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1 Inleiding 

Voor u ligt de Reactienota Notitie Reikwijdte en Detailniveau Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat. Hierin wordt aangegeven wat er met de zienswijzen die zijn 
ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) Gebiedsontwikkeling 
Oostelijke Langstraat (GOL) wordt gedaan. Een van de redenen voor de 
initiatiefnemers van GOL voor het bieden van de mogelijkheid om zienswijzen in te 
dienen is het raadplegen van de inwoners en gebruikers van het gebied. Op deze 
wijze kan waardevolle kennis over het gebied worden ingewonnen. Daarnaast heeft 
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau een belangrijke informerende functie. Voordat 
de onderzoeken van start gaan wordt toegelicht waarom het programma nodig is, 
welke doelen het heeft en welke onderzoeken nodig zijn om helderheid te verkrijgen 
over de mate waarin de doelen die gesteld zijn door het programma gehaald worden 
en wat de effecten op het milieu zijn als gevolg van het programma. 
 
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
De Notitie is de eerste stap om tot een milieueffectrapport te komen. In het 
milieueffectrapport worden de effecten van het programma op het milieu beschreven 
en staat aangegeven welke maatregelen moeten worden genomen om ongewenste 
effecten van het programma op het milieu te voorkomen of te verminderen. Dit 
wordt bepaald op basis van onderzoeken die worden uitgevoerd. 
Voordat de onderzoeken van start gaan wordt in de NRD toegelicht waarom het 
programma nodig is en welke doelen het nastreeft. Daarnaast wordt beschreven 
welke onderzoeken nodig zijn om helderheid te verkrijgen over de mate waarin de 
gestelde doelen worden gehaald en welke effecten het programma op het milieu 
heeft. In de Notitie staat beschreven welke milieuaspecten zullen worden onderzocht 
om de effecten die mogelijk het gevolg zijn van het programma in beeld te brengen. 
Dit wordt de reikwijdte genoemd. 
Daarnaast worden, op detailniveau, deze onderzoeken beschreven, zodat de omvang 
en diepgang van de onderzoeken duidelijk worden. Ook heeft de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau een belangrijke informerende functie.  
 
GOL 
Een van de redenen voor de initiatiefnemers van GOL voor het bieden van de 
mogelijkheid om zienswijzen in te dienen is het raadplegen van de inwoners en 
gebruikers van het gebied. Op deze wijze kan waardevolle kennis over het gebied 
worden ingewonnen.  
 
De Notitie Reikwijdte en Detailniveau GOL heeft van 16 maart 2015 t/m 4 mei 2015 
ter inzage gelegen. In deze periode heeft een ieder de gelegenheid gekregen te 
reageren. Op 27 mei 2015 heeft de Commissie voor de milieueffectrapportage 
(Commissie voor de m.e.r.) een advies over de reikwijdte en het detailniveau 
uitgebracht. Alle zienswijzen zijn voorgelegd aan de commissie, zodat deze 
meegenomen konden worden in het advies van de commissie1.  Totaal zijn er 82 
reacties ingediend2.  
                                                      
1 Vanwege een systeemfout konden twee zienswijzen niet op tijd naar de commissie worden verstuurd. De 
ideeën in deze twee zienswijzen komen echter overeen met ideeën die ook door anderen zijn ingebracht en 
zijn daarom wel door de commissie gezien. 
2 In bijlage 1 is een lijst opgenomen met de namen van de indieners. In deze lijst staan 84 nummers. Omdat 
de nummers 42 en 48 zijn komen te vervallen is sprake van totaal 82 inspraakreacties. 
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De Reactienota  
Deze Reactienota is in eerste instantie bedoeld voor degenen die een zienswijze 
hebben ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. De Reactienota bevat de 
beantwoording van deze zienswijzen. Daarnaast is de Nota bedoeld voor degenen 
die in het project geïnteresseerd zijn. Zij kunnen zich door het lezen van de 
Reactienota een beeld vormen van de hoofdlijnen van de inspraak en van de wijze 
waarop de initiatiefnemers van het programma GOL zijn omgegaan met hun 
zienswijzen en hoe deze doorwerken in  het MER. 
 

1.1 Het programma GOL 

Het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) is in samenwerking 
met totaal 20 partijen ontwikkeld door de provincie Noord-Brabant, de gemeente 
Heusden, de gemeente Waalwijk, de gemeente ’s-Hertogenbosch en het waterschap 
Aa en Maas. Het programma bestaat uit een aantal projecten die bijdragen aan het 
verbeteren van de economische vitaliteit, de bereikbaarheid van het gebied en de 
leefkwaliteit van de bewoners en gebruikers.  
Er worden twee Provinciale Inpassingsplannen (PIP’s) opgesteld om de besluiten ten 
aanzien van deze projecten te verankeren; een PIP voor het westelijk deel van het 
gebied en een PIP voor het oostelijk deel. Ten behoeve van de besluitvorming 
hierover wordt een Milieueffectrapport (MER) opgesteld. 
 
Het programma bevat de volgende maatregelen die bijdragen aan het behalen van de 
doelstelling:  
• Realisatie van een volledige aansluiting 40 Drunen-West, die de onvolledige 

aansluitingen 38 Waalwijk-Centrum, 39 Waalwijk-Oost en 40 Drunen-West 
vervangt; 

• Vervolmaking van de parallelstructuur langs de A59 rondom aansluiting 40. 
Hiertoe worden een Noordelijke Parallelstructuur in Waalwijk en een Westelijke 
Randweg in Drunen gerealiseerd en wordt de Spoorlaan in Drunen 
doorgetrokken; 

• Verlengen van de brug over het Drongelens Kanaal, realisering van een 
ecologische verbindingszone (EVZ) aan de oostzijde van het Drongelens Kanaal en 
realisering van een ecologische verbinding tussen het Drongelens Kanaal en de 
Elshoutse Zeedijk; 

• Aanpassing van aansluiting 43 Nieuwkuijk en realisatie van de zuidelijke 
parallelweg Vlijmen; 

• Realisatie van een Ecotunnel van 20 meter breed onder de A59 tussen Vlijmen en 
’s-Hertogenbosch; 

• Realisatie van een volledige aansluiting 45 ’s-Hertogenbosch-West, waarbij 
aansluiting 44 Vlijmen vervalt en de Randweg Vlijmen wordt aangelegd. In dit 
gebied wordt tevens een ecologische verbindingszone gerealiseerd; 

• Afronden van een fietsverbinding oost-west en een fietsverbinding noord-zuid; 
• Landbouwstructuurversterking door herverkaveling en het uitruilen van gronden 

voor natuur en infrastructuurmaatregelen. 
Deze opsomming is gemaakt ten tijde van de publicatie van de NRD. In hoofdstuk 3 is 
toegelicht onder welke omstandigheden hierin veranderingen kunnen optreden. 
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1.2 Procedure en participatie 

De voor u liggende reactienota bevat de beantwoording van de zienswijzen die zijn 
ingediend op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. In deze Reactienota wordt ook 
beschreven welke elementen uit de zienswijzen zullen worden opgenomen in de uit 
te voeren milieu-onderzoeken.  
Wanneer het milieueffectrapport is afgerond worden op basis hiervan de ontwerp-
PIP’s vastgesteld. Vervolgens volgt een tweede ronde van inspraak. De PIP’s met 
bijlagen, waaronder het MER en het Ruimtelijk Kwaliteitsplan, worden ter visie 
gelegd. Iedereen heeft dan de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. Met deze 
zienswijzen wordt rekening gehouden bij het vaststellen van de definitieve PIP’s. 
Alleen voor degenen die een zienswijze hebben ingediend op de ontwerp-PIP’s 
resteert er dan nog een moment waarop zij de besluitvorming kunnen beïnvloeden: 
de gang naar de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Onderstaande tabel bevat de verschillende stappen ten behoeve van de m.e.r. 
procedure (cursieve stappen zijn afgerond). 
 
stap Toelichting 
NRD: kennisgeving door 
bevoegd gezag 

het bevoegd gezag geeft aan dat er een besluit wordt 
voorbereid en vermeldt op welke manier en op welke 
termijn er zienswijzen kunnen worden ingebracht 

NRD: raadpleging over 
reikwijdte en detailniveau 

het bevoegd gezag raadpleegt betrokken 
overheidsorganen en in dit geval ook betrokkenen en 
belangstellenden, met behulp van een NRD over de 
reikwijdte en het detailniveau van het op te stellen 
Milieueffectrapport. Vervolgens wordt in de Reactienota 
(deze ligt nu voor) aangegeven hoe met de ingediende 
zienswijzen wordt omgegaan. 

NRD: raadplegen van de 
Commissie voor 
milieueffectrapportage 

dit is vrijwillig en heeft voor het GOL plaatsgevonden 
(zie hoofdstuk 5).  

MER: opstellen van het 
Milieueffectrapport en 
ontwerpbesluit PIP 

de initiatiefnemer (of bevoegd gezag) stelt het 
Milieueffectrapport op en beide Provinciale 
Inpassingsplannen (inclusief vooroverleg gemeenten) 

MER: kennisgeving van het 
MER en het 
ontwerpbesluit PIP 

in dit geval gaat het hier om beide Provinciale 
Inpassingsplannen  

MER/PIP: Inspraak iedereen kan een zienswijze indienen op het MER en 
het ontwerpbesluit PIP 

MER: advies door de 
Commissie voor de 
milieueffectrapportage 

de Commissie brengt advies uit over de m.e.r. en 
betrekt hierbij de ingediende zienswijzen 

PIP: definitief besluit het bevoegd gezag geeft in het besluit aan hoe is 
omgegaan met de zienswijzen op het PIP en stelt de 
definitieve plannen vast 
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Buiten deze officiële inspraak is er een participatieproces opgezet, waarin 
belanghebbenden zoals omwonenden worden gevraagd om hun mening en kennis te 
delen met de projectorganisatie. Het gaat daarbij zowel om: 
• Informatieavonden, zoals over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) d.d. 23 

en 25 maart 2015. 
• Schetssessies met belanghebbenden, zoals op 18, 19 en 20 mei 2015.  
• Meerdere gesprekken en overleggen met individuen en groepen 

belanghebbenden. Hiervan is verslag gemaakt. De uitkomsten van deze 
overleggen worden meegenomen in het vervolgproces. 

• Opmerkingen die via de website zijn binnengekomen worden eveneens 
meegenomen in het vervolgproces. 

 
De belanghebbenden zijn geïnformeerd over deze bijeenkomsten via de 
nieuwsbrieven en via de website van het project 
(http://www.oostelijkelangstraat.nl/Bijeenkomsten/default.aspx), en de websites van 
de meewerkende gemeenten. Over de schetssessies zijn de geïnteresseerden  ook 
tijdens de bewoners-/informatieavonden geïnformeerd. Daarnaast is er voor de 
formele inspraakmomenten een publicatie geplaatst in de officiële media en zijn er 
voor schetssessies uitnodigingen gestuurd per email aan mensen die zich daarvoor 
hebben aangemeld. 
 

1.3 Leeswijzer 

In deze reactienota worden de ingediende zienswijzen van insprekers samengevat en 
door de initiatiefnemers van het GOL-programma beantwoord. In veel zienswijzen zijn 
dezelfde of nagenoeg dezelfde opmerkingen gemaakt. Er is voor gekozen om dezelfde 
opmerkingen te bundelen in thema’s. 
Het betreft de volgende thema’s: 
• Voorgeschiedenis programma GOL (hoofdstuk 2) 
• Maatregelen in het programma GOL (hoofdstuk 3) 
• Effectbeschrijving en beoordelingskader (hoofdstuk 4) 
In de thematische beantwoording worden de zienswijzen over deze specifieke 
thema’s beantwoord. 
 
Hoofdstuk 5 gaat in op de adviezen van de onafhankelijk toetsende instanties: het 
advies van de Provinciale OmgevingsCommissie (POC) en de Commissie voor de m.e.r.  
 
De individuele zienswijzen zijn samengevat en opgenomen in hoofdstuk 6. De 
zienswijzen zijn daarbij verdeeld in opmerkingen. Bij elke opmerking is aangegeven 
welke paragraaf betrekking heeft op de gestelde vraag of gemaakte opmerking. In 
bijlage 1 is een lijst opgenomen met insprekers. 
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2 Reacties op voorgeschiedenis programma GOL 

Veel insprekers gaan in op de voorgeschiedenis van het programma GOL en de 
besluitvorming over gerelateerde plannen. Hieronder is een toelichting opgenomen. 
 

2.1 Voorgeschiedenis 

Het denken over het gebied langs de A59 tussen Waalwijk en ’s-Hertogenbosch kende 
een officieel beginpunt met de ondertekening van de intentieverklaring 
“Corridorstudie A59: de Maasroute stroomt door” door de gemeente Heusden, de 
provincie Noord-Brabant, de gemeenten ’s-Hertogenbosch en Waalwijk, het 
Waterschap Aa en Maas, Staatsbosbeheer, Vereniging Natuurmonumenten op 17 
oktober 2007. In februari en maart 2008 worden met behulp van een mastercase de 
uitgangspunten bepaald van het visieboek “Corridorstudie A59: De Maasroute 
stroomt door.” 
Op 18 september 2009 is er een startovereenkomst Gebiedsversterking Oostelijke 
Langstraat (GOL) ondertekend door de provincie Noord-Brabant, de gemeenten ’s-
Hertogenbosch, Heusden en Waalwijk, Waterschap Aa en Maas, ZLTO afdeling 
Oostelijke Langstraat, EVO, TLN, Staatsbosbeheer en de Vereniging 
Natuurmonumenten. Op 29 september 2010 is vervolgens de intentie-overeenkomst 
getekend door de volgende 20 samenwerkende partijen: de bovenstaande, aangevuld 
met de Brabantse Milieufederatie, Kamer van Koophandel Brabant, Brabants-
Zeeuwsche Werkgeversvereniging, Brabants Landschap, Brabants Particulier 
Grondbezit, Fietsersbond de Langstraat, Recron Brabant, MKB Heusden, Heusdens 
Bedrijvenplatform en Bedrijvenplatform Waalwijk.Vervolgens is de visie van GOL 
opgenomen in de provinciale structuurvisie (1 oktober 2010) en in eind 2010 is het 
opgenomen in het landelijke Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en 
Transport (MIRT).  
 
