerd door het college van B en W. Wethouder Buijs vertegenwoordigt de gemeente
in de stuurgroep en programmamanager Veen vertegenwoordigt de gemeente in de
begeleidingsgroep.
Belang en strategie: Bereikbaarheid is van groot belang voor de gemeente Heusden.
De corridorstudie A59 werd vr de integrale gebiedsaanpak door gemeente Heusden
getrokken. Goede doorstroming op de weg en goede bereikbaarheid vergroten de
economische vitaliteit van de gemeente. De gemeente probeert groen en blauw in het
gebied op strategische plaatsen te situeren om zo te voorkomen dat Den Bosch aan
Vlijmen en Drunen aan Waalwijk vastgroeien. De gemeente heeft zich vanaf het begin
ingespannen voor alle projectonderdelen en is blij met het provinciale trekkerschap.
Gemeente Waalwijk
Wie: De A59 loopt door de gemeente Waalwijk, evenals door een aantal ecologische
verbindingen. Daarmee is de gemeente een participant in de gebiedsversterking.
Organisatie: Het beleid van de gemeente wordt vastgesteld door de gemeenteraad en
uitgevoerd door het college van B en W. Wethouder Van Dongen vertegenwoordigt
de gemeente in de stuurgroep en een ambtenaar Beleid en Ruimtelijke Ordening
vertegenwoordigt de gemeente in de begeleidingsgroep.
Belang en strategie: Bereikbaarheid is van groot belang voor Waalwijk en de gemeente
ziet een meerwaarde in het gezamenlijk oppakken van de diverse ruimtelijke opgaven.
Alleen door projecten gezamenlijk op te pakken (en met commitment van de bewoners) is
realisatie mogelijk.
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Gemeente Den Bosch
Wie: De gemeente Den Bosch maakt deel uit van de Oostelijke Langstraat. De A59 verbindt
Den Bosch met de westelijk van de stad gelegen kernen. Daarmee is de gemeente
deelnemer van de gebiedsversterking.
Organisatie: Het beleid van de gemeente wordt vastgesteld door de gemeenteraad en
uitgevoerd door het college van B en W. De gemeente participeert ambtelijk en bestuurlijk
in de gebiedsversterking vanuit de afdeling Openbare Ruimte en Verkeer, Sector
Stadsontwikkeling.
Belang en strategie: Het integrale karakter van de gebiedsontwikkeling is een belangrijke
motivatie om te participeren in de gebiedsversterking. Zo kunnen verkeerskundige doelen
gerealiseerd worden, doordat ook diverse andere doelen (water, recreatie, natuur: o.a. de
Groene Delta) worden gerealiseerd. De gemeente heeft veel belang bij het realiseren van
HoWaBo, om wateroverlast in Den Bosch te voorkomen. Een nevendoel is onder andere
het beter ontsluiten van het Engelenmeer voor recreatie
Rijkswaterstaat
Wie: Rijkswaterstaat is beheerder van het landelijke watersysteem en het rijks(vaar)
wegennet.
Organisatie: Rijkswaterstaat is als adviseur betrokken bij de corridorstudie A59. Daarnaast
verzorgt Rijkswaterstaat het onderhoud aan de A59 en is als beheerder van de Maas
betrokken bij HoWaBo.
Belang en strategie: Rijkswaterstaat heeft beleid om versnipperde natuur (door
bijvoorbeeld snelwegen) tegen te gaan. In het Meerjarenprogramma Ontsnippering
(MJOP) werken de (voormalige) ministeries van V&W, VROM en LNV samen aan die
doelstelling. Er is geld vanuit het MJOP beschikbaar om versnipperde natuur langs de
A59 te verbinden. Daarnaast is Rijkswaterstaat betrokken bij de gebiedsversterking
Oosteljke Langstraat vanuit het MIRT (Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en
Transport). Dit programma van de rijksoverheid stimuleert dat grote ruimtelijke projecten
in samenhang met elkaar worden voorbereid en uitgevoerd.
Om de Maas beter bevaarbaar, veiliger en natuurlijker te maken voert Rijkswaterstaat de
Maaswerken uit. Rijkswaterstaat stelt geld beschikbaar om negatieve effecten van deze
werken voor de regio Den Bosch te compenseren.
3.2.2

Stakeholders

Grondeigenaren (boeren) / ZLTO
Wie: De grond die nodig is om de A59 uit te breiden, de ecologische verbindingen aan te
leggen en de wateropgave te realiseren, is in eigendom van boeren. Daarmee zijn deze
boeren cruciale actoren in de gebiedsversterking.
