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O p 1 8 november jl. heeft u in een Themavergadering gesproken over de
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Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). De Raden van de gemeente
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Waalwijk en Heusden hebben tevens een vergadering hierover gehad.
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O p basis van deze besprekingen, de uitkomsten van het MER, de score op
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doelbereik, de beleidsnotitie cultuurhistorie, de kosten en omgevingsaspecten, heeft
de Stuurgroep GOL vrijdag 9 december jl. een besluit genomen welke varianten er
in de Provinciale Inpassingsplannen (PIP GOL Oost en PIP GOL West) worden
uitgewerkt. De Stuurgroep heeft gekozen voort het NRD-alternatief Heidijk met een
opengewerkte spoordijk/fietsbrug in de Baardwijkse overlaat en voor de variant
Verlegde toe- en afrit bij Nieuwkuijk. Daarnaast heeft de Stuurgroep besloten om
ook fase 1 en 2 in één keer te willen realiseren en een snelfietsroute tussen Waalwijk
en 's-Hertogenbosch te realiseren in plaats van een snelle fietsverbinding.
In bijgaand persbericht is het besluit nader toegelicht. Wij doen u dit persbericht
toekomen, onder het embargo om dit tot 1 3 december 14.00 uur niet te
communiceren. De Stuurgroep GOL heeft een persgesprek gepland staan van 13.30
- 14.00 uur.
W i j hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Het eerst volgende
moment dat wij u informeren, is in het voorjaar van 2 0 1 7 . Dan zullen Gedeputeerde
Staten de concept Ontwerp PIP's in het kader van het wettelijk vooroverleg (Wro)
aan de partners voorleggen.

Gedeputeerde Ruimte en Financiën

Persbericht
Alle ambities G O L in één keer realiseren
's-Hertogenbosch, 13 december 2016 - De Stuurgroep G O L heeft in haar gesprek over de
keuzes voor de voorkeursvarianten niet alleen de keuze gemaakt voor de varianten 'Heidijk' en
'verlegde toe- en afrit', maar ook besloten fase 1 en 2 in één keer te willen realiseren. Daarmee
onderstreept de Stuurgroep de wens tot een integrale gebiedsontwikkeling. Doel is deze
ambitie met het vaststellen van de ontwerp Provinciale Inpassingsplannen medio 2017 inhoud
te geven.
Twee fases integreren
De plannen voor Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) bestonden tot nog toe uit twee
fases, waarbij alleen de realisatie van de eerste fase in financieel opzicht zeker was. Onderzoeken in
het kader van de MER wijzen uit dat de doelstellingen van GOL juist door het uitvoeren van de
plannen in fase 2 (onder meer ecologische verbindingszones, de snelfietsroute en zuidelijke
parallelweg Nieuwkuijk) beter gerealiseerd worden. Daarom heeft de Stuurgroep GOL de ambitie
uitgesproken om beide fases gelijktijdig te realiseren. Alle partners zetten zich in om tot een sluitende
begroting te komen en daarvoor instemming te verkrijgen van hun algemene besturen. Doel is in het
voorjaar van 2017 duidelijkheid te hebben over de financiële haalbaarheid. Voordat de ontwerp
Provinciale Inpassingsplannen in najaar 2017 worden vastgesteld moet de begroting sluitend zijn.
Ambitie: snelfietsroute in plaats van snelle fietsverbinding
De Stuurgroep wil verder een snelfietsroute tussen Waalwijk en 's-Hertogenbosch realiseren in plaats
van een snelle fietsverbinding. Een snelfietsroute is een directe, brede fietsverbinding met weinig
obstakels, zoveel mogelijk voorrang voor fietsers en weinig hinder van ander verkeer. Een
snelfietsroute verleidt meer mensen om de fiets te nemen in plaats van de auto, waardoor de
doorstroming op de A59 verder verbetert.
Keuze G O L - O o s t : verlegde toe- en afrit
De stuurgroep heeft in GOL-Oost gekozen voor de variant 'verlegde toe- en afrit'. Deze variant scoort
in de onderzoeken in het kader van het MER duidelijk beter op het spreiden van het verkeer en de
bijbehorende effecten van geluid en fijnstof. Deze variant komt voort uit gesprekken met de inwoners
van het gebied. De Stuurgroep realiseert zich terdege dat deze keuze effecten kan hebben op
inwoners en bedrijven ten zuiden van de A59 en vindt het daarom van belang dat in de verdere
uitwerking de mitigerende maatregelen, zoals geluidsarm asfalt alle aandacht krijgen. Daarbij is ook
de realisatie van de nieuwe zuidelijke parallelweg in fase 1 van groot belang.
Keuze GOL-West: alternatief aan oostzijde Baardwijkse overlaat (bij de Heidijk)
Voor GOL-West heeft de Stuurgroep een keuze gemaakt tussen het oorspronkelijke alternatief van de
Heidijk en de door de bewoners ingebrachte variant Overstortweg. De milieuonderzoeken laten geen
grote verschillen zien tussen deze varianten. De Stuurgroep heeft gekozen voor de variant Heidijk
omdat daarmee een geringere inbreuk wordt gedaan op de Baardwijkse Overlaat en omdat bij deze
variant geen woningen hoeven te verdwijnen. Hiermee volgt de Stuurgroep het advies van de
Adviesgroep, waarin de 20 partijen van GOL zijn vertegenwoordigd.
Ook heeft de Stuurgroep besloten om als compensatie niet de oorspronkelijk geplande waterslinger te
realiseren, maar het idee van het 'open maken van de oude spoordijk' verder uit te werken in
combinatie met de realisatie van een snelfietsroute. Het openmaken van de spoordijk biedt de
mogelijkheid het historische verhaal van de Overlaat op een goede manier te laten zien en een nieuw
cultuurhistorisch 'icoon' in het gebied te creëren.
Zorgvuldige uitwerking
De stuurgroep vindt het woon- en leefklimaat van de inwoners in het gebied belangrijk. GOL gaat in de
komende tijd aan de slag om de benodigde maatregelen, zoals geluidschermen, goed in te passen.

Dit zal in goed overleg met bewoners die direct geraakt worden plaatsvinden. De maatregelen nemen
we op in het Provinciaal Inpassingsplan.
De GOL-maatregelen hebben effecten op andere wegen in de gemeenten Heusden en Waalwijk. De
gemeenten spelen hier op in. Zo heeft de gemeente Waalwijk al besloten de kruising
Drunenseweg/Akkerlaan/De Coubertinlaan te vervangen door een rotonde en de Drunenseweg op
eigen grondgebied aan te pakken. De gemeente Heusden heeft in haar begroting geld gereserveerd
voor mitigerende maatregelen, onder andere voor de Vijfhoevenlaan.
G O L : Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat
De Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) verbetert de economische vitaliteit van het
gebied én de leefomgevingskwaliteit van haar bewoners en gebruikers. De veiligheid op de A59 wordt
vergroot doordat onvolledige op- en afritten verdwijnen. Door de aanleg van parallelwegen verbetert
de doorstroming van het verkeer van en naar de A59 en worden nieuwe woon- en werkgebieden
bereikbaar. De GOL verhoogt ook de ecologische en recreatieve kwaliteit van het gebied.
Maatregelen in de GOL zullen de bewoners ook meer bescherming bieden tegen extreem hoog water.