Op 12 december 2012 hebben deze 20 partijen met de ondertekening van de 
Samenwerkingsovereenkomst Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (SOK) de 
gebiedsafspraken voor de GOL bekrachtigd en zich verbonden aan de realisatie van de 
gezamenlijke ambities. 
De visie is vervolgens uitgewerkt in een Bestuursovereenkomst (BOK). De BOK is in 
september 2013 door de 5 overheidspartijen: de gemeenteraden van de betrokken 
gemeenten, het algemeen bestuur van het waterschap en Provinciale Staten 
ondertekend. Bij de BOK is een maatregelpakket opgenomen, dat de visie van GOL 
moet verwezenlijken. Deze documenten zijn ook te vinden op de website 
www.oostelijkelangstraat.nl.  
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De ambities van de Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat zijn de versterking van 
de ruimtelijke kwaliteit van de Oostelijke Langstraat, het verbeteren van de 
leefbaarheid van het gebied en het mogelijk maken van duurzame economische groei 
van de regio. Deze ambities worden bereikt door middel van het slim veranderen van 
de infrastructuur op en rondom de A59. Dit is de ‘sleutel’ tot een kwaliteits-
verbetering op diverse fronten: 
• Een aantrekkelijker vestiging- en leefklimaat; 
• Een betere (onderlinge) bereikbaarheid van de kernen, industrieterreinen en
 recreatieve voorzieningen; 
• Een betere leefbaarheid in de kernen door minder verkeer in de dorpskernen; 
• Twee ecologische (groen-blauwe) verbindingen van bovenregionaal belang onder
 de A59 (verbinding Moerputten en Loonse en Drunense Duinen met de Maas); 
• Structuurversterking landbouw; 
• Een volledig gemaakte hoogwateraanpak ‘s-Hertogenbosch (HoWaBo) door 

realisatie van een ecotunnel onder de A59. Deze verbindt de gebieden van 
waterberging gelegen ten noorden en zuiden van de A59 met elkaar; 

• Een beter recreatief netwerk (fiets- en wandelverbindingen) met een doorgaande 
fietsroute vanaf Waalwijk tot en met ‘s-Hertogenbosch; 

• Meer wandelroutes waarmee de natuurgebieden bereikbaar worden gemaakt 
voor de inwoners. 

 
De provincie is de regisseur voor het programma. Zij coördineert alle projecten en 
werkzaamheden en is het aanspreekpunt voor iedereen met vragen.  
 

2.2 Besluitvorming over gerelateerde plannen 

Hieronder wordt in kort bestek de besluitvorming toegelicht over plannen die een 
raakvlak hebben met het programma GOL en over plannen waarin de uitgangspunten 
van het programma GOL zijn opgenomen.  
Vanaf 1995 zijn er onderzoeken uitgevoerd in het kader van het programma 
Hoogwaterbescherming ’s-Hertogenbosch. De plannen in het kader van dit 
programma zijn uiteindelijk opgenomen in bestemmingsplannen van de betrokken 
gemeenten en zijn voor het grootste deel al uitgevoerd. Het programma GOL is 
afgestemd op de maatregelen van HoWaBo. In het maatregelenpakket van het GOL 
worden nog enkele maatregelen uitgevoerd van HoWaBo zoals de 
compartimenteringsdijk (Randweg Vlijmen-oost) en de ecotunnel onder de A59. 
Op 16 januari 2008 is de regionale samenwerkingsovereenkomst De Groene Delta ter 
realisering van een groene contramal rond ‘s-Hertogenbosch ondertekend. 
Op 21 juli 2009 is de Structuurvisie Heusden vastgesteld met daarin opgenomen de 
uitkomsten van de corridorstudie A59: de Maasroute stroomt door, de Groene Delta 
en hoogwaterbescherming ‘s-Hertogenbosch. 
Op 1 oktober 2010 is de provinciale structuurvisie R.O. vastgesteld met daarin 
opgenomen de uitgangspunten van het programma GOL. 
Voor een deel van de projecten die behoren tot het programma GOL zijn eerder al 
procedures doorlopen. In september en oktober 2013 hebben de NRD 
Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost en het Voorontwerp Bestemmingsplan 
Gebiedsontwikkeling Vlijmen-oost ter inzage gelegen. In het voorjaar 2014 is besloten 
om één MER op te stellen voor het gehele programma GOL (inclusief Vlijmen-oost) en 
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de afzonderlijke m.e.r.-procedure en de bestemmingsplanprocedure voor Vlijmen-
oost in te trekken.   
 

2.3 Nut en noodzaak 

In het MER wordt de aanleiding van het project nader toegelicht middels een analyse 
van de knelpunten. Met een analyse van de knelpunten wordt het nut en de 
noodzaak aangetoond van de maatregelen uit het programma GOL. In deze analyse 
worden de knelpunten in de huidige situatie vergeleken met de toekomstige situatie, 
waarin er geen sprake is van het programma GOL maar waarbij wel rekening wordt 
gehouden met ontwikkelingen waarover zekerheid is. Hiermee worden nut en 
noodzaak onderbouwd. In de m.e.r. wordt getoetst in welke mate de doelen van het 
programma GOL worden bereikt.   
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3 Reacties op maatregelen in het programma GOL 

3.1 Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de maatregelen die onderdeel zijn van het 
programma GOL en op de zienswijzen die ingaan op de maatregelen uit de 
voorkeursvariant. 
 
• Eerst wordt de term voorkeursvariant toegelicht. Hierbij wordt aandacht besteed 

aan de keuze om te volstaan met een m.e.r.-onderzoek naar de voorkeursvariant 
en niet meerdere varianten in het m.e.r.- onderzoek mee te nemen.  

• Vervolgens wordt ingegaan op de fasering van de plannen.  
• Hierna volgt een paragraaf over de ideeën van insprekers voor aanpassingen aan 

de voorkeursvariant.  
 

Na een beschrijving van de wijze waarop met deze ideeën wordt omgegaan in de 
m.e.r.-onderzoeken volgt een overzicht van de ingebrachte  ideeën. Het overzicht is 
verdeeld in ideeën die van invloed zijn op de verkeersstromen en –intensiteiten en 
ideeën die geen invloed hebben op het aspect verkeer. 
 
De voorkeursvariant 
Het programma GOL bestaat uit een aantal maatregelen, verdeeld over de 
deelgebieden GOL west en GOL oost, zie paragraaf 1.1 van deze Reactienota. In de 
variantenstudies (bijlage II van de NRD) zijn varianten voor deze maatregelen 
beschreven en beoordeeld op onder meer het bereiken van de projectdoelen 
(doelbereik), de kosten en de voor- en nadelen voor het milieu. Op basis van deze 
beoordelingen is per deelgebied een voorkeursvariant opgesteld die is beschreven in 
hoofdstuk 4 van de NRD. Voor elke maatregel is immers een aantal verschillende 
varianten met elkaar vergeleken. Vervolgens is de beste variant gekozen en 
opgenomen als voorkeursvariant. Omdat voor elke maatregel afzonderlijk al 
verschillende varianten met elkaar wat betreft milieueffecten zijn vergeleken en 
beoordeeld, is ervoor gekozen om alleen het resultaat van deze vergelijkingen, de 
voorkeursvariant, aan een m.e.r.-onderzoek te onderwerpen. Een vergelijking van de 
varianten voor de verschillende maatregelen was immers al gemaakt. 
 
Onderzoek naar de voorkeursvariant 
Door diverse insprekers zijn er vragen gesteld of opmerkingen gemaakt over de 
totstandkoming van de voorkeursvariant en de exacte ligging van de nieuwe 
infrastructuur. De informatie die ten tijde van het verschijnen van de NRD 
beschikbaar was is opgenomen in de NRD met bijbehorende bijlagen. Deze informatie 
vormt, samen met de informatie uit de inspraak, waaronder de ingebrachte ideeën 
voor varianten van de ontwerpen, de input vanuit de recent gehouden schetssessies 
en nader overleg met individuele of groepen belanghebbenden, de basis voor het 
nadere onderzoek in het kader van de m.e.r.  
 
In het MER worden de maatregelen toegelicht en onderzocht. Ook de ingebrachte  
ideeën worden onderzocht. Er bestaan verschillende gradaties van diepgang en 
besluitvorming voor de variantenstudies. Sommige onderdelen van de 
voorkeursvariant zijn grondiger en met meer diepgang bekeken dan andere 
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onderdelen. Voor deze onderdelen volstaat een toets op actualiteit en compleetheid 
van de gegevens op basis waarvan de keuze voor een variant of tracé is gemaakt. 
Voor andere onderdelen van de voorkeursvariant is meer onderzoek nodig, omdat op 
basis van informatie die verkregen is uit de zienswijzen, de schetssessies of 
voortschrijdend inzicht bij gemeenten en provincie, het beeld is ontstaan dat er 
oplossingen kunnen zijn die meer rechtdoen aan de doelstellingen van GOL.  
Het resultaat van deze aanpak is een complete en zorgvuldige beschrijving van alle 
maatregelen waaruit de voorkeursvariant is opgebouwd. Voor sommige maatregelen 
bestaat de mogelijkheid dat bovenstaande aanpak leidt tot een andere afweging voor 
een bepaalde maatregel dan ten tijde van de publicatie van de NRD is gedaan. Voor 
andere maatregelen zou de uitkomst van het onderzoek naar de integrale onderdelen 
voor die bepaalde maatregel kunnen zijn dat de destijds gemaakte afweging, ook 
bezien in het licht van: de input van de zienswijzen, de schetssessies, nader overleg en 
de kennis van nu, nog steeds solide is. De keuze voor een bepaalde variant voor een 
maatregel blijft dan overeind. Het totaal aan maatregelen, oftewel de 
voorkeursvariant, kan door deze werkwijze aangepast worden. Het onderzoek zal de 
informatie die nodig is om tot afwegingen te komen aanleveren. De afweging zelf 
wordt gemaakt op basis van de doelstellingen en de randvoorwaarden die gelden 
voor het programma GOL. Deze zijn vastgelegd en bekrachtigd in de 
Samenwerkingsovereenkomst (SOK) en de Bestuursovereenkomst (BOK)3. De 
belangrijkste doelstellingen en randvoorwaarden van het GOL zijn: 
• De maatregelen zijn gericht op de verbetering van de economische vitaliteit van 

het gebied én de leefkwaliteit van de bewoners en gebruikers van de kernen rond 
de A59.  

• De veiligheid op de A59 wordt vergroot doordat gevaarlijke op en –afritten 
verdwijnen.  

• Door de aanleg van (parallel-)wegen verbetert de doorstroming van het verkeer 
van en naar de A59.  

• Het programma GOL verhoogt ook de ecologische en recreatieve kwaliteit van het 
gebied, zorgt voor meer bescherming tegen extreem hoog water en een 
structuurversterking van de landbouw. 

• Daarnaast moeten de maatregelen technisch en verkeerskundig uitvoerbaar zijn 
en passen binnen het budget.  

 
De uitkomst van dit onderzoek zal bepalen welke onderdelen zullen wijzigen en 
waarom. 
 
De fasering van de plannen 
De ontwikkeling/uitvoering van de GOL maatregelen kent twee fases. De in paragraaf 
1.1 beschreven projecten zijn ofwel onderdeel van fase 1 ofwel van fase 2 (zie bijlage I 
bij de NRD). De fase 1-projecten worden direct bestemd in een PIP en kunnen na 
vaststelling van het PIP direct worden uitgevoerd. De fase 2-projecten worden met 
een wijzigingsbevoegdheid bestemd. Dat wil zeggen dat deze projecten pas na een 
definitief besluit voor het wijzigen van de bestemming kunnen worden uitgevoerd. Dit 
besluit zal later (doch binnen 10 jaar na vaststellen PIP) nog door de betreffende 
overheid worden genomen. De aanleiding voor de aanpak in twee fasen is de wens 
om een prioritering aan te brengen, mede in verband met de beschikbare financiële 
middelen. Ten aanzien van de fasering is het verder van belang op te merken dat het 

                                                      
3 Deze documenten zijn te vinden op de website www.oostelijkelangstraat.nl. 
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uitdrukkelijk niet de bedoeling is om verbindingen af te sluiten, voordat de nieuwe 
verbindingen die de huidige moeten vervangen, gerealiseerd zijn. Een logische 
volgorde is van belang en wordt dan ook nagestreefd. Hierdoor wordt bereikt dat de 
plannen uit fase 1 al functioneren, zonder dat fase 2 is uitgevoerd. 
Het programma GOL kent een gezamenlijk opdrachtgeverschap. De aansluitingen zijn 
dan ook niet per gemeente of andere partij verdeeld. De fasering van de plannen is 
weergegeven in de NRD.  
De plannen worden in overleg tussen provincie, gemeenten en waterschap nog 
verder uitgewerkt. De exacte planning van de uitvoering van de werkzaamheden is op 
dit moment nog niet bekend. 
  
Reacties op de voorkeursvariant 
Door diverse insprekers zijn er ideeën ingediend voor aanpassingen van (delen van) 
de voorkeursvariant. Deze reacties worden in de volgende 2 paragrafen beschreven: 
• Ideeën voor andere wegen en/of aansluitingen (zie paragraaf 3.2) 
• Ideeën voor een andere ligging van een weg of fietspad (zie paragraaf 3.3) 
 

3.2 Ideeën voor andere wegen en/of aansluitingen 

Door insprekers zijn er totaal 55 verschillende ideeën aangedragen voor wegen en/of 
aansluitingen die lokaal afwijken van de voorkeursvariant. Dit zijn ideeën waardoor de 
verkeersstromen en/of verkeersintensiteiten (lokaal) kunnen wijzigen. Voor alle 
ingediende ideeën worden in het MER de volgende vier stappen doorlopen: 
 
1. Beschrijving van het idee. 
2. Toetsing van het idee aan de randvoorwaarden die gelden voor GOL. Belangrijke 

randvoorwaarden zijn de doelstellingen van het GOL volgens SOK en BOK en dat 
het idee technisch en verkeerskundig haalbaar is, en past binnen het beschikbare 
budget. Ideeën die hier niet aan voldoen vallen onderbouwd af.  