Organisatie: De boeren worden vertegenwoordigd door de ZLTO Oostelijke Langstraat.
Daarnaast hebben individuele boeren de mogelijkheid om in inspraakronden hun stem te
laten horen of in beroep te gaan tegen uitspraken.
Belang en strategie: De boeren in het gebied willen blijven boeren op hun land, streven
naar een goede bedrijfsvoering, een goede verkaveling en mogelijkheden tot uitbreiding
van hun bedrijf. Nu is er sprake van versnippering en stedelijke druk op het landelijk
gebied. In het gebied waar de Groene Rivier gerealiseerd wordt, kunnen boeren hun
bedrijf voortzetten. Mocht er incidenteel water op boerenland staan dan wordt de schade
vergoed. Versnippering door de verkeerskundige en ecologische ontwikkelingen in het
gebied moet zoveel mogelijk worden voorkomen en als dat niet mogelijk blijkt, worden
gecompenseerd.
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Brabants Landschap
Wie: Brabants Landschap streeft sinds 1932 naar het behoud van natuur- en
landschapsschoon in Noord-Brabant. Op dit moment heeft de stichting verspreid over de
provincie circa 16.500 hectare in eigendom en beheer en heeft ruim 32.000 donateurs. De
gebiedsversterking is een kans voor het Brabants Landschap om landschapselementen te
behouden en te versterken.
Organisatie: Brabants Landschap is een stichting, met een bestuur en een bureau.
De directeur stuurt medewerkers aan die over diverse dossier verdeeld zijn, zoals
landschapsversterking, soortenbescherming en natuurbeheer.
Belang en strategie: Brabants Landschap heeft de intentieovereenkomst
Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat ondertekend en zit aan tafel bij overleggen van
de adviesgroep. Op deze wijze kan de stichting haar wensen kenbaar maken.
De Brabantse Milieufederatie
Wie: De Brabantse Milieufederatie (BMF) is een stichting die opkomt voor een schoon
milieu, een vitale natuur en een gevarieerd landschap. Zij overkoepelt rond de 115
vrijwilligersgroepen op het gebied van natuur, milieu en landschap in Brabant.
Organisatie: De stichting bestaat uit een bestuur en een bureau onder leiding van de
directeur. Medewerkers zijn verdeeld over diverse themas.
Belang en strategie: De milieufederatie vormt een koepel van diverse kleine partijen.
Ook de milieufederatie heeft de intentieovereenkomst Gebiedsversterking Oostelijke
Langstraat getekend en probeert als koepelorganisatie bij overleggen van de adviesgroep
kleinere partijen te vertegenwoordigen en de eigen doelstellingen na te streven.
Natuurmonumenten
Wie: Natuurmonumenten is de beheerder van de natuurgebieden in en langs de
Oostelijke Langstraat en is de beoogd eindbeheerder van nieuw te verwerven en te
ontwikkelen natuur.
Organisatie: Natuurmonumenten is een landelijke vereniging die natuurterreinen
verwerft en beheert. Het beheerapparaat is verdeeld in regiodirecties met aan het
hoofd een regiodirecteur. De regiodirectie houdt zich bezig met de gehele kolom
van terreinbeheer tot regionale beleidsbenvloeding. De terreinbeheerders hebben
daarin met hun goede kennis van terreinen en ontwikkelingen een belangrijke rol. De
terreinbeheerder van Natuurmonumenten is vanaf het begin betrokken geweest bij
(voorlopers van) de gebiedsversterking Oostelijke Langstraat.
Belang en strategie: Het belang van Natuurmonumenten is kwaliteitsbehoud en
-verbetering van huidige en toekomstige natuurterreinen en een goede ecologische
infrastructuur in het gebied. Haar strategie is het alert volgen van ontwikkelingen, het
voorstellen van alternatieven en het aangaan van coalities om de eigen doelstellingen
te realiseren. Natuurmonumenten is vertegenwoordigd in de adviesgroep Oostelijke
Langstraat.
Staatsbosbeheer
Wie: In opdracht van de rijksoverheid beheert Staatsbosbeheer 260.000 hectare natuur.
Ze is beheerder van natuurgebieden in het plangebied en is naast Natuurmonumenten
beoogd beheerder van nieuwe natuur in de regio.
Organisatie: Onder de directie vallen vier regios. Een daarvan is regio zuid, die is
onderverdeeld in zes districten. Medewerkers extern beleid van regio zuid zijn betrokken
bij de gebiedsversterking Oostelijk Langstraat.
