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Aanleiding
Wij hebben vandaag besloten om te starten met de uitwerking van een tracé voor een vrijliggend fietspad langs de Tuinbouwweg en daarvoor een 
bestemmingsplan voor te bereiden. 

Medio 2019 is gestart met een verkenning voor een tracé tussen Elshout en de Abt van Engelenlaan. De uitkomsten van deze verkenning geven ons 
voldoende inzicht en vertrouwen om nu te starten met de voorbereiding van het bestemmingsplan.

Informatie

Doel bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan dient ertoe om planologisch ruimte te maken voor de aanleg van een comfortabele, vrijliggende, fietsverbinding ten zuiden van de 
Tuinbouwweg tussen Elshout en de rotonde met de Abt van Engelenlaan. De exacte ligging van het tracé is nog niet vastgesteld en we moeten hierbij 
rekening houden met grondposities. In het voorontwerpbestemmingsplan zal een tracé van circa 10 meter breed worden opgenomen met de bestemming 
‘Verkeer’. Deze bestemming dient voor de aanleg van het fietspad, behoud c.q. realisering van de bomenrijstructuur en waterberging.

Aan de hand van de onderstaande uitgangspunten is een concept van een tracé met dwarsprofiel opgesteld:
 aan de zuidzijde van de Tuinbouwweg een vrijliggend tweerichtingenfietspad in de kleur rood met een breedte van 3,50 meter inclusief verlichting op 

circa 5 meter van de bestaande weg (ten zuiden van de bomenrij);
 maximaal behoud van de bestaande bomen (hoofdgroenstructuur) vanwege aanwezige vleermuizen (ontheffing Flora en Fauna).

Het concept van het tracé is met iedere betrokken grondeigenaar persoonlijk besproken en toegelicht. Voor een aantal bedrijven/eigenaren is de impact op de 
bedrijfsvoering groot. Gelet op de aard van het onderzoek, namelijk een eerste verkenning, is een uitgebreid communicatietraject nog niet gestart.

De conclusie uit de gesprekken is dat de belangen (bedrijfsvoering/woongenot) van de grondeigenaren rechtstreeks worden geraakt door de aanleg van een 
vrijliggend fietspad. Zij zijn positiever als het fietspad ter hoogte van hun bebouwing meer richting de rijbaan wordt aangelegd, zoals aangeduid in de 
hiernavolgende afbeelding. Deze aanpassing staat echter op gespannen voet met de aanwezige hoofdgroenstructuur en dit betekent ook dat de sloot 
(bedoeld voor waterberging) richting voortuinen moet worden verlegd. Grondverwerving is en blijft noodzakelijk. Niet alleen voor het compenseren van het 
verlies aan waterberging als de bestaande sloot wordt gedempt maar ook om via herplant de hoofdgroenstructuur in stand te houden.



Vervolg
De gesprekken over grondverwerving worden voortgezet met het doel om te komen tot definitieve overeenstemming over de ligging van het fietspad, de 
locatie van de te compenseren bomen in de hoofdgroenstructuur en de ligging van de waterberging. De uitkomst zal vervolgens worden opgenomen in het 
bestemmingsplan. Ondertussen zal de planuitwerking verder worden afgestemd met de belanghebbenden zoals de Fietsersbond, de lokale afdeling van Veilig 
Verkeer Nederland, het waterschap Aa en Maas en de Natuur- en Milieuvereniging gemeente Heusden en de provincie. Aan de hand van het voorlopig 
ontwerp zal een raming worden opgesteld. Voor de planuitwerking is een aanvullend voorbereidingskrediet nodig van € 145.000. Dit zullen wij opnemen in de 
tweede bestuursrapportage. Verder zullen wij een subsidieverzoek bij de provincie indienen.

Wij houden u op de hoogte. Overige geïnteresseerden worden via de gebruikelijke gemeentelijke kanalen geïnformeerd. De voorbereiding van het 
bestemmingsplan start direct na de zomervakantie en heeft een looptijd van circa tien weken voordat het voorontwerp ter inzage kan worden gelegd.