3. Quick-scan beoordeling op milieueffecten en doelbereik. Een quick-scan houdt in 
dat de beoordeling wordt gedaan op hoofdlijnen, zonder reken- en tekenwerk. Dit 
gebeurt in 2 tussenstappen. In stap 3A wordt aan de hand van een eerste toets 
bepaald welke ideeën duidelijk slechter scoren dan de voorkeursvariant uit NRD. 
Deze vallen onderbouwd af. Ideeën waarvoor dit niet geldt worden uitgebreider 
onderzocht in stap 3B. Als het nodig is worden ook berekeningen uitgevoerd en 
ontwerpen gemaakt. 

4. Inventarisatie en afweging van de voor- en nadelen van het idee voor het 
doelbereik en het milieu. Indien het idee beter of gelijk scoort dan de 
voorkeursvariant dan volgt een nieuwe afweging en kan de voorkeursvariant op 
dit onderdeel worden aangepast. De aangepaste voorkeursvariant is vervolgens 
de basis voor de effectenonderzoeken in het kader van het MER.   

 
In het MER wordt een stroomschema opgenomen, waarin het volgende wordt 
opgenomen: het proces tot nu toe dat heeft geleid tot de voorkeursvariant met 
bestaande maatregelen, de input vanuit de zienswijzen, een stappenplan voor de 
afweging van ideeën, de eventuele aanpassing van de voorkeursvariant en het 
vervolgonderzoek in het kader van de m.e.r.  
 



  14 

 

Overzicht ideeën die van invloed (kunnen) zijn op de verkeersstromen4: 
 
1- Ontsluiting Vlijmen-oost via aansluiting Engelen, de Haverlij en de Bellaard 
Het benutten van aansluiting Engelen (nummer 46), de Haverlij en de Bellaard in 
plaats van aansluiting ‘s-Hertogenbosch-west (nummer 45) en de geprojecteerde 
randweg voor de ontsluiting Vlijmen. 
Insprekers: 13, 33, 52, 79, 81. 
 
2- Zuidelijke randweg Vlijmen 
De aanleg van een dicht tegen de A59 gelegen zuidelijke randweg voor Vlijmen die 
vanuit de Vliedberg naar aansluiting 45 ‘s-Hertogenbosch-west loopt. Dit is een 
gedeelte van variant 8 (die uit een complete rondweg bestaat). 
Insprekers: 13, 14, 22, 49, 52.  
 
3- Zuidelijke parallelstructuur Nieuwkuijk I 
Insprekers: 2, 6, 38, 61, 72. 
 
4- Zuidelijke parallelstructuur Nieuwkuijk II  
Insprekers: 20, 29, 56, 62, 64, 74, 80.  
 
5- Verlengen Heidijk naar aansluiting 45 
Het aansluiten van de Heidijk in oostelijke richting op afrit 45 ’s-Hertogenbosch-
west. 
Insprekers: 9, 25, 49, 68, 72. 
 
6- Wisselstrook A59 
Het aanleggen van een wisselstrook op de A59. 
Inspreker: 10. 
 
7- Randweg Vlijmen met 4 inprikkers  
De aanleg van een randweg aan de oostkant van Vlijmen met 4 inprikkers 
(Meliestraat, Vijfhoevenlaan, Hongerenburgweg en Tuinbouwweg). 
Insprekers: 11, 12, 31, 66. 
 
8- Complete randweg voor Vlijmen in combinatie met twee rotondes voor 
aansluiting 43 Nieuwkuijk 
De aanleg van twee rotondes aan de noordzijde en de zuidzijde van aansluiting 43 
zodat een ‘hondenbot’-rotonde ontstaat, de aanleg van een rondweg om Vlijmen 
bestaande uit de Tuinbouwweg, een randweg Vlijmen-oost en een zuidelijke 
randweg Vlijmen. 
Insprekers: 12, 31. 
 
9- Het plan Taken 
Het aanpassen van het bestaande wegennet, zonder aanleg van nieuwe wegen. 
Insprekers: 13, 67. 

                                                      
4 In bijlage 2 zijn kaartjes opgenomen van ingebrachte ideeën waarvan de tekst in deze reactienota mogelijk 
te beknopt is om een goed beeld te vormen van het betreffende idee. 
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10- Extra onderdoorgang A59 bij Appels en optimalisatie aansluiting Waalwijk-
centrum (nummer 38) 
De aanleg van een extra onderdoorgang A59 ter hoogte van Appels autobedrijven 
aan de Laageindse Stoep in combinatie met het openhouden en verbeteren van 
aansluiting Waalwijk-centrum (nummer 38). 
Insprekers: 3, 24, 30. 
 
11- Parallelstructuur Waalwijk en handhaving aansluitingen 38, 39 en 40 
De aanleg van een parallelstructuur aan beide zijden van de A59 waarbij 
aansluitingen 38, 39 en 40 gehandhaafd worden. 
Insprekers: 3, 33, 79, 81. 
 
11B- Parallelweg aan zuidzijde A59 Waalwijk 
Het doortrekken van de Taxandriaweg in Waalwijk naar het oosten, parallel en 
dicht tegen de zuidbaan van de A59 tot aan de rotonde bij de Spoorlaan in Drunen. 
Vanaf de rotonde bij de Spoorlaan wordt een aansluiting naar het noorden 
gemaakt. 
Insprekers: 16, 24. 
 
12- Westelijke randweg Drunen/oostelijke randweg Waalwijk 
Drie varianten voor een westelijke randweg Drunen dan wel een oostelijke randweg 
Waalwijk. 
Insprekers: 33, 79, 81. 
 
13- Aansluiting 43 en Wolput 
Het doortrekken van de noordelijke afrit van aansluiting Nieuwkuijk (nummer 43) 
richting de Wolput. 
Inspreker: 35. 
 
14- Zuidelijke parallelweg Nieuwkuijk doortrekken naar Vendreef 
Het doortrekken van de zuidelijke parallelweg in Nieuwkuijk naar de Vendreef in 
plaats van de Industriestraat in de Vliedberg. 
Insprekers: 20, 43, 53.  
 
15- Zuidelijke parallelweg Nieuwkuijk en aanleg toerit naar ’s-Hertogenbosch vanaf 
Tunnelweg 
Het verbinden van de zuidelijke parallelweg bij Nieuwkuijk met de Tunnelweg door 
middel van een verdiepte ligging met een rotonde en het aanleggen van een toerit 
richting ’s-Hertogenbosch vanaf de Tunnelweg.  
Inspreker: 56.  
 
16- Rotonde aansluiting 43 en de Wolput 
De aanleg van een rotonde op de kruising van de noordelijke afrit van aansluiting 
Nieuwkuijk (nummer 43) met de Wolput. 
Inspreker: 60.  
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17- Rotonde aansluiting Nieuwkuijk (nummer 43) en verleggen afrit tot aan rotonde 
De aanleg van een rotonde aan de noordzijde van aansluiting 43 en het verleggen 
van de noordelijke afrit van aansluiting Nieuwkuijk (nummer 43) tot aan de 
rotonde. 
Inspreker: 60.  
 
18- Versterken functie A59 voor lokaal en regionaal verkeer in combinatie met het 
faciliteren van andere modaliteiten dan de auto voor het lokaal en regionaal verkeer. 
Het versterken van de functie van de A59 voor het lokale en regionale verkeer en het 
faciliteren van andere modaliteiten voor het lokale en regionale verkeer, zoals 
hoogwaardig en fijnmazig openbaar vervoer en een netwerk voor snelle fietsen. 
Insprekers: 24, 33, 79, 81. 
 
19- Afwikkeling vrachtverkeer van bedrijventerrein Haven 8 via het bestaande 
bedrijventerrein Haven en de N261 en A59. 
In plaats van het afwikkelen van het (zware vracht-)verkeer van Haven 8 via 
Baardwijk/Baardwijkse Overlaat en aansluiting 39 en aansluiting 40 op de A59 wordt 
het vrachtverkeer via het bestaande bedrijventerrein Haven en de aansluiting van de 
N261 naar de A59 geleid.  
Insprekers: 33, 79, 81.  
 
20- Fietspadennetwerk 
Het ontwikkelen van een totaal fietspadennetwerk, geschikt voor 
hogesnelheidsfietsen, voldoende breed en volledig gescheiden van het overige 
verkeer of waarbij het overige verkeer ondergeschikt is aan het fietsverkeer. 
Insprekers: 24, 30, 33, 79, 81.  
 
21- Optimalisatie zuidzijde aansluiting 45 
Vanaf de zuidzijde van aansluiting ‘s-Hertogenbosch (nummer 45) een aftakking 
maken die aansluit op de 2 flauwe bochten naar de geplande kruisingen met 
verkeerslichten, waardoor de doorstroming en de verkeersveiligheid worden 
verbeterd.  
Insprekers: 38, 62. 
 
22- Aansluiten Meliestraat Vlijmen op de rotonde van de randweg Vlijmen-oost 
De Meliestraat aansluiten op de rotonde van de aan te leggen randweg Vlijmen-oost. 
Insprekers: 38, 62. 
 
23- Eenrichtingsverkeer en vrachtwagenverbod Prins Bernhardlaan Vlijmen 
Het invoeren van éénrichtingsverkeer in de Prins Bernhardlaan in Vlijmen in de 
richting van de Vijfhoevenlaan, het instellen van een verbod voor vrachtwagens 
>3500 kg in de Prins Bernhardlaan en het instellen van 30 km/uur en parkeerverbod. 
Inspreker: 54.  
 
24- Eenrichtingsverkeer in de Verdilaan en Biesheuvellaan in Vlijmen 
Het voorkomen van afslaand verkeer in de Vijfhoevenlaan ter hoogte van de kruising 
met de Verdilaan en de Biesheuvellaan, door zowel in de Verdilaan als de 
Biesheuvellaan éénrichtingsverkeer in te voeren, waardoor de verkeersveiligheid en 
de doorstroming van het verkeer op de Vijfhoevenlaan wordt bevorderd.  
Inspreker: 58. 



  17 

 

25- Optimaliseren aansluiting van het fietspad naar Doeveren 
Het aanleggen van een veilige aansluiting van het fietspad naar Doeveren door middel 
van een tunnel.  
Insprekers: 1, 3. 
 
26- Verplaatsen Randweg Vlijmen-oost naar oosten 
Het zo ver mogelijk naar het oosten verschuiven van de randweg Vlijmen-oost 
zodat de afstand met de Biessertpolder, de daar gelegen ecologische 
verbindingszones, het Meliepark, het Molenpark en de Meliestraat groter wordt en 
de open structuur van de polder behouden blijft.  
Insprekers: 13, 14, 22, 28, 67.  
    
27– Inrichten Valkenvoortweg als fietspad 
Het wijzigen van de functie van de Valkenvoortweg in fietspad. Deze variant heeft een 
sterke relatie met variant 57 (zie paragraaf 3.3). 
Insprekers: 24, 30.  
 
28- Het combineren van de landbouwweg Vlijmen-oost met een andere weg 
Omdat de landbouwweg ten oosten van Vlijmen te weinig gebruikt zal worden, kan 
deze gecombineerd worden met één van de andere wegen bij het Engelermeer. 
Inspreker: 28. 
 
29- Het opwaarderen van de A59, het verbeteren van de verkeersveiligheid op de A59, 
geen aanpassing onderliggend wegennet 
Het opwaarderen van de A59, inclusief de aansluitingen, zodat deze voldoet aan de 
hedendaagse ontwerpnormen voor autosnelwegen. Bij het nemen van voldoende 
maatregelen die de verkeersveiligheid op de A59 verbeteren, vervalt de noodzaak om 
verkeer naar het onderliggend wegennet te verplaatsen. 
Insprekers: 33, 79, 81. 
 
30- Het vergroten van de doorrijhoogte van de onderdoorgang van de A59 bij de 
Hertog Janstraat in Waalwijk 
Het aanpassen van de onderdoorgang bij de Hertog Janstraat nabij aansluiting 38 in 
Waalwijk, zodat de hoogtebeperking die hier geldt opgeheven kan worden. 
Insprekers: 38, 77. 
 
31- Geen doorgaand verkeer Parallelweg-West in Vlijmen-Vliedberg 
Het afsluiten van de Parallelweg-West in Vlijmen-Vliedberg voor doorgaand verkeer. 
Insprekers: 2, 4, 6, 7. 
 
32- Weren van sluipend vrachtverkeer Dennestraat Drunen 
Het in de Dennestraat in Drunen weren van vrachtverkeer dat niet in deze straat zijn 
bestemming heeft.  
Insprekers: 5, 15, 18, 19, 21, 76, 82, 83. 
 
33- Weren van sluipverkeer in de Spoorlaan in Drunen 
Het nemen van maatregelen om te voorkomen dat sluipverkeer gebruik maakt van de 
Spoorlaan in Drunen. 
Insprekers: 5, 15, 18, 19, 21, 76, 82, 83.  
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34- Complementeren parallelstructuur tussen Drunen en ’s-Hertogenbosch 
Het aanleggen van een parallelstructuur tussen Drunen en ’s-Hertogenbosch, zodat er 
tussen deze plaatsen een complete hoofd- en parallelbaanstructuur ontstaat. 
 Insprekers: 12, 31. 
 
35- Parallelstroken langs A59 tussen Waalwijk-Centrum en Drunen-West en tussen 
Nieuwkuijk en ’s-Hertogenbosch-West  
Het aanleggen van parallelstroken langs de A59 tussen de aansluitingen Waalwijk-
Centrum en Drunen-West en tussen de aansluitingen Nieuwkuijk en ’s-
Hertogenbosch-West. Deze variant is een samenstelling van Variant 11 voor Waalwijk 
en variant 15 voor ’s-Hertogenbosch. 
Insprekers: 12, 31, 38. 
 
36- Afsluiten van Akkerstraat Vlijmen, parallelstructuur vanaf Parallelweg via 
Vendreef naar A59 
Het half afsluiten van de Akkerstraat in Vlijmen, het doortrekken van de Parallelweg 
via de Vendreef naar de A59 met behulp van de bestaande oprit en zo nodig ook het 
doortrekken van deze weg naar de Vlijmenseweg in verband met het ziekenhuis. 
Deze variant is een samenstelling van Variant 14, Variant 5 en variant 2.  
Inspreker: 13. 
 