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Belang en strategie: Staatsbosbeheer streeft naar verbetering en behoud van natuur in de
regio en ontwikkeling van de recreatieve mogelijkheden in het gebied. Staatsbosbeheer is
vertegenwoordigd in de adviesgroep Oostelijke Langstraat.
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Bedrijfsleven
Wie: Het bedrijfsleven in de regio wordt vertegenwoordigd door een aantal organisaties,
waaronder het Heusdens en Waalwijks Bedrijven Platform. Dit is een vereniging van
business-to-businessbedrijven in de gemeente Heusden. De doelstelling van het
bedrijvenplatform is de bevordering van de zakelijke en sociale contacten van haar leden,
de stimulering van de onderlinge bedrijfsactiviteiten en het behartigen van gezamenlijke
belangen van de leden.
Organisatie: De vereniging heeft een bestuur en ruim 200 leden. Alle leden leiden een
eigen bedrijf.
Belang en strategie: Voor het Heusdens Bedrijven Platform is de verbetering van de A59 en
daarmee de toename van veiligheid en bereikbaarheid het belangrijkste doel binnen de
gebiedsversterking Oostelijke Langstraat. De bedrijven zijn bereid financieel bij te dragen
aan de verbetering van de A59 en hebben daarom ingestemd met een OZB-verhoging. Op
deze wijze dragen alle ondernemers een steentje bij.
3.3 Organisatie
Stuurgroep Oostelijke Langstraat
De stuurgroep bestaat uit bestuurders van provincie Noord-Brabant, waterschap Aa en
Maas, gemeente Den Bosch, gemeente Heusden en gemeente Waalwijk. De taak van de
stuurgroep is het adviseren van de afzonderlijke overheden voor de gebiedsversterking
Oostelijke Langstraat. De stuurgroep bepaalt haar eigen werkwijze. De voorzitter van de
stuurgroep is de gedeputeerde van de provincie.
Begeleidingsgroep Oostelijke Langstraat
De begeleidingsgroep bestaat uit de ambtelijke vertegenwoordigers van de afzonderlijke
overheden. De taak van de begeleidingsgroep is het voorbereiden van besluiten van de
stuurgroep. Adviezen gaan via de begeleidingsgroep naar de stuurgroep. De voorzitter van
de begeleidingsgroep is de vertegenwoordiger van de provincie.
Adviesgroep Oostelijke Langstraat
De adviesgroep bestaat uit de bovengenoemde overheden en Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, de ZLTO, MKB Heusden, Bedrijvenplatform Waalwijk, Kamer van
Koophandel Brabant en Recron Brabant. De adviesgroep is een reflectiegroep waarin
tijdens 2 tot 4 gebiedsversterking-sessies, door middel van de Mutual Gains Approach, de
gemeenschappelijke opgaven nader zijn uitgewerkt. De adviesgroep geeft zo mogelijk
unaniem advies aan de begeleidingsgroep. De voorzitter van de adviesgroep is de
vertegenwoordiger van de provincie.
Overleggen van deelprojecten
De drie projecten HoWaBo, de corridorstudie A59, en de Groene Delta vormen samen de
gebiedsversterking Oostelijke Langstraat, maar hebben ook hun eigen overlegstructuren:
allen hebben een stuurgroep en een projectgroep. Onderwerpen uit deze structuren
die overlappen, komen aan bod in de stuurgroep en de adviesgroep voor de
Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (GOL).
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4

Procesreconstructie

4.1 Inleiding
Aan de gebiedsversterking Oostelijk Langstraat ligt niet n centrale opgave ten
grondslag. Uit verschillende opgaven in de regio, die op verschillende momenten zijn
ontstaan, zijn in eerste instantie afzonderlijke projecten gegroeid. Deze namen toe
in schaal, waardoor overlap tussen afzonderlijke projecten ging ontstaan. Bestuurlijk
ontstond toen de wens om deze overlap te vertalen in meerwaardekoppelingen tussen de
projecten.
De projecten aan de basis zijn:
Hoogwaterbescherming Den Bosch;
Corridorstudie A59;
De Groene Delta.
4.2 Hoogwaterbescherming Den Bosch
De zware wateroverlast rond Den Bosch in 1995 was aanleiding voor het waterschap om
te gaan zoeken oplossingen voor wateroverlast rond Den Bosch. Door de Maaswerken
(verbreding en verruiming van de Maas in Limburg) komt de hoogwaterpiek van de Maas
eerder in Den Bosch aan en valt dan samen met de hoogwaterpiek in de Dommel en de
Aa. Hierdoor ontstaat bij Den Bosch een knelpunt, omdat in dit lage gebied het water uit
de beide riviertjes samenkomt en er voor het overtollige water in de Maas op dat moment
geen ruimte is. De Bossche Broek werd na 1995 aangewezen als waterbergingsgebied,
maar dat bleek niet voldoende. Lambert Verheijen (dijkgraaf van Waterschap Aa en Maas)
heeft vervolgens alle gebiedspartners betrokken bij het zoeken naar een oplossing voor de
problematiek: het project Hoogwaterbescherming Den Bosch (HoWaBo).