37- Provinciale mogelijkheden 
Dit voorstel van inspreker 13 is onvoldoende toegelicht, waardoor het niet bekend is 
wat inspreker bedoelt. 
Inspreker: 13. 
 
38- Vergroten capaciteit aansluiting Nieuwkuijk (nummer 43) ter ontlasting van 
Vlijmen-dorp 
Het zodanig vergroten van de capaciteit van aansluiting Nieuwkuijk (nummer 43) 
zodat er minder verkeer zal rijden door Vlijmen-dorp. 
Insprekers: 14, 22. 
 
39- Rotonde op de Akkerlaan-Drunenseweg in Waalwijk 
De aanleg van een rotonde op Akkerlaan-Drunenseweg in Waalwijk zodat het verkeer 
op dit kruispunt vlot kan doorstromen. 
Insprekers: 24, 30. 
 
40- Belemmeren vrachtverkeer Hoogeindse rondweg Waalwijk 
Het realiseren van een verkeerslicht en het instellen en handhaven van een verbod 
voor vrachtverkeer in Baardwijk in combinatie met het oprichten van fysieke 
belemmeringen zodat vrachtverkeer niet via de Hoogeindse rondweg Waalwijk 
binnen kan rijden. 
Insprekers: 24, 30. 
 
41- Aanleg A59 ten noorden van huidige A59 in combinatie met parallelstructuren 
noord- en zuidzijde A59 
Het aanleggen van een nieuwe A59 aan de noordzijde van de huidige A59. 
Insprekers: 24, 30. 
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42- Uitbreiden maximumsnelheid 100 km/h op A59 naar westen bij Waalwijk 
Het uitbreiden van het 100 km per uur snelheidsregime naar het westen bij Waalwijk. 
Insprekers: 24, 30. 
 
43- Optimaliseren aansluiting Waalwijk-Centrum 
Het langer maken van de afrit en het aanleggen van een rotonde aan het einde van de 
afrit. 
Insprekers: 24, 30. 
 
44- Landbouwweg Vlijmen-oost laten vervallen en landbouwverkeer gebruik laten 
maken van voorziene fietsstraat of randweg  
Inspreker: 28. 
 
45- Andere dan infrastructurele maatregelen inzetten 
Het betrekken van andere dan infrastructurele maatregelen bij het bereiken van de 
doelstellingen. 
Insprekers: 33, 79, 81. 
 
46- Aanpassen Drunenseweg/Overlaatweg vanaf Akkerlaan tot aan Statenlaan, 
aanpassing interne verkeersstructuur Waalwijk, aanpassing Statenlaan in Drunen 
De huidige variant voor de randweg Drunen zou uitgebreid moeten worden met 
aanpassingen aan het kruispunt Drunenseweg/Overlaatweg vanaf de Akkerlaan tot 
aan de Statenlaan en een aanpassing van de interne verkeersstructuur van Waalwijk. 
Ook een aanpassing van de Statenlaan in Drunen is noodzakelijk. 
Insprekers: 33, 79, 81. 
 
47- Bedrijventerrein Nassaulaan Vlijmen–Vliedberg oostelijk ontsluiten op A59 
Het aanleggen van een oostelijke ontsluiting van bedrijventerrein Nassaulaan in 
Vlijmen-Vliedberg op de A59. 
Insprekers: 33, 79, 81. 
  
48- Parallelbaan gehele A59 
De A59 in het gehele plangebied voorzien van een parallelstructuur. 
Insprekers: 33, 79, 81. 
 
49- Afwaarderen van A59 van autosnelweg naar autoweg. 
De A59 zodanig aanpassen dat deze geen autosnelweg meer is, maar autoweg. 
Insprekers: 33, 79, 81. 
 
50- Handhaven aansluiting 44 Vlijmen 
Het handhaven van aansluiting 44 Vlijmen in tegenstelling tot de in GOL voorziene 
sluiting van deze aansluiting. 
Insprekers: 38, 62. 
 
51- Vlijmen ontsluiten via Engelenseweg naar de Bellaard. 
Het aanpassen van de Engelenseweg en de Bellaard om Vlijmen aan de oostzijde te 
ontsluiten. 
Inspreker: 55. 
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52- Rotonde bij Vijfhoevenlaan–Mommersteeg, voordat toe- en afrit 44 gesloten 
worden 
Het aanleggen van een rotonde bij het kruispunt Vijfhoevenlaan-Mommersteeg 
alvorens toe- en afrit 44 te sluiten. 
Inspreker: 58.  
 
53- Nieuwe brug Drongelens kanaal zodat een tijdelijke brug niet nodig is. 
Het bouwen van een nieuwe brug over het Drongelens kanaal ten noorden van de 
huidige brug, waardoor een tijdelijke brug niet nodig is. 
Inspreker: 60. 
 
54- Optimaliseren aansluiting Nieuwkuijk (nummer 43), inclusief Tunnelweg 
Het uitbreiden van de capaciteit van aansluiting Nieuwkuijk (nummer 43) en de 
Tunnelweg. 
Inspreker: 66.  
 

3.3 Ideeën voor een andere ligging van een weg of fietspad 

Daarnaast zijn er door insprekers ideeën aangedragen om een (deel van een) weg of 
fietspad te verplaatsen. Dit zijn ideeën die (bijna) geen effect op de 
verkeersintensiteiten hebben maar mogelijk wel op de leefomgeving en/of het groene 
milieu (water, bodem, natuur etc.). 
De ideeën kunnen betrekking hebben op de onderzoeken in de m.e.r., maar dit is niet 
altijd het geval. Deze ideeën komen voor verdere uitwerking in aanmerking binnen 
andere kaders, bijvoorbeeld in het ruimtelijke spoor, waarin een ruimtelijk ontwerp 
wordt opgesteld. Daar waar het idee niet in de m.e.r. maar in een ander kader wordt 
uitgewerkt, is dit aangegeven. 

 
Voor deze ideeën worden in het MER vier de volgende stappen doorlopen: 
1. Beschrijving van het idee. 
2. Toetsing van het idee aan de randvoorwaarden die gelden voor GOL. Belangrijke 

randvoorwaarden zijn de doelstellingen van het GOL volgens SOK en BOK en dat 
het idee technisch en verkeerskundig haalbaar is, en past binnen het beschikbare 
budget. Ideeën die hier niet aan voldoen vallen onderbouwd af.  

3. Quick-scan beoordeling op milieueffecten en doelbereik. Een quick-scan houdt in 
dat de beoordeling wordt gedaan op hoofdlijnen, zonder reken- en tekenwerk. Dit 
gebeurt in 2 tussenstappen. In stap 3A wordt aan de hand van een eerste toets 
bepaald welke ideeën duidelijk slechter scoren dan de voorkeursvariant uit NRD. 
Deze vallen onderbouwd af. Ideeën waarvoor dit niet geldt worden uitgebreider 
onderzocht in stap 3B. Als het nodig is worden ook berekeningen uitgevoerd en 
ontwerpen gemaakt. 

4. Inventarisatie en afweging van de voor- en nadelen van het idee voor het 
doelbereik en het milieu. Indien het idee beter of gelijk scoort dan de 
voorkeursvariant dan volgt een nieuwe afweging en kan de voorkeursvariant op 
dit onderdeel worden aangepast. De aangepaste voorkeursvariant is vervolgens 
de basis voor de effectenonderzoeken in het kader van het MER.   
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Hieronder volgt een overzicht van deze ideeën5.  
 
55- Variant gebruiken toerit van aansluiting Nieuwkuijk (nummer 43) voor 
parallelstructuur 
Het realiseren van de parallelstructuur op de bestaande oprit aansluiting 43, zodat de 
weg op een grotere afstand van de woningen komt en de huidige geluidsschermen 
gebruikt kunnen worden. 
Insprekers: 2, 4, 6, 7. 
 
56- De noordelijke parallelstructuur Waalwijk zo dicht mogelijk tegen de A59 
aanleggen zodat tussen beide wegen geen bebouwing mogelijk is 
Een zodanige positionering van de noordelijke parallelstructuur Waalwijk ten 
opzichte van de A59 dat de afstand tussen beide wegen zo klein is dat bebouwing 
tussen beide wegen niet mogelijk is. Hierdoor wordt de geluidsreflectie van snelweg 
en parallelstructuur richting woningen ten zuiden van de snelweg, als gevolg van 
bebouwing ten noorden van de snelweg, zo veel als mogelijk verlaagd.  
Insprekers: 3, 24, 30. 
 
57- Variant optimalisatie fietspad Hoogeindse Rondweg Valkenvoortweg Waalwijk 
Het aanpassen van het fietspad Hoogeindse Rondweg Valkenvoortweg. Deze variant 
heeft een sterke relatie met variant 27 (zie paragraaf 3.2). 
Insprekers: 24, 30. 
 
58- Variant beperken functie nieuwe voetgangersverbinding onder de A59 tot water 
en ecologie  
Het heroverwegen van het nut en de noodzaak van de nieuwe voetgangersverbinding 
onder de A59 ter hoogte van Vlijmen-oost om vervolgens de doorgang uitsluitend 
voor de functies water en ecologie in te zetten. De voetgangers kunnen met behulp 
van de bestaande viaducten Heidijk/Moerputtenweg en Vendreef de A59 oversteken.  
Insprekers: 33, 79, 81. 
 
59- Het vergroten van de afstand tussen enerzijds parallelweg en fietspad Nieuwkuijk-
’s-Hertogenbosch en anderzijds de huizen aan de Parallelweg in Nieuwkuijk  
Het zo veel mogelijk vergroten van de afstand tussen enerzijds parallelweg en 
fietspad en anderzijds de schuttingen van de tuinen door het fietspad en de 
parallelweg zo ver mogelijk naar het noorden tegen de snelweg aan te projecteren.  
Inspreker: 44  
 
60- Het optimaliseren van de brug over het Drongelens kanaal en deze voorzien van 
geluidschermen 
Het verplaatsen van de brug over het Drongelens kanaal naar het noorden en het 
voorzien van deze brug van een geluidscherm aan de zuidzijde.  
Insprekers: 1, 3. 
 
61- Doorzichtige geluidschermen 
Op verschillende locaties wordt verzocht om een doorzichtig geluidscherm. Dit is een 
idee dat niet in de m.e.r. wordt behandeld maar nadere uitwerking behoeft in het 
ruimtelijke spoor. 
                                                      
5 In bijlage 2 zijn kaartjes opgenomen van ingebrachte ideeën waarvan de tekst in deze reactienota mogelijk 
te beknopt is om een goed beeld te vormen van het betreffende idee. 
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Insprekers: 1, 3, 24, 30.  
 
62- Geluidwerende voorzieningen 
Op verschillende locaties wordt verzocht om geluidwerende voorzieningen. 
Insprekers: 3, 24, 44, 83. 
 
63- Handhaving maximumsnelheid Spoorlaan Drunen 
Het nemen van maatregelen die ervoor zorgen dat automobilisten zich aan de daar 
geldende maximumsnelheid houden. 
Insprekers: 5, 15, 18, 19, 21, 76, 82, 83.  
 
64- Geplande ecologische verbindingszone (EVZ) bestemmen als weg en opwaarderen 
bestaande EVZ Heidijk 
Het wijzigen van de bestemming van de geplande ecologische verbindingszone onder 
de nieuwe brug van de ecologische verbindingszone in de Baardwijkse Overlaat 
conform tracé 3 van de afwegingsnotitie naar een verbinding voor het geplande 
wegennet rondom afslag 40, in combinatie met het opwaarderen van de bestaande 
ecologische verbindingszone langs de Heidijk in Drunen. 
Inspreker: 10.  
 
64B- Bestaande structuur Heidijk inzetten als ecologische verbindingszone 
Het voorzien in een alternatieve ecologische verbinding langs de Heidijk, omdat daar 
een bestaande structuur voorhanden is die aansluit op de te verbinden 
natuurgebieden. 
Insprekers: 33, 79, 81. 
 
65- Busroute naar centrum Vlijmen via Meliestraat 
Het realiseren van een route voor bussen via de voorziene inprikker in de Meliestraat 
in Vlijmen naar het centrum van Vlijmen. 
Inspreker: 11. 
 
66- Fietsstroken voor de Mommersteeg 
De Mommersteeg aan weerszijden voorzien van fietsstroken tussen de 
Vijfhoevenlaan en de Van Agtlaan.  
Inspreker: 58. 
 
67- Aantal wegen verminderen en zo min mogelijk versnippering cultuurhistorische en 
ecologische hoofdstructuur zone 
Insprekers: 12, 31. 
 
68- Onderzoeken alternatieven Jhr. de la Courtstraat door gebruik te maken van het Ei 
van Drunen 
Inspreker: 40. 
 
69- Aanleg fietstunnel t.h.v. aansluiting 43 Nieuwkuijk 
Inspreker: 60. 
 
70- Eenrichtingsverkeer instellen in de Onsenoortsestraat 
Inspreker: 74. 
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4 Reacties op effectbeschrijving en beoordelingskader  

4.1 Inleiding 

In deze paragraaf worden de zienswijzen op de NRD beschouwd die ingaan op de 
onderzoeken naar de milieueffecten van het programma GOL. Ook zienswijzen die 
ingaan op de mogelijke effecten van GOL en de eventuele maatregelen die het 
programma GOL moet treffen om negatieve effecten te verzachten of weg te nemen 
worden in dit hoofdstuk van een reactie voorzien. Omdat veel zienswijzen inhoudelijk 
overlap hebben, is gekozen voor een thematische toelichting. Hierin komen de 
doelstelling van de effectonderzoeken en de te volgen werkwijze voor het onderzoek 
aan bod. Daarnaast worden enkele specifieke vragen beantwoord die ingaan op de 
onderzoeken voor verkeer, geluid, lucht en gezondheid. 
 
Doel effectenonderzoeken 
De effectonderzoeken hebben 2 doelen. Ten eerste dienen zij om inzicht te krijgen in 
de effecten die de maatregelen hebben op de aspecten Gezondheid en Leefbaarheid, 
Verkeer, Geluid, Luchtkwaliteit, Ecologie, Landschap en Cultuurhistorie, Landbouw, 
Bodem en Water en Archeologie. Het aspect Gezondheid en Leefbaarheid is 
opgebouwd uit beoordeling van verschillende aspecten, zoals Geluid, Lucht en 
Externe Veiligheid. Aan de hand van deze inzichten wordt in het MER bepaald in 
hoeverre de doelen die het programma GOL heeft worden gehaald.  
Een tweede doel is het bepalen van aanvullende maatregelen die nodig zijn om 
negatieve (bij)gevolgen van het programma te mitigeren (verminderen) of te 
compenseren.  
 