Met de gebiedspartners (gemeenten Den Bosch, Heusden en Vught, de ZLTO,
Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer) werd de hoogwaterproblematiek integraal
bekeken en werd gezocht waar waterberging gerealiseerd kon worden. Diverse opties zijn
de revue gepasseerd:
in de Vughtse Gement;
langs de hele zuidoostkant van Den Bosch;
het gebied ten zuiden van de Moerputten tussen Vught en Vlijmen, samen met het
gebied ten noorden daarvan, inclusief het Engelenmeer.
Voor deze laatste optie (de Groene Rivier) werd gekozen. Voor de lokale boeren/
grondeigenaren geldt dat hun land periodiek (eens in de 100 jaar) kan onderlopen. Met
hen zijn goede afspraken gemaakt over compensatie van de schade. Natura 2000-gebied
132 Vlijmens Ven-Moerputten-Bossche Broek is buiten het waterbergingsgebied
gehouden. Mogelijk kan in de toekomst ook dit gebied gebruikt worden als waterberging,
wanneer de waterkwaliteit het toelaat.
De waterschappen Aa en Maas en De Dommel en de provincie Noord-Brabant financieren
de opgave. Tevens komt er geld van Rijkswaterstaat vanwege de causale relatie met de
Maaswerken.
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HoWaBo waterbergingsgebied (Bron: Waterschap Aa en Maas, HoWaBo)

De wateropgave bestaat uit vier taakstellingen:
een primaire waterbergingstaakstelling voor het gebied;
het meer samenvallen van hoogwatergolven op de beken en de Maas;
afwenteling van een deel van de regionale wateropgave van het bovenstrooms gelegen
stroomgebied naar regio Den Bosch;
omgaan met een extremer klimaat.
In de huidige plannen voor 2015 realiseert het waterschap met HoWaBo 4,5 miljoen
m3 waterberging, voor de toekomst houdt Aa en Maas rekening met een mogelijke
uitbreiding tot 9,5 miljoen m3 (maximum scenario). En van de mogelijkheden voor
de extra bergingsopgave die hierdoor zou ontstaan is de oude Bokhovense Overlaat,
waarmee een oude overlaatfunctie zou kunnen worden hersteld en een verlenging van de
Groene Rivier ontstaat richting de Maas.
Langs een dijk in gemeente Heusden wordt vervolgens, met subsidiegeld van VROM,
door Staatsbosbeheer het initiatief genomen voor de aanleg van een klimaatbuffer: een
moeraszone langs de dijk die water kan bergen en tevens dient als ecologische verbinding
tussen de natuurgebieden Moerputten, Engelenmeer en Sompen en Zooislagen. Deze
ecologische verbinding had geen prioriteit voor de provincie, maar door de goede
samenwerking met de ZLTO had dit initiatief toch kans van slagen.
In de planologische doorwerking van de reconstructieplannen zijn de
waterbergingsgebieden door de Raad van State uit de plannen geschrapt, omdat ze
onvoldoende onderbouwd zouden zijn. Vervolgens heeft het waterschap veel moeite
moeten doen om de waterberging te regelen in de afzonderlijke gemeentelijke
bestemmingsplannen. Inmiddels is de provinciale Verordening Ruimte van kracht. Daarin
is opgenomen dat waterberging in de bestemmingsplannen geregeld moet zijn (en is
daarmee van provinciaal belang).
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4.3 Corridorstudie A59
Mobiliteit: Van oudsher worden Den Bosch en Waalwijk door een weg verbonden: de
Langstraat. De streek dankt haar naam nog altijd aan deze verbinding. In de jaren zestig
en zeventig van de 20e eeuw, met de opkomst van het gemotoriseerde verkeer, steeg
de verkeersdruk op de Langstraat en werd deze op een gegeven moment verdubbeld,
waarmee de A59 ontstond. De A59 is een cruciale verbindingsweg in de regio, maar
is in zijn huidige vorm feitelijk nog steeds een opgewaardeerde provinciale weg: een
relatief smalle weg met 2x2 rijstroken en veel op- en afritten. Door de gemeenten wordt
de weg gezien als onveilig en als een belemmering voor de regionale ontwikkeling. De
gemeente Heusden trok al vanaf 2007 de Corridorstudie A59, waarin werd gezocht naar
verbetermogelijkheden voor deze weg. Het was een organisch proces waarbij steeds meer
partijen aanhaakten. De kern van het project is het verwijderen van aansluitingen van de
A59 en het aanleggen van een parallelstructuur, waardoor uitbreiding naar 2x3 rijstroken
niet nodig is tot 2040.
Blauwe en groene verbindingen: Natuur- en milieuorganisaties in de regio namen het
standpunt in dat de corridorstudie niet alleen over meer asfalt en stenen kon gaan.
De ecologische barrièrewerking van de A59 moest ook worden aangepakt. Daartoe
waren blauwe en groene verbindingen nodig tussen de Maas aan de noordzijde en de
natuurgebieden aan de zuidzijde van de A59.
Realisering van de groen/blauwe ecologische verbindingen is in de plannen gekoppeld
aan de bestaande blauwe hoofdstructuur en aan geplande ingrepen aan de A59,
zoals de herinrichting van op- en afritten. Er kan zodoende optimaal werk met werk
gemaakt worden. De natte ecologische verbindingen langs het Drongelens Kanaal bij de
Baardwijkse Overlaat en de verbinding ten noorden van de A59 met stepping stones langs
de Elshoutse Zeedijk naar de Hooibroeken worden versterkt.
Landbouw: De verkeerskundige en ecologische ontwikkelingen hebben gevolgen voor
de landbouw. Versnippering van het landbouwareaal moet zoveel mogelijk worden
voorkomen. Er zal gezocht moeten worden naar compensatie. Een groot deel van het
open gebied rond de A59 is agrarisch in gebruik. Zowel grasland, akkers als glastuinbouw
zijn in het gebied te vinden. Voor een gezonde bedrijfsvoering wordt door de agrarische
sector gestreefd naar schaalvergroting en verbreding (inkomsten worden ook uit andere
bronnen, zoals recreatie, betrokken). Uiteraard verschillen de ambities en mogelijkheden
sterk van bedrijf tot bedrijf.
Uitgangspunt in de corridorstudie is dat agrarirs niet te maken krijgen met een
verslechtering van hun bedrijfsvoering. In de corridorstudie wordt een deel van de
landbouwgronden bestemd voor andere functies. Dat kan leiden tot versnippering
van agrarische percelen. In hoeverre individuele ondernemers door dit plan worden
geschaad, verschilt uiteraard sterk van bedrijf tot bedrijf. Het bepalen van de schade en de
mogelijkheden deze te compenseren is daarom bij uitstek maatwerk.
De kansen op verbreding en schaalvergroting voor agrarische bedrijven geven invulling
aan duurzame bedrijfsontwikkeling in het agrarische gebied tussen Den Bosch en
Waalwijk. Verbreding en schaalvergroting zullen dan wel in de ruimtelijke plannen
moeten worden opgenomen. In het gebied is ook behoefte aan uitbreiding van de
glastuinbouw. Hiervoor is een zoeklocatie aangewezen in de gemeente Heusden. In
overleg met de landbouwsector wordt hier verder onderzoek naar gedaan (Gemeente
Heusden, 2008. De Maasroute stroomt door, Gebiedsvisie A59 Regio Den Bosch 
Heusden  Waalwijk).
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4.4 De Groene Delta
Begin 2000 werd het plan Bossche Broek-Gement (waarin de westelijke randweg om
Den Bosch en de ontwikkeling van de zuidwesthoek van Den Bosch centraal stond) door
de gemeente Den Bosch verder opgeschaald tot het programma De Groene Delta, door
breder te kijken dan alleen de westelijke randweg en omgeving. De EHS werd in het
programma opgenomen. Verbinding van de natuurgebieden rond de stad Den Bosch (het
Bossche Broek, de Moerputten, Hooge Heide en de Diezemonding) staat daarbij centraal.
Naast natuur wordt ook recreatie en toerisme gestimuleerd in het programma de Groene
Delta.
4.5 Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat
Bij de betrokken partijen rijpte het besef dat de drie projecten meerwaarde voor elkaar
konden hebben. De Groene Rivier in het kader van HoWaBo betekende tegelijkertijd een
blauw/groene corridor tussen noord en zuid. HoWaBo zou kunnen bijdragen aan het
herstel van de natte natuurparels, de verbetering van de geohydrologische condities
(kwel) voor natuur en het ecologisch verbinden van de natte natuurgebieden. Blauw/
groene verbindingen namen de weerstand bij de groene organisaties weg tegen
versterking van de A59-corridor.