Referentiesituaties 
Het MER beschrijft de effecten van:  

• GOL fase 16, de projecten die direct kunnen worden uitgevoerd; 
• GOL fase 1 plus GOL fase 2 (GOL totaal), het totale programma.  

 
De effecten van GOL fase 1 én van GOL totaal worden vergeleken met de 
milieutoestand in de referentiesituatie (de situatie die ontstaat als alle vastgestelde 
ruimtelijke ontwikkelingen doorgaan maar GOL niet doorgaat). Verder wordt er een 
doorkijk gemaakt naar de effecten van GOL totaal in combinatie met de ruimtelijke 
ontwikkelingen die in de referentiesituatie plus zijn opgenomen. Dit geeft een beeld 
van de effecten van GOL in combinatie met alle gewenste (maar nog niet zekere) 
ruimtelijke ontwikkelingen. De belangrijkste extra ontwikkelingen in de referentie 
plus zijn de plannen ‘De Grassen’,  inbreiding woningen Waalwijk en het 
bedrijventerrein Haven 8 in Waalwijk (zie bijlage III bij de NRD). 
 
Dit is weergegeven in de onderstaande figuur.  

                                                      
6 Voor uitleg m.b.t. referentie en referentie plus en de projecten in fase 1 en 2 zie de NRD. 
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4.2 Reacties  

Hieronder staat de beantwoording van zienswijzen die ingaan op de 
effectenonderzoeken.  
 

4.2.1 Studiegebied 

De afbakening van het studiegebied is gebaseerd op de effecten die door het 
programma worden veroorzaakt. Het studiegebied staat in geografische zin op dit 
moment dan ook nog niet vast. Wat wel vast staat zijn de criteria die leiden tot de 
bepaling van het studiegebied: daar waar significante effecten optreden, zullen deze 
effecten onderdeel zijn van de studies en van de afwegingen die hierop gebaseerd 
worden (zie bijvoorbeeld paragraaf 4.2.4). In de onderzoeken bij het MER wordt 
toegelicht welk studiegebied is gehanteerd. 
Figuur 2 op pagina 11 van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau heeft tot enkele 
inspraakreacties geleid. Binnen het gearceerde deel van deze figuur worden lokaal 
maatregelen getroffen (fysieke ingrepen). Het “Plangebied” is het gebied waar 
dergelijke maatregelen straks ook echt plaatsvinden. Dit plangebied komt niet altijd 
overeen met het studiegebied. Het studiegebied is het gebied waarbinnen effecten 
kunnen optreden en dit is voor thema’s zoals verkeer en geluid logischerwijs groter 
dan het plangebied.  
 

4.2.2 Leefbaarheid 

Doelstelling GOL 
Een aantal overheden en organisaties heeft samen een programma ontwikkeld voor 
de verbetering van de kwaliteit van de omgeving van de A59 tussen ’s-Hertogenbosch 
en Waalwijk. Dit programma, Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), 
verbetert de economische vitaliteit van het gebied én de leefkwaliteit van de 
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bewoners en gebruikers. Deze doelstellingen worden bereikt door de infrastructuur in 
het gebied zo aan te passen dat de bereikbaarheid van de woonkernen, de 
werkgebieden en de recreatieve voorzieningen in het gebied verbeterd worden. Het 
infrastructurele netwerk dat onderdeel is van het programma GOL wordt zodanig 
ontworpen dat deze doelstellingen zo goed mogelijk worden verenigd. Dit is geen 
eenvoudige opgave. Een betere bereikbaarheid draagt bij aan het versterken van de 
ruimtelijke kwaliteit en het faciliteert duurzame economische groei. Het programma 
GOL verhoogt ook de ecologische en recreatieve kwaliteit van het gebied en zorgt 
voor meer bescherming tegen extreem hoog water. 
 
Leefbaarheid in het MER 
In het MER worden de effecten van de voorkeursvariant onderzocht en zal duidelijk 
worden in hoeverre de voorgestelde aanpassingen aan de infrastructuur de 
doelstellingen dichterbij brengen en welke effecten er ontstaan op aspecten als 
Geluid, Luchtkwaliteit, Gezondheid, Ecologie en Landschap. 
Ook de effecten van nieuwe wegen zijn onderdeel van deze onderzoeken. Dit speelt 
bijvoorbeeld in Nieuwkuijk (Parallelweg west en oost) , Vlijmen (Vijfhoevenlaan, 
Meliestraat, Wolput) en Drunen. 
In het MER wordt opgenomen hoeveel verkeer gebruik zal gaan maken van deze 
nieuwe wegen. Op basis van de verkeerscijfers worden onderzoeken gedaan naar de 
effecten van dat verkeer op onder andere de geluidsproductie, de luchtkwaliteit, de 
verkeersveiligheid en de bereikbaarheid. Het beeld dat ontstaat door de effecten van 
de aanpassingen aan de infrastructuur in samenhang te bekijken geeft inzicht in de 
effecten van de GOL-maatregelen op de leefbaarheid. Effecten die zijn gebonden aan 
wettelijke normen worden conform de daarvoor geldende rekenregels berekend. 
Daarnaast zijn er effecten die niet aan wettelijke normen zijn gebonden, zoals 
lichtoverlast door koplampen die de woning inschijnen, de bereikbaarheid van 
individuele percelen, trillingen als gevolg van verkeer, het verdwijnen van 
groenstroken in een straat of het ervaren van geluidoverlast in de tuin. Deze effecten 
worden op kwalitatieve wijze beschreven in het MER.  
 
Het is mogelijk dat een bepaalde maatregel een positief effect heeft op de 
leefbaarheid van een bepaald gebied, terwijl diezelfde maatregel leidt tot een 
negatief effect zoals toename van verkeer in een ander gebied, waardoor de 
leefbaarheid in dat gebied in negatieve zin wordt beïnvloed. De onderzoeken in het 
kader van de milieueffectrapportage geven inzicht in deze veranderingen. Daarnaast 
wordt onderzocht of maatregelen nodig zijn om effecten te mitigeren (verzachten) of 
te compenseren. Het plaatsen van geluidschermen is een voorbeeld van een 
maatregel die genomen kan worden.  
 
Bij het afwegen van dergelijke maatregelen zijn de belangen van de direct 
aanwonenden nadrukkelijk onderdeel van de afweging van dergelijke mitigerende en 
compenserende maatregelen. De uitkomsten van de schetssessies, overleggen en 
andere input van omwonenden is van belang om een zorgvuldige afweging te kunnen 
maken. 
In dit stadium kunnen er nog geen uitspraken worden gedaan over de eventuele 
mitigerende of compenserende maatregelen die genomen gaan worden. Wel geldt 
uiteraard de garantie dat in alle gevallen wordt voldaan aan de geldende normen voor 
bijvoorbeeld geluidsbelasting en de luchtkwaliteit. En dus ook dat mitigerende 
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maatregelen voor bijvoorbeeld natuur niet leiden tot normoverschrijdingen voor 
bijvoorbeeld de geluidsbelasting.  
 
Leefbaarheid tijdens de realisatiefase 
Tijdens de realisatiefase wordt gestreefd naar het voorkomen van (verkeers)overlast 
en hinder door bijvoorbeeld geluid, trillingen en stof. Bijvoorbeeld door na de 
vaststelling van de PIP’s wensen van belanghebbenden en bewoners te inventariseren 
en hierover afspraken te maken met de aannemer(s).  
De richtlijnen die gebruikelijk zijn om de hinder tijdens de realisatiefase te beperken 
en te voorkomen, zullen ook bij GOL worden gehanteerd, zoals de SBR-richtlijnen 
(Richtlijn voor trillingen). 
 

4.2.3 Verkeer 

Verkeersmodel 
Een verkeersmodel is een schematische weergave van een verkeersnetwerk. Het 
verkeersmodel geeft prognoses voor een 2-uurs ochtendspitsperiode, 2-uurs 
avondspitsperiode en restdagperiode voor een gemiddelde werkdag. Het 
verkeersmodel maakt daarbij onderscheid tussen lichte, middelzware en zware 
motorvoertuigen. Met name voor capaciteitsberekeningen op wegvak- en 
kruispuntniveau is het van belang om te rekenen met de drukste periode (veelal de 
spitsperiodes) met onderscheid naar auto- en vrachtverkeer (doordat vrachtverkeer 
bijvoorbeeld langzamer optrekt en ook fysiek langer is dan een gemiddelde auto). Ook 
met fietsers is in het verkeersmodel rekening gehouden, bijvoorbeeld bij de 
berekeningen op kruispuntniveau. 
 
Projectspecifiek verkeersmodel GOL 
Binnen de provincie Noord-Brabant hebben (en deels krijgen) de verschillende regio’s 
de beschikking over nieuwe verkeersmodellen, opgesteld volgens de Brabant Brede 
Modelaanpak (BBMA). Met de BBMA wordt één afgestemde methode gehanteerd 
voor het gebruik en definitie van gegevens (modelinput) met één modelopzet voor 
alle modellen binnen Noord-Brabant die aansluit bij het vigerende nationale 
verkeersmodel (NRM) en de modellen voor de GGA-gebieden (gebiedsgerichte 
aanpak in Brabant).  
 
Het studiegebied GOL valt in twee regio’s, Waalwijk in de regio Hart van Brabant, 
Heusden in de regio ’s-Hertogenbosch. Medio 2014 is het regionaal model ’s-
Hertogenbosch opgeleverd. In het model ’s-Hertogenbosch is een verfijning 
doorgevoerd in Waalwijk, dit verkeersmodel is daarmee een geschikt instrument om 
toe te passen voor GOL. 
 
De verkeersmodellen zijn tot stand gekomen op basis van de richtlijnen die in de 
BBMA zijn opgesteld maar ook gevoed vanuit het NRM Zuid om zodoende ook 
afstemming met de modellen van Rijkswaterstaat te behouden. De BBMA is 
afgestemd op het detailniveau en de verkeersintensiteiten op het rijkswegennet van 
het NRM Zuid (versie 2012). De regionale modellen zijn bestuurlijk vastgesteld door 
de GGA-regio 's-Hertogenbosch. Bij toepassingen kan er voor gekozen worden 
uitgangspunten te herzien (bv. de toegestane snelheid op bepaalde wegen), daarmee 
ontstaat er een verschil met de regionale modellen. In dat geval wordt deze 
toepassing een ‘projectspecifiek model’ genoemd. Dit geldt ook voor het GOL-model. 
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In een dergelijk geval worden de punten waarop wordt afgeweken vastgelegd in een 
rapportage welke een bijlage is bij het MER. Op deze wijze worden de verschillen met 
de regionale modellen in beeld gebracht. 
 
De gehanteerde modeltechniek in model GOL is conform de uitgangspunten van de 
BBMA en het regionaal verkeersmodel ’s-Hertogenbosch. Voor een meer 
gedetailleerde toelichting op de gehanteerde modeltechnieken wordt verwezen naar 
de technische documentatie van de BBMA database7, BBMA modelbasis8 en het 
regionaal verkeersmodel9. 
 
Gedrag en denkpatroon van weggebruikers 
Het huidige gedrag en de denkpatronen van weggebruikers zijn in de berekening van 
de huidige verkeersintensiteiten meegenomen door de intensiteiten voor het 
kalibratiejaar (2010) te kalibreren op recente verkeerstellingen. Omdat voor het 
bepalen van de prognosejaren (2026) gebruik wordt gemaakt van het kalibratiejaar 
als basis is het gedrag van weggebruikers ook meegenomen in de modeljaren voor de 
toekomst (inclusief de GOL-maatregelen). 
In de modelberekeningen voor de toekomst wordt rekening gehouden met autonome 
beleidsontwikkelingen en verschillende ruimtelijke en infrastructurele 
ontwikkelingen, zoals de aanleg van bedrijventerreinen of woonwijken. De 
maatregelen die opgenomen zijn in het model zijn terug te vinden in het overzicht in 
bijlage III van de NRD. 
 
Beschikbare (prognose)jaren in het verkeersmodel GOL 
Voor het MER geldt het prognosejaar 2026. De input hiervoor is door de projectgroep 
GOL beoordeeld. De input is beoordeeld voor de gemeenten Heusden en Waalwijk. 
Voor het gebied hierbuiten worden de uitgangspunten uit het regionale 
verkeersmodel ’s-Hertogenbosch overgenomen. Buiten de gemeenten Heusden en 
Waalwijk wijzigt dus niets. De planhorizon voor de m.e.r. betreft het toekomstjaar 
2026. Daarnaast wordt voor de huidige situatie ook gerekend met het basisjaar 2016. 
Om binnen het projectspecifieke verkeersmodel GOL het toekomstjaar 2026 te 
bepalen zijn voor de gemeenten Heusden en Waalwijk de ruimtelijke en 
infrastructurele ontwikkelingen tot en met het jaar 2026 meegenomen. 
Het toekomstjaar 2030 is gebaseerd op het regionale verkeersmodel ’s-
Hertogenbosch. Dit betekent dat de inwoneraantallen zijn bepaald op basis van de 
door de gemeenten aangeleverde gegevens. Deze zijn daar waar nodig geschaald naar 
de provinciale bevolkingsprognose. De inwoners binnen de provincie Noord-Brabant 
komen het meest overeen met het TM (Transatlantic Markets)-scenario wat ook wel 
het middenscenario wordt genoemd. 
 
Verkeerseffecten GOL-maatregelen 
De effecten van de GOL- maatregelen op sluipverkeer, gebrekkige doorstroming en 
hoge verkeersintensiteiten in bepaalde straten of wijken zijn in dit stadium van het 
onderzoek nog niet bekend. De vraag of een bepaalde weg een eventuele toename 
                                                      
7 Technisch document Bouw Brabantbreed verkeersmodel, Database, Goudappel Coffeng, 13 augustus 

2014, NBA247/Wka/2264.04 
8 Technisch document Bouw Brabantbreed verkeersmodel, Modelbasis, Goudappel Coffeng, 3 september 

2014, NBA247/Kpr/2266.03 
9 Technisch document Regionaal model GGA ’s-Hertogenbosch 2014, Goudappel Coffeng, 19 december 
2014, OSS153/Wka/1198.0 
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van verkeer aankan, is dan ook nog niet te beantwoorden. Er wordt wel degelijk 
rekening gehouden met de locatie en het type weg in relatie tot de hoeveelheid 
verkeer en de verkeersveiligheid. Wegen moeten geschikt zijn voor de hoeveelheid 
verkeer die zij te verwerken krijgen. 
Ook het probleemoplossend vermogen van de GOL-maatregelen is in deze fase nog 
niet in detail bekend. Dit betekent dat er op dit moment nog niet vastgesteld kan 
worden of de huidige problemen worden verplaatst, of dat deze toe- of afnemen. 
Uiteraard wordt dit wel allemaal onderzocht en opgenomen in de m.e.r. Onderdeel 
van dit onderzoek is een verkeerskundige analyse van de huidige situatie. Deze 
analyse wordt uitgevoerd aan de hand van de geactualiseerde verkeerscijfers. 
Hiermee wordt bereikt dat de bestaande situatie en de problemen die zich hierin 
voordoen op basis van de meest recente inzichten wordt beschreven en 
geanalyseerd.  
 
Referentiesituaties 
Er wordt binnen het GOL-model gerekend met twee referentiesituaties: 
• Referentie: alleen vastgestelde plannen, zekere ontwikkelingen, waarvoor 

bijvoorbeeld een bestemmingsplan vastgesteld is. 
• Referentie Plus: aangevuld met plannen die nog niet vastgesteld zijn, maar wel 

zeer waarschijnlijk ontwikkeld worden. 
 
De belangrijkste extra ontwikkelingen in de Referentie Plus zijn de plannen ‘De 
Grassen’, Centrumplan Vlijmen, inbreiding woningen Waalwijk en het 
bedrijventerrein voor Haven 8 in Waalwijk. De bijbehorende infrastructuur is ook in 
de Referentie Plus opgenomen (zie bijlage III bij de NRD). 
De maatregelen aan de infrastructuur die voorzien zijn in het kader van GOL zijn 
ingedeeld in twee fasen, deze fasen worden apart doorgerekend met het 
verkeersmodel (zie paragraaf 3.1 van deze reactienota en paragraaf 5.3 van de NRD). 
 
Kalibratie op tellingen 
De gemeente Heusden heeft bij de start van het GOL-project geconstateerd dat het 
vastgestelde regionale verkeersmodel op een aantal punten onvoldoende aansluit op 
recente tellingen. Het is belangrijk een goede basis te hebben. Daarom is besloten om 
het verkeersmodel te verbeteren voordat gestart is met het onderzoek voor GOL. Om 
beter aan te sluiten bij de tellingen is een herkalibratie uitgevoerd. Dat betekent dat 
er extra tellingen zijn toegevoegd aan de kalibratie. Het betreft dan recente tellingen 
uit 2014 voor onder ander de Abt van Engelenlaan, Wolput, Julianastraat, Meliestraat, 
St. Catharinastraat, Grotestraat en Beethovenlaan. Hiermee ligt de basis voor de 
modelberekeningen voor GOL vast.  
Er heeft dus bewust een kwantitatieve en navolgbare werkwijze plaatsgevonden bij 
het opstellen van het verkeersmodel op basis van metingen.  
Uiteraard weten bewoners en gebruikers van de wegen goed welke wegen wel/niet 
goed doorstromen. Anderzijds blijkt uit de praktijk dat het heel lastig is om 
verkeersintensiteiten te schatten zonder tellingen. Om deze redenen hebben 
persoonlijke ervaringen geen rol gespeeld bij het opstellen van het verkeersmodel 
voor de huidige situatie. 
 
Modelsnelheid A59 
Het ontwerp van de A59 (inclusief de geluidschermen) is gebaseerd op 120 km/h. De 
huidige snelheid op de A59 bedraagt echter 100 km/h. Dit is een tijdelijke maatregel 
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die destijds is ingesteld om de geluidsbelasting te beperken. Het opheffen van deze 
tijdelijke snelheidsverlaging is voorzien voor eind 2016. Om die reden is voor het 
basisjaar 2016 uitgegaan van een snelheid van 100 km/h en voor het prognosejaar 
2026 van een snelheid van 120 km/h. 
Door de vervanging van de brug over het Drongelens kanaal geldt voor dit deel van de 
A59 in alle prognosejaren een snelheid van 100 km/h (waar op dit moment nog 
sprake is van een snelheidslimiet van 70 km/h). 
 
Modelsnelheden onderliggend wegennet 
De snelheden in het projectspecifieke verkeersmodel GOL zijn afkomstig uit het 
regionale verkeersmodel van ’s-Hertogenbosch.  
Voor de prognosejaren in het verkeersmodel kunnen voor wegvakken andere 
snelheden gelden dan de huidige vigerende maximum snelheden. Dit is het gevolg 
van ruimtelijke en infrastructurele ontwikkelingen. Voorbeelden zijn het instellen van 
30 km/h- en 60 km/h-zones, capaciteitsuitbreiding van wegen of de ontwikkeling van 
woonwijken. Hiervoor is gebruik gemaakt van verschillende (bestuurlijk vastgestelde) 
provinciale en gemeentelijke beleidsplannen, zoals Provinciale InpassingsPlannen, 
bestemmingsplannen, structuurvisies en gemeentelijke verkeers- en vervoerplannen. 
Uitgangspunt in het verkeersmodel is dat binnen de ruimtelijke en infrastructurele 
plannen voldoende maatregelen worden genomen om de gewenste maximum 
snelheid bij weggebruikers af te dwingen (door functie, gebruik en vormgeving goed 
op elkaar af te stemmen). 
 
Op verschillende momenten zijn de snelheden en aantal rijstroken door verschillende 
partijen (onder andere provincie en betrokken gemeenten) uitvoerig gecontroleerd, 
zoals bij de bouw van de BBMA, de bouw van het regionale verkeersmodel en bij het 
projectspecifiek maken voor het project GOL. 
 
Overig (resultaten beschikbaar stellen en OV) 
De resultaten van de verkeersberekeningen worden opgenomen in het 
achtergrondrapport Verkeer dat openbaar wordt gemaakt tijdens de inspraakperiode 
voor de PIP’s. Tussentijds worden enkele resultaten tevens beschikbaar gesteld via de 
project website: 
http://www.oostelijkelangstraat.nl/Over+GOL/Documenten/default.aspx 
In de m.e.r. wordt beschouwd of er aanpassingen aan de routering van het OV nodig 
zijn en welke consequenties dat heeft. 
 

4.2.4 Geluid 

Doel geluidonderzoek 
Het geluidonderzoek heeft ten eerste tot doel om ten behoeve van de m.e.r. de 
veranderingen in de geluidbelasting die het gevolg zijn van het programma GOL in 
beeld te brengen. In paragraaf 4.1 Inleiding is aangegeven welke situaties met elkaar 
worden vergeleken. Een tweede doel van het geluidonderzoek is de op de Wet 
geluidhinder gebaseerde toetsing of geluidbeperkende maatregelen vereist zijn. Dit 
deel van het onderzoek is gekoppeld aan de Provinciale InpassingsPlannen. De 
noodzaak van eventuele maatregelen hangt af van een toename van de 
geluidbelasting die het gevolg is van het programma. Eerst wordt gekeken naar 
bronmaatregelen als stil asfalt en in de tweede plaats naar afschermende 
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maatregelen als geluidschermen. Pas in derde instantie wordt overgegaan tot het 
aanbrengen van geluidisolatie bij woningen. 
 
Het geluidonderzoek is onderdeel van het nog op te stellen MER. Resultaten van dit 
onderzoek zijn nog niet beschikbaar, waardoor er in dit stadium van het onderzoek 
nog niets gezegd kan worden over de omvang van de te verwachten geluidbelasting 
en/of eventuele geluidmaatregelen. 
Ook over de uitvoering van eventuele schermen (bijvoorbeeld of deze transparant of 
begroeid worden) kan op dit moment nog niets gezegd worden. 
Conform de geldende regelgeving wordt de geluidbelasting berekend op de gevel van 
woningen en andere geluidgevoelige bestemmingen. De geluidbelasting in tuinen of 
op terrassen van horeca-gelegenheden wordt, conform de geldende regelgeving, niet 
apart berekend maar een indicatie daarvan kan wel worden afgeleid uit de berekende 
belasting op de gevel van het betreffende pand. 
 
Geluidmodel 
In het geluidmodel wordt onder meer rekening gehouden met de (hoogte)ligging van 
de wegen, de gebouwen, de bestemmingen van deze gebouwen (woning, school, 
bedrijf, enzovoorts), het aantal rijstroken van wegen, het type wegdekverharding, de 
hoogte van gebouwen in de omgeving en de samenstelling van de bodem. Bij dit 
laatste gaat het om de mate van hardheid van de bodem. Dit bepaalt namelijk de 
mate waarin geluid gereflecteerd wordt. Ook bestaande geluidschermen zijn 
onderdeel van het geluidmodel. 
Voor het berekenen van het toekomstige geluidniveau wordt ook rekening gehouden 
met technische ontwikkelingen, die ervoor zorgen dat het verkeer stiller wordt. 
 
Studiegebied geluidonderzoek 
Het studiegebied is het gebied waarbinnen mogelijk significante effecten op 
geluidgevoelige objecten worden bepaald na uitvoering van het initiatief. De 
significante effecten zijn gedefinieerd als toe- of afname van de verkeersintensiteit 
ten opzichte van de referentiesituatie. De wegen zijn meegenomen als het totale 
verkeer met 30% toeneemt of met 20% afneemt. Als ondergrens wordt hierbij een 
etmaalintensiteit van 2.500 mvt/etmaal gehanteerd. Deze effecten zijn als significant 
beoordeeld omdat bij deze toe- en afnames merkbare verschillen beginnen op te 
treden. Na een analyse van de verkeersgegevens blijkt dat diverse wegen van het 
onderliggend wegennet van belang zijn voor de geluidberekeningen. Ook de A59 is in 
de berekening meegenomen omdat dit de meest dominante geluidsbron is. 
Aanvullend zijn er wegen van het onderliggend wegennet toegevoegd om een 
sluitend netwerk te maken van wegen die in de geluidsberekeningen worden 
meegenomen. 
 
Geluidbelasting wordt berekend en niet gemeten 
In het akoestisch onderzoek wordt de geluidbelasting niet gemeten maar berekend. 
Op basis van het wettelijk kader van de Wet geluidhinder zijn de belangrijkste 
redenen daarvoor: 
 
• Voor de toetsing aan de grenswaarden moet de geluidbelasting ná de 

voorgenomen aanpassing van de weg en met de toekomstige 
verkeersintensiteiten bepaald worden. Dat is in dit project de situatie in 2026. 
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Deze situatie bestaat nog niet, zodat de geluidbelasting in dat jaar alleen 
modelmatig met berekeningen te bepalen is. 

• De te beoordelen geluidbelastingen moeten betrekking hebben op een 
jaargemiddeld verkeersbeeld. Het bepalen van een (jaar)gemiddelde 
geluidbelasting is alleen mogelijk met behulp van berekeningen. In werkelijkheid 
is het geluidniveau in de tijd nooit constant in verband met de wisselende 
omstandigheden. Een geluidmeting is altijd een momentopname, afhankelijk van 
het aantal en het soort voertuigen op de weg, van de windrichting en de staat van 
het wegdek (nat of droog, onderhoud). De te beoordelen geluidbelastingen 
moeten gemiddeld zijn over het hele etmaal, waarbij voor de avond en de nacht 
een straftoeslag wordt meegenomen. Hierdoor weegt de geluidbelasting in de 
avond en vooral de nacht zwaarder dan de geluidbelasting overdag. 

• De te beoordelen geluidbelastingen moeten per geluidbron (weg of spoorweg) 
bepaald worden. Als gevolg van bovengenoemde eisen, is zelfs voor de huidige 
situatie het meten van de geluidbelasting niet goed mogelijk. De gebruikte 
rekenmethode is gebaseerd op de theoretische kennis over geluid en wordt 
regelmatig bijgesteld en geijkt aan de hand van metingen. Hieruit blijkt dat voor 
geluid door wegverkeer, tot op afstanden die relevant zijn voor dit onderzoek, 
berekeningen en metingen goed overeen komen. 

 

4.2.5 Luchtkwaliteit 

Doel Luchtonderzoek 
Het onderzoek naar de luchtkwaliteit heeft tot doel inzicht te verkrijgen in de effecten 
van het programma GOL op de luchtkwaliteit. Op basis hiervan kan worden 
vastgesteld of aan de wettelijke normen voor luchtkwaliteit wordt voldaan en welke 
veranderingen er per locatie ontstaan. 
De berekeningen worden uitgevoerd voor de toekomstige autonome situatie, zonder 
de ontwikkelingen van het GOL-programma en de toekomstige plansituatie waarin de 
ontwikkelingen van het GOL-programma opgenomen zijn. Door deze situaties te 
vergelijken ontstaat een beeld van de luchtkwaliteit in de toekomst en van de 
effecten van het plan hierop. Zie 4.1 Inleiding voor een toelichting op de 
vergelijkingen die in de m.e.r. gemaakt worden. 
Het onderzoek richt zich op stikstofdioxide (NO2) en fijnstof (PM10 en PM2,5). In de 
m.e.r. wordt beschouwd of het toegevoegde waarde heeft om ook elementair 
koolstof (roet) te beschouwen. Als dit het geval is dan wordt dit onderzoek uitgevoerd 
en de resultaten ervan in de m.e.r. gepresenteerd. 
 
Normen voor luchtkwaliteit 
De wettelijke normen voor luchtkwaliteit zijn in Europees verband vastgesteld. In de 
Europese richtlijn luchtkwaliteit (Richtlijn 2008/50/EG), worden de 
luchtkwaliteitseisen voor verontreinigde stoffen beschreven. De normen zijn gekozen 
met het oog op de menselijke gezondheid. Voor de volksgezondheid heeft een 
schonere lucht positieve effecten. Er bestaat in ieder geval geen situatie die uit een 
oogpunt van menselijke gezondheid onaanvaardbaar is, wanneer aan de normen 
wordt voldaan. Deze Europese normen voor concentraties van stoffen in de lucht zijn 
in de Nederlandse Wet milieubeheer (Wm) opgenomen.  
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Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit NSL 
De Wet milieubeheer voorziet in een Nationaal Samenwerkingsprogramma 
Luchtkwaliteit (NSL) dat op 30 juli 2009 is vastgesteld door de toenmalige Minister 
van VROM en op 1 augustus 2009 in werking is getreden. De twee hoofddoelen van 
het NSL zijn het verbeteren van de luchtkwaliteit ten behoeve 
van de volksgezondheid en het mogelijk maken van ruimtelijke ontwikkelingen. De 
twee hoofddoelstellingen zijn alleen te bereiken als zij in samenhang met elkaar 
worden gezien. Het NSL bestaat uit twee delen en is te beschouwen als een balans. 
Aan de ene kant staan alle ruimtelijke projecten, waaronder ook infrastructurele 
projecten. Ruimtelijke projecten hebben vaak een nadelig effect op de luchtkwaliteit 
omdat ze bijvoorbeeld tot verkeersgroei leiden. Aan de andere kant van de balans 
staat een pakket aan maatregelen dat ertoe leidt dat de lucht schoner wordt. De 
maatregelen gaan verder dan alleen het opheffen van de nadelige effecten van de 
ruimtelijke projecten. Zij zijn erop gericht te voldoen aan de Europese normen en 
deze vereisen dat er meer moet worden gedaan dan alleen het behouden van de 
huidige luchtkwaliteit. Het NSL heeft op deze manier een positieve invloed op de 
volksgezondheid en op de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Het programma 
GOL is aangemeld voor het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit.  
 
NSL Maatregelen 
Om te bereiken dat de lucht schoner wordt en gaat voldoen aan de Europese 
luchtnormen zijn verschillende maatregelen nodig. De Europese maatregelen zoals de 
voortdurende aanscherping van de Europese emissie-eisen voor nieuwe 
personenauto’s, bestelauto’s en vrachtwagens (euronormen) dragen bij aan het 
verbeteren van de luchtkwaliteit. Deze eisen zorgen ervoor dat nieuwe 
personenauto’s en vrachtauto’s schoner zijn dan oudere voertuigen. Daarnaast 
worden nationale, regionale en lokale maatregelen genomen:  
• Nationale, generieke maatregelen door het Rijk zoals belastingvoordelen voor 

schonere auto’s, stimulering van schonere vrachtauto’s en bussen en het 
stimuleren van katalysatoren op schepen; 

• Regionale maatregelen door provincies en gemeenten zoals milieuzones voor 
vrachtverkeer, schonere bussen, stimuleren carpoolen, telewerken en groene golf  
verkeerslichten; 

• Lokale maatregelen op het hoofdwegennet door Rijkswaterstaat zoals schermen. 
 
Meten of berekenen luchtkwaliteit 
In de NSL monitoring worden de concentraties fijn stof en stikstofdioxide in kaart 
gebracht op basis van modelberekeningen en metingen. De luchtkwaliteit in 
Nederland wordt continu gemeten met het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit (LML) 
door het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Deze nauwkeurige 
meting gedurende een jaar voldoet aan de Europese eisen voor het toetsen van 
de luchtkwaliteit aan de luchtnormen. Voor een overzicht van de meetpunten zie 
www.rivm.nl/lml. Waar mogelijk worden de meetwaarden aangevuld met, dan wel 
getoetst aan, metingen van regionale milieudiensten. Modelberekeningen zorgen 
voor een geografisch meer gedetailleerd en beter dekkend totaalbeeld van de 
luchtkwaliteit dan mogelijk is op basis van alleen metingen op een beperkt aantal 
meetlocaties. De metingen vormen ook een essentiële basis voor de ijking van 
modelberekeningen. Mede op basis van de RIVM meetresultaten worden de te 
hanteren uitgangspunten voor de rekenmodellen jaarlijks getoetst en zo nodig 
bijgesteld. Het RIVM stelt jaarlijks een rapportage op met de resultaten van de 
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monitoring. Deze rapportages zijn in november/december openbaar. De rapportages 
van de monitoring in 2010, 2011, 2012 en 2013 zijn te vinden op www.nsl-
monitoring.nl. Bij de berekeningen wordt rekening gehouden met technische 
ontwikkelingen zoals het schoner worden van motoren. Ook wordt rekening 
gehouden met het gegeven dat optrekkend verkeer meer uitstoot oplevert dan 
gestaag doorrijdend verkeer. 
 
Gevoelige bestemmingen 
In het onderzoek luchtkwaliteit worden de concentraties bepaald op alle 
bestemmingen die in de wet als “gevoelige bestemmingen” zijn aangewezen. Dit zijn 
woningen, zorg- en onderwijsgebouwen. Voor de milieugevoelige panden zijn de 
concentraties stikstofdioxide en fijn stof (PM10 en PM2,5) berekend. Deze vormen de 
basis voor de beoordelingsaspecten 'aantal gevoelige bestemmingen per 
concentratieklasse' en 'aantal gevoelige bestemmingen met een significante wijziging 
in concentratie'. 
 
Studiegebied  
Als studiegebied gelden alle wegen waarop, als gevolg van het project GOL, een 
toename van de verkeersintensiteit is te verwachten van 30% of een afname van 20%, 
omdat deze veranderingen leiden tot merkbare verschillen. Tevens maken alle wegen 
met een toe- of afname van meer dan 500 mvt/etmaal onderdeel uit van het 
studiegebied. Ten slotte worden, indien nodig, een aantal wegen toegevoegd om een 
logisch sluitend netwerk te krijgen (geen losse segmenten). Nieuwe wegen worden 
uiteraard altijd onderzocht.  
 

4.2.6 Gezondheid 

Het bepalen van de gezondheidseffecten van ruimtelijke plannen is een speerpunt 
van de provincie Noord-Brabant. In de NRD is opgenomen dat de effecten van het 
programma GOL op gezondheid in beeld worden gebracht met behulp van de 
zogenoemde GES-methodiek (Gezondheidseffect Screening). Deze methode is 
ontwikkeld om een beeld te krijgen van de combinatie van geluid-, lucht-, en externe 
veiligheidseffecten in een gebied. Hiertoe wordt van alle woningen in het 
studiegebied door middel van modellen berekend in welke 
‘gezondheidskwaliteitsklasse’ deze vallen. Hierbij wordt gekeken naar kwaliteit die ligt 
boven de wettelijke norm, maar ook naar de kwaliteit onder de wettelijke norm. 
Hierdoor ontstaat een beeld van de gevolgen van het programma GOL op de 
gezondheid van de inwoners van het gebied.  
Hierbij worden de situaties na realisatie van het GOL-programma (Fase 1 plus Fase 2) 
vergeleken met zowel de huidige situatie (situatie voorafgaand aan de uitvoering van 
het project) als met de referentiesituatie. Met de referentiesituatie wordt de 
toekomstige situatie bedoeld waarin geen sprake is van het GOL-programma.  
 
Overigens geeft de commissie m.e.r. in overweging om, in plaats van GES, de 
zogenaamde MGR-methodiek (Milieu gezondheidsrisico’s) toe te passen. Daarover is 
op dit moment nog geen besluit genomen. In de m.e.r. zal de keuze voor de gebruikte 
methodiek worden toegelicht.  
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4.2.7 Ecologie 

Doel Natuuronderzoek 
Het onderzoek voor het aspect Natuur naar de effecten van het programma GOL richt 
zich in de eerste plaats op de lokale effecten van de verschillende projecten binnen 
het programma. Daarnaast beschrijft het de regionale effecten die zullen optreden als 
gevolg van veranderde verkeersstromen. Daarbij gaat het om effecten veroorzaakt 
door bijvoorbeeld een toe- of afname van geluid, lichthinder, verdroging en 
stikstofdepositie. Ook de positieve effecten als gevolg van de natuurprojecten binnen 
GOL worden beschreven. 
Het studiegebied is gebaseerd op deze 2 soorten effecten: de plaatselijke effecten 
door de fysieke aanpassingen als gevolg van het programma GOL (waaronder 
verdroging) evenals de effecten die een groter bereik hebben en veroorzaakt worden 
door een verandering in de verkeersintensiteiten, zoals geluid en stikstofdepositie. 
 
Het onderzoek richt zich op de effecten van geluid, fysiek ruimtebeslag, 
lichtverstoring en stikstofdepositie op gebieden en op flora en fauna. Zo worden 
Natura 2000-gebieden en Beschermde Natuurmonumenten onderzocht. Ook het 
functioneren en het effect op de ecologische hoofdstructuur en ecologische 
verbindingszones worden onderzocht. Daarnaast worden in het kader van de Flora- 
en Faunawet de effecten op beschermde plant- en diersoorten onderzocht in een 
jaarrond onderzoek. 
De effecten op gebieden en soorten die niet beschermd zijn worden niet expliciet 
onderzocht. Echter, aan de hand van de resultaten van de onderzoeken naar de 
beschermde soorten en gebieden ontstaat ook een beeld van de effecten op 
onbeschermde soorten en gebieden. 
In dit stadium zijn deze effecten nog niet in beeld. De onderzoeken hiervoor zijn 
immers nog niet afgerond. De kennis van de plaatselijke natuur die in de zienswijzen 
naar voren wordt gebracht, wordt als waardevol beschouwd. Deze informatie zal 
worden meegenomen in het onderzoek. 
De relatie tussen natuurprojecten in het kader van GOL en andere natuurprojecten 
wordt in het Natuuronderzoek nader toegelicht.  
 

4.2.8 Landschap, cultuurhistorie en landbouw 

De effecten van het programma GOL op landschap, cultuurhistorie en landbouw 
worden in kaart gebracht. Deze aspecten zijn ook van belang in het proces dat leidt 
tot de ontwerpen van de verschillende maatregelen, zoals wegen. Met het oog op de 
aspecten landschap en cultuurhistorie wordt een ruimtelijk kwaliteitsplan opgesteld 
dat handvaten biedt om de projecten zo goed mogelijk in te passen in de kenmerken 
en waarden van de verschillende deelgebieden.  
Het studiegebied voor het ruimtelijk kwaliteitsplan (RKP) waarin de aspecten 
landschap en cultuurhistorie worden behandeld is het gebied dat ligt tussen de Maas, 
’s-Hertogenbosch, De Loonse en Drunense Duinen en Waalwijk.  
 
Gebruikswaarde 
Het handhaven en verbeteren van de gebruikswaarde van het gebied voor de 
recreatie en landbouw zijn belangrijke randvoorwaarden voor het ontwerp van het 
programma GOL. In het ontwerp zijn recreatieve mogelijkheden en het handhaven en 
verbeteren van de verbindingen voor landbouwverkeer als doelstelling benoemd.  
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De ontwerpen van de verschillende GOL-maatregelen zijn in dit stadium van het 
onderzoek nog niet definitief. De effecten die uit de verschillende onderzoeken naar 
voren komen kunnen aanleiding zijn om aanpassingen door te voeren. Ook zijn er 
door een aantal insprekers alternatieve oplossingen en ontwerpen voorgesteld, die 
wellicht aanleiding geven tot een aanpassing aan het voorgestelde maatregelpakket.  
 

4.2.9 Schade 

De overheid neemt binnen haar taakuitoefening veel maatregelen en besluiten die in 
het algemeen belang zijn. De overheid handelt dan volledig volgens de regels (dus 
rechtmatig), maar kan toch schade veroorzaken. Burgers en bedrijven kunnen nadeel 
ondervinden door dit optreden van de overheid. In sommige situaties hebben zij recht 
op een tegemoetkoming in de schade. 
 
Planschade 
Planschade is financiële schade die een persoon of een bedrijf permanent lijdt als 
gevolg van een planologisch besluit. 
 
In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) staan voorwaarden voor vergoeding genoemd. 
Een van de voorwaarden is dat de situatie onvoorzienbaar wijzigt, bijvoorbeeld 
doordat een hoger gebouw wordt aangelegd dan eerst mogelijk was. Burgers en 
bedrijven komen mogelijk in aanmerking voor een tegemoetkoming in planschade, als 
door een planologisch besluit: 
• onroerend goed (bijvoorbeeld woning) in waarde daalt (vermogensschade); 
• permanent verlies van inkomen/omzet optreedt (inkomensschade). 
 
Een aanvraag voor een planschadevergoeding dient men in bij de gemeente. Het 
bevoegd gezag van de planologische maatregel is daarna ook het orgaan dat beslist 
op een verzoek om planschadevergoeding. Bij een provinciaal inpassingsplan is dat de 
provincie en bij een bestemmingsplan de gemeente. Doorgaans zal pas een besluit 
worden genomen nadat een onafhankelijke beoordelingscommissie een advies heeft 
uitgebracht. Een verzoek om planschade kan pas worden ingediend nadat het 
bestemmingsplan of inpassingsplan onherroepelijk is. Dat wil zeggen dat het 
planologische besluit niet meer kan worden gewijzigd door middel van een uitspraak 
door de rechtbank of de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
Nadeelcompensatie 
Nadeelcompensatie is de vergoeding van onevenredige nadelen die door rechtmatig 
overheidshandelen ontstaan. Uitgangspunt is dat enkel het nadeel dat verder gaat 
dan het normaal maatschappelijk risico wordt vergoed. Denk bijvoorbeeld aan wegen 
die worden afgesloten, waardoor vrachtverkeer moet omrijden en langer onderweg 
is. De extra kosten die daarmee gepaard gaan kunnen voor vergoeding in aanmerking 
komen.  
 
Een verzoek om nadeelcompensatie wordt aangevraagd bij het bestuursorgaan dat 
het besluit heeft genomen waardoor de schade ontstaat. Ook bij nadeelcompensatie 
wordt vaak pas een besluit genomen nadat een onafhankelijke 
beoordelingscommissie een advies heeft uitgebracht.  
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5 Adviezen van commissies 

Het advies van de Provinciale OmgevingsCommissie (POC) en het advies van de 
Commissie voor de milieueffectrapportage zijn opgenomen in bijlage 3. Aan beide 
adviezen wordt bij het opstellen van het MER invulling gegeven.  
 

5.1  Provinciale Omgevingscommissie (POC) 

De Provinciale Omgevingscommissie brengt een compliment uit voor het integrale- en 
interactieve planproces. In het bijzonder wenst de commissie nog op te merken dat zij 
de keuze, om één M.E.R. op te stellen voor twee inpassingsplannen, een goede zaak 
vindt uit een oogpunt van voorspoedige procesvoortgang. De commissie beveelt 
verder nog aan om ook het Routebureau Brabant te betrekken bij het beheren van de 
toeristische infrastructuur. De commissie wil graag communicatief aandacht voor de 
bijzondere wijze waarop met dit project wordt vormgegeven aan de belangen van het 
landschap. Tevens benadrukt de commissie de landschappelijke waarde van de 
ecologische verbindingen ter plaatse van het Drongelens kanaal en de "groene rivier" 
(Hoogwaterbescherming rondom ‘s-Hertogenbosch). Zij is van mening dat de 
dimensionering van de geplande ecotunnel aan de smalle kant is en dat niet helemaal 
recht wordt gedaan aan de functie van de verbinding. Wellicht geeft een toekomstig 
aanbestedingstraject tijdens de uitvoering ruimte om dit alsnog te realiseren. 
 
Het integrale- en interactieve planproces waaraan de commissie refereert wordt 
doorgezet tijdens het opstellen van het MER en de PIP’s. Dit gebeurt onder meer 
tijdens de schetssessies voor het opstellen van Ruimtelijke Ontwerpen. Deze 
ontwerpen hebben als doel om het landschap te versterken en het project zo goed 
mogelijk landschappelijk in te passen. In het MER wordt nader ingegaan op de 
breedte van de ecotunnel en de afwegingen die daaraan ten grondslag hebben 
gelegen.  
 

5.2 Commissie voor de m.e.r. 

Alle ingediende zienswijzen op de NRD zijn voorgelegd aan de Commissie m.e.r. zodat 
deze meegenomen konden worden in het advies van de commissie. De Commissie 
voor de m.e.r. beschouwt de volgende punten als essentiële informatie in het MER. 
Dat wil zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang in de besluitvorming het 
MER volgens de commissie in ieder geval onderstaande informatie moet bevatten:  
• een goede probleemanalyse ten aanzien van verkeersdoorstroming en –

veiligheid, leefomgevingskwaliteit, natuur, recreatie en wateroverlast door hoog 
water, en een navolgbare vertaling daarvan in toetsbare doelstellingen; 

• een onderbouwing van eerder gemaakte hoofdkeuzes en een overzicht van de 
onderzochte varianten, de (milieu-)voor- en nadelen daarvan en de overwegingen 
die hebben geleid tot de keuze van voorkeursvarianten; 

• de effecten en doelbereik van de voorkeursvarianten voor de 
verkeersdoorstroming en –veiligheid, de leefomgevingskwaliteit, natuur, recreatie 
en de wateroverlast door hoog water.  

  



  37 

 

 
In het MER wordt invulling gegeven aan alle punten die de commissie adviseert en de 
andere onderdelen van het advies van de commissie (zie bijlage 3 voor het volledige 
advies). Daarbij geldt dat in het MER ook wordt ingegaan op de twee punten die de 
commissie aan de initiatiefnemers vrijblijvend ter overweging geeft: 
• de commissie geeft in overweging om voor luchtkwaliteit naast N02 en fijnstof 

ook elementair koolstof (roet) te beschouwen; 
• de commissie geeft in overweging om voor gezondheid de MGR-methodiek toe te 

passen in plaats van de GES-methodiek. 
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6 Individuele zienswijzen 

 
Num-
mer 

Samenvatting zienswijze Reactie initiatiefnemer 

1.1 Inspreker vraagt zich af waarom er nu 
al zienswijzen moeten worden 
ingediend, terwijl de nieuwe 
(verkeers) cijfers nog niet beschikbaar 
zijn. Voordat een reactie gegeven 
wordt, is een goed inzicht in de 
verkeersstromen nodig. 
 
 

De onderzoeken moeten nog 
starten. De resultaten zijn dan ook 
nog niet beschikbaar. De functie van 
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
is juist om deze onderzoeken aan te 
kondigen. Een eerste tussenresultaat 
van de verkeergegevens zijn in april 
beschikbaar gesteld via de website.  
Voor een nadere toelichting op het 
thema Verkeer zie paragraaf 4.2.3 
Verkeer 

1.2 Inspreker vraagt om duidelijkheid 
over de fasering van de plannen en 
over welke partij welke aansluiting 
verzorgt. Inspreker geeft aan dat er 
eerst overeenstemming zou moeten 
zijn tussen de betreffende 
gemeenten, met name over het 
budget, alvorens de plannen 
uitgewerkt zouden moeten worden. 
 
 
 
 
 
 
 

Het programma GOL kent een 
gezamenlijk opdrachtgeverschap. De 
aansluitingen zijn dan ook niet per 
gemeente of andere partij verdeeld. 
De fasering van de plannen is 
weergegeven in de NRD. De exacte 
planning van de uitvoering van de 
werkzaamheden is op dit moment 
nog niet bekend. 
De plannen worden in overleg 
tussen provincie, gemeenten en 
waterschap nog steeds verder 
uitgewerkt. Daarbij wordt rekening 
gehouden met de beschikbare 
budgetten. Zie paragraaf 3.1 
Voorkeursvariant en fasering voor 
een nadere toelichting. 

1.3 Inspreker pleit voor een veilige 
aansluiting van het fietspad naar 
Doeveren, bij voorkeur met een 
tunnel. Dit zou mogelijk moeten zijn 
wanneer de ontsluitingsweg naar het 
centrum 50 meter zuidelijker zou 
komen te liggen. 
 

Veiligheid is een belangrijk 
aandachtspunt bij het ontwerp van 
fietspaden. Uw voorstel voor een 
tunnel en een andere locatie van de 
ontsluitingsweg wordt overwogen in 
het kader van het m.e.r.-onderzoek. 
Zie paragraaf 3.4 Ideeën andere 
ligging weg of fietspad voor een 
nadere toelichting. 

1.4 De brug zou volgens inspreker 
noordelijker gesitueerd moeten 
worden en voorzien moeten worden 
van een geluidswal. 
 

De beste ligging van de brug is door 
Rijkswaterstaat onderzocht en 
verandert niet meer. Het nog uit te 
voeren geluidsonderzoek zal 
uitwijzen of geluidmaatregelen nodig 
zijn. 

1.5 Inspreker geeft aan erop te Omwonenden zijn en worden 
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vertrouwen dat inwoners via 
schetssessies inspraak krijgen op de 
inrichting van de wegen. 

inderdaad via schetssessies 
betrokken bij de plannen. 

1.6 Inspreker geeft aan een doorzichtige 
geluidswal te wensen ter hoogte van 
zijn woning. 
 

Bedankt voor uw suggestie 
aangaande de vormgeving van 
geluidschermen. In het MER wordt 
onderzoek gedaan of er 
geluidsmaatregelen nodig zijn. De 
vormgeving van eventuele 
geluidschermen is nog niet bepaald. 
Dit wordt in een later stadium 
gedaan. 
Doorzichtige schermen zijn een optie 
die dan beoordeeld zal gaan worden. 
Zie ook hoofdstuk 3 voor een 
toelichting op ingebrachte ideeën. 

1.7 Inspreker vraagt zich af of er sprake is 
van definitieve tekeningen en vraagt 
zich af of de aansluiting van het 
centrum van Waalwijk anders is 
geworden ter hoogte van de 
Kloosterheulweg. 

De ontwerpen zijn nog in 
ontwikkeling. Er zijn dan ook nog 
geen definitieve tekeningen 
beschikbaar. 

2.1 Inspreker vraagt zich af wat de 
gevolgen zijn van de nieuwe zuidelijke 
parallelstructuur in Nieuwkuijk voor 
de luchtkwaliteit nabij zijn woning, die 
zeer dicht bij de nieuwe weg gelegen 
is en waar volgens de plannen, een 
stoplicht is voorzien. Omdat er sprake 
zal zijn van een grotere hoeveelheid 
voertuigen, die bovendien op kortere 
afstand van zijn woning zullen rijden, 
vreest inspreker een negatief effect 
op zijn gezondheid. Deze vrees wordt 
nog groter als hij het stoplicht in 
aanmerking neemt, want optrekkend 
verkeer zorgt voor meer uitstoot dan 
rijdend verkeer. 
Daarnaast vraagt hij zich af wat de 
gevolgen zijn van de nieuwe 
parallelstructuur voor zijn woning 
voor de geluidsoverlast en of dit 
binnen de wettelijke marges valt. 

De onderzoeken naar de gevolgen 
van het project op de Luchtkwaliteit 
en de geluidbelasting worden in het 
kader van de m.e.r. uitgevoerd. Deze 
zijn nog niet afgerond. Er wordt 
rekening gehouden met het effect 
dat optrekkende auto’s meer 
uitstoten dan auto’s die met een 
constante snelheid rijden. 
 
Voor een nadere toelichting zie 4.2.4 
Geluid, 4.2.5 Luchtkwaliteit en 4.2.6 
Gezondheid. 
 

2.2 Inspreker vraagt zich af waarom zowel 
de Parallelweg West als de nieuwe 
parallelstructuur een aansluiting 
krijgen op de rotonde, omdat 
hierdoor sluipverkeer wordt 
bevorderd.  

Ongewenst sluipverkeer dient te 
allen tijde te worden voorkomen. 
Indien die effecten op gaan treden 
zullen aanvullende maatregelen 
worden getroffen.  

2.3 Inspreker verwacht dat de Totdat de plannen en de 
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aanpassingen leiden tot een 
onaanvaardbare aantasting van zijn 
leefomgeving en tot een 
waardevermindering van zijn woning. 
 

maatregelen om de effecten te 
beperken in detail uitgewerkt zijn 
kan er nog geen uitspraak worden 
gedaan over de precieze effecten 
ervan.  
Indien er negatieve effecten 
optreden zal bekeken worden welke 
mitigerende of compenserende 
maatregelen getroffen kunnen 
worden om deze effecten te 
voorkomen of te verminderen. 
Over een eventuele schadeclaim kan 
na de vaststelling van het PIP of 
daarbij gerelateerde besluiten een 
uitspraak worden gedaan, omdat 
dan de plannen in hun definitieve 
vorm bekend zijn. Zie voor een 
toelichting hierop paragraaf 4.2.9 
Schade. 

2.4 Inspreker vraagt zich af of de nieuwe 
parallelweg wel noodzakelijk is. 
Mocht dit zo zijn, dan verzoekt hij de 
parallelstructuur op de bestaande 
oprit te realiseren. De afstand tussen 
de weg en de woningen is dan groter 
dan in het voorgestelde ontwerp.  
Inspreker geeft aan dat in eerder 
stadium door omwonenden is 
geopteerd voor een verplaatsing van 
de oprit naar het verder weg gelegen 
industrieterrein, omdat daar geen 
omwonenden zijn die overlast zouden 
ondervinden. Hij vraagt zich af of deze 
optie wel voldoende is onderzocht, 
onder andere door Rijkswaterstaat. 
Zijn kosten hiervoor leidend geweest? 
Inspreker wenst dat de Parallelweg 
West wordt afgesloten voor 
doorgaand verkeer. 
Inspreker stelt dat ook andere 
varianten dan de nu voorgestelde 
onderzocht zouden moeten worden. 
Het ontwerp dat nu voorligt 
benadeelt de omwonenden 
onevenredig zwaar.  

Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het  
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 
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3.1 Inspreker geeft aan dat de oude 
snelweg als parallelbaan gebruikt zou 
moeten worden, dat de nieuwe 
definitieve brug voorzien zou moeten 
worden van geluidsbeperkende 
voorzieningen en dat de 
parallelstructuur en de brug zo dicht 
mogelijk tegen de snelweg aan 
gebouwd zouden moeten worden, 
zodat voorkomen wordt dat er tussen 
de wegen gebouwd gaat worden. Dit 
zou leiden tot geluidreflectie en tot 
verlies van landbouwgronden. 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het  
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie paragraaf 
3.3 Ideeën voor andere ligging van 
een weg of fietspad.  
Zie ook paragraaf 4.2.4 Geluid voor 
een toelichting op dit aspect. 

3.2 Inspreker is van mening dat de 
nieuwe aansluiting 40 Drunen-west 
ontoereikend is wat betreft de 
benodigde capaciteit. 
 
Inspreker geeft aan dat het nodig is 
helderheid te hebben over de 
verkeersstromen, voordat een 
zienswijze ingediend wordt. 

De onderzoeken moeten nog 
starten. De resultaten zijn dan ook 
nog niet beschikbaar. De functie van 
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
is juist om deze onderzoeken aan te 
kondigen. Een eerste tussenresultaat 
van de verkeergegevens zijn in april 
beschikbaar gesteld via de website. 
Voor een nadere toelichting op het 
thema Verkeer zie paragraaf 4.2.3 
Verkeer. 

3.3 Inspreker vraagt om duidelijkheid 
over de fasering van de plannen en 
over welke partij welke aansluiting 
verzorgt. Inspreker geeft aan dat er 
eerst overeenstemming zou moeten 
zijn tussen de betreffende 
gemeenten, met name over het 
budget, alvorens de plannen 
uitgewerkt zouden moeten worden. 

De plannen worden nog steeds 
verder uitgewerkt. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de 
beschikbare budgetten. Zie 
paragraaf 3.1 Voorkeursvariant en 
fasering voor een nadere toelichting. 
 
 

3.4 Eerst zou de infrastructuur verbeterd 
moeten worden. Pas daarna zouden 
bestaande verbindingen mogen 
worden verwijderd. 
 

De bestaande verbindingen zoals 
aansluiting 38 en 39 komen pas te 
vervallen zodra de nieuwe 
verbindingen en aansluiting in 
gebruik wordt genomen. De fasering 
van de plannen is weergegeven in de 
NRD. De exacte planning van de 
uitvoering van de werkzaamheden is 
op dit moment nog niet bekend. 
Bereikbaarheid van alle woningen en 
bedrijven tijdens de uitvoering van 
de werkzaamheden is erg belangrijk. 

3.5 Inspreker is bezorgd dat de 
Overlaatweg zijn functie