Een volgende logische stap was dus om de optimalisatie van de A59 te koppelen aan
HoWaBo en de Groene Delta tot de gebiedsversterking Oostelijke Langstraat, gericht op
kwaliteitsversterking van het hele gebied. De provincie nam het trekkerschap m.b.t. de
corridorstudie over van de gemeente Heusden. De Groene Delta, de Corridorstudie A59 en
HoWaBo profiteerden van elkaar waarbij HoWaBo dwingend is voor de gebiedsversterking
in opgave en tijd.
In september 2009 ondertekenden twintig partijen de startovereenkomst
Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat. Doel was het maken van afspraken voor het
uitwerken van een businesscase (haalbaarheidsstudie) over een integrale aanpak en
realisatie van de zes deelgebieden voor de gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (zie
de overzichtskaart van het projectgebied).
Eind 2010 is de provincie met inmiddels negentien partners tot uitgewerkte bestuurlijke
afspraken gekomen.
De A59 moet zodanig aangepast worden dat water in de Groene Rivier onder de weg
door kan stromen. In de haalbaarheidsstudie wordt een weg op palen gepresenteerd als
landschappelijk fraaie invulling van dit kruispunt, wat ook de ecologie kan versterken.
Gemeente Heusden ziet de weg op palen als icoon van de gebiedsversterking. De
gemeente onderzoekt wat de kosten zijn van een basisvariant van de weg op palen.
Waterhuishoudkundig (en waarschijnlijk ook ecologisch) volstaat op dit moment een
syphon onder de weg. Het waterschap heeft het benodigde bedrag van een dergelijke
ingreep gereserveerd en kan dit bedrag ook inzetten voor een weg op palen. Daarnaast
is geld beschikbaar uit het Meerjarenprogramma Ontsnippering (RWS) voor een hier te
realiseren ecoduct.
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5

Wateraspecten samengevat en verklaard

5.1 Inleiding
In hoofdstuk 5 zijn de belangrijkste waarnemingen met betrekking tot de wateraspecten
in deze case van het evaluatieteam samengevat. Ook zijn daarvoor, vanuit de
procesbenadering gezien, verklaringen gezocht
In  5.2 komen opgave en resultaat aan bod. Wat was of waren de initile opgave(n) bij
de start van het gebiedsproces? Welk (tussen)resultaat was in het voorjaar van 2011
bereikt? In het doorlopen proces van initile opgave(n) naar resultaat zijn vervolgens de
belangrijke elementen of fasen benoemd, die in de daaropvolgende paragrafen nader zijn
uitgediept. Daarbij zijn verschillende verklarende factoren te onderscheiden, die hier als
volgt zijn ingedeeld:
Ontwikkelingen in opgaven en speelveld;
De opstelling van actoren en hun interacties daarbij;
De maatschappelijke context en de spelregels gedurende het proces.
Tot slot volgt een korte recapitulatie van de toepassing van het procesinstrument
watertoets in dit planproces.
5.2 Opgave en resultaat
Initile opgave
Aan de gebiedsversterking Oostelijk Langstraat ligt niet n centrale opgave ten
grondslag. Uit verschillende opgaven in de regio, die op verschillende momenten zijn
ontstaan, zijn in eerste instantie afzonderlijke projecten gegroeid. Deze namen toe
in schaal, waardoor overlap tussen afzonderlijke projecten ging ontstaan. Bestuurlijk
ontstond de wens om deze overlap te vertalen in meerwaardekoppelingen tussen de
projecten. Op dat moment is een overkoepelende stuurgroep ingesteld.
Resultaat voorjaar 2011
In het voorjaar van 2011 is een samenhangend beeld van de integrale aanpak en de
realisatie van de zes deelgebieden voor de gebiedsversterking Oostelijke Langstraat
ontstaan. Eind 2010 is de provincie met inmiddels negentien partners tot uitgewerkte
bestuurlijke afspraken gekomen. Realisatie van HoWaBo maakt hiervan onderdeel uit,
maar kan te allen tijde als zelfstandig project worden doorgezet.
Belangrijke elementen met betrekking tot wateraspecten in het plan
1. Een groeiend besef, dat versterking van de grijze en de groene infrastructuur hand in
hand moeten gaan;
2. Een na 1995 acute noodzaak de wateroverlast in en rond Den Bosch te beheersen;
3. Regionalisering, verbinding en overkoepelende stuurgroep.
5.3 Grijze n blauwgroene verbinding in samenhang
Opgaven en speelveld: De aanvankelijke opgave was verbetering van de doorstroming op
en de veiligheid van de A59 en realisering van enkele nieuwe werk- en woonlocaties langs
deze weg. Bij de groene organisaties bestond de vrees dat deze ingreep (meer asfalt, meer
stenen) de natte en droge ecologische verbinding tussen de Maas en de zuidelijk daarvan
liggende gebieden voorgoed onmogelijk zou maken. De opgave is toen verbreed door de
verbetering van de infrastructuur integraal te benaderen: niet alleen grijs, maar ook groen
en blauw. Voor deze verbindingen is aansluiting gezocht bij de blauwe hoofdstructuur
en bestaande initiatieven in het gebied: bestaande (Baardwijkse Overlaat) en nieuwe
(Groene Rivier) passages onder de A59 en een gepland ecoduct van RWS.
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Actoren en interacties: De aanvankelijke plannen en wensen van de gemeente Heusden
stuitten op weerstand bij de regionale groene organisaties. Proactief en gezamenlijk
optreden van de groene organisaties heeft vervolgens geleid tot verbreding van de
opgave. Belangrijk was het besef dat hier mooie kansen lagen om werk met werk
te maken. De landbouw speelde hierin ook een sleutelrol. Vastgelegd werd dat de
agrarische bedrijfsvoering niet mag verslechteren en ondernemers hun bedrijf zoveel
mogelijk moeten kunnen versterken door de ontwikkelingen (bedrijfsverbreding en
schaalvergroting).
Spelregels en maatschappelijke context: De maatschappelijke context is sinds medio jaren
tachtig sterk veranderd. Eind jaren tachtig werd door het Rijk de EHS gentroduceerd,
waarin de nadruk werd gelegd op schaal en verbinding van natuurgebieden.
Rijkswaterstaat startte met de uitvoering van het Meerjarenprogramma Ontsnippering.
5.4 Acute noodzaak beheersing wateroverlast
Opgaven en speelveld: Na 1995 was iedereen doordrongen van de noodzaak, de
wateroverlast in en rond Den Bosch te beheersen. De opgave was berging van maximaal
4,5 miljoen m3 water eens per honderd jaar nabij Den Bosch (2015), met een mogelijke
groei tot 9,5 miljoen m3 in 2050. Door koppeling van deze opgave aan andere belangen
in het gebied (natuur en groene bufferzones) en door benutting van de geomorfologie
(laagtes in het landschap) van het gebied is een duurzame en robuuste oplossing
gevonden zonder aanleg van kades. Groei is mogelijk in noordelijke richting. De
benaming Groene Rivier markeert het karakter van het gebied ten opzichte van de
omgeving en leidt ook tot extra investeringen in natte natuur. Er ligt een duidelijke
meerwaardekoppeling tussen de Groene Rivier en het plan De Groene Delta.
Actoren en interacties: Belangrijk bij de ontwikkeling van de Groene Rivier is het bij het
waterschap sterk gegroeide besef dat water ook een ruimtelijk fenomeen is. De dijkgraaf
wordt gekarakteriseerd als een echte RO-man en de werkorganisatie wordt mede
ingericht op deelname in ruimtelijke processen. Het waterschap is trekker van dit proces
en heeft, onder leiding van de dijkgraaf, alle relevante actoren betrokken bij dit proces,
waarin meerdere mogelijkheden voor lokalisering van de berging zijn onderzocht.
Voor de Groene Rivier zijn nu bestemmingsplanwijzigingen in voorbereiding. Een aantal
gemeenten heeft het waterschap verzocht deze voorbereiding, inclusief de formele
watertoets, uit te voeren.
Spelregels en maatschappelijke context: Volgend op het Nationaal Bestuursakkoord
Water zijn normen vastgesteld voor wateroverlast. Toepassing van deze normen op
gebieden leidt tot wateropgaven, die het waterschap moet oplossen. De Groene Rivier
moet rekening houden met het Natura 2000-beschermingsregime van het gebied De
Moerputten.
Conform de provinciale Verordening Ruimte moet waterberging in de
bestemmingsplannen geregeld zijn.
5.5 Regionalisering, verbinding en overkoepelende stuurgroep
Opgaven en speelveld: De overkoepelende opgave is om de meerwaarde van de
afzonderlijke projecten voor elkaar te optimaliseren en de gebiedsversterking Oostelijke
Langstraat op de kaart zetten als spraakmakend regionaal ontwikkelingsproject en
daarvoor ook nationale belangstelling wekken. In de opgave staat vooral het rond krijgen
van de financiering door de gebiedspartners centraal, waarbij voor een resterend tekort
een beroep zal worden gedaan op het Rijk.
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Wat betreft wateraspecten is HoWaBo de dominante opgave. De Groene Rivier past
goed in het motto (van botsende naar verweven corridors), geeft mede invulling aan de
Groene Delta en ecologische verbinding en draagt bij aan een gewenste groene buffering
tussen Den Bosch en omliggende kernen. Het ontwerp van de kruising met de A59 is nog
onderwerp van studie, met de nu beschikbare middelen vanuit HoWaBo en MJPO als
randvoorwaarde. HoWaBo is echter ook een expliciete en zelfstandige opgave voor het
waterschap, die hoe dan ook gerealiseerd zal worden.
Actoren en interacties: De provincie is hier de trekkende partij en ziet het, naast het streven
naar een goede ruimtelijke ordening, als haar belangrijkste taak om de financiering rond
te krijgen. Inhoudelijke keuzen zijn daaraan uiteindelijk ondergeschikt. De provincie
onderhandelt met alle betrokkenen over de financiering.
Spelregels en maatschappelijke context: Aanpak van de A59 heeft geen prioriteit bij RWS.
Het Rijk ziet de kwaliteit van de A59 als een regionaal en niet als een nationaal probleem.
Kabinet Rutte bezuinigt zwaar op de EHS. De financile druk kan leiden tot het zoeken
naar vereenvoudigingen, wat er vervolgens toe zou kunnen leiden dat het brede draagvlak
onder het project gaat afbrokkelen.
5.6 Rol van de watertoets
Respondenten van het waterschap onderschrijven dat intern met watertoetsproces op de
inbreng van wateraspecten in het gehele planproces wordt gedoeld, maar geven aan dat
de externe omgeving het watertoetsproces regelmatig alleen in verband brengt met de
bestemmingsplanprocedure.
Het waterschap is vanuit de brede watertoetsgedachte actief in de vroege planfasen en
heeft daarvoor in haar organisatie formatie gereserveerd, zoals beschreven in hoofdstuk
3. In deze geest heeft het waterschap ook als trekker sturing gegeven aan locatiekeuze en
ontwerp van HoWaBo, zoals hierboven beschreven.
Binnen de andere deelprojecten van de gebiedsuitbreiding Oostelijke Langstraat spelen
wateraspecten een wat minder prominente rol. Deze zullen meer op het niveau van
planuitwerking (natuurvriendelijke oevers in ecologische verbindingen) en plantoetsing
worden opgepakt. De ecologische verbindingszones en het Drongelens Kanaal zijn echter
wel duidelijk op de agenda gezet.
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Colofon
De projectgroep Evaluatie watertoets voert de evaluatie uit voor de Landelijke Werkgroep
Watertoets. De Landelijke Werkgroep Watertoets werkt in opdracht van het Bestuurlijk
Koepeloverleg (BKO), de opvolger van het Nationaal Wateroverleg (NWO).
De projectgroep Evaluatie Watertoets is in haar werkzaamheden ondersteund door een
consortium van Grontmij Nederland B.V., Erasmus Universiteit Rotterdam en Nirov.
Projectgroep Evaluatie watertoets
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Bronnen
Interviews
Dhr. R. Peusens
Mevr. M. Borst
Dhr. W. Messer
Dhr. D. Veen
Dhr. G. Moolenschot
Dhr. R. Brinkhof
Dhr. F. van Hulten
Dhr. F. Mandigers
Dhr. K. Rennen

Provincie Noord-Brabant:
Waterschap Aa en Maas
Waterschap Aa en Maas
Gemeente Heusden
Gemeente Waalwijk
Gemeente Den Bosch
ZLTO
Natuurmonumenten
Heusdens Bedrijven Platform
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Samenwerkende partijen Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat
Samenwerkende partijen Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat
Provincie Brabant
De gemeenten Den Bosch, Heusden en Waalwijk
Waterschap Aa en Maas
ZLTO, afdeling Oostelijke Langstraat
EVO, Eigen Vervoerders Organisatie
TLN, Transport en Logistiek Nederland
Staatsbosbeheer
Natuurmonumenten
BMF, Brabantse Milieu Federatie
Kamer van Koophandel Brabant
Brabants-Zeeuwse Werkgeversvereniging
Brabants Landschap
Brabants Particulier Grondbezit
Fietsersbond De Langstraat
Recron Brabant
MKB Heusden
Heusdens Bedrijvenplatform
Bedrijvenplatform Waalwijk
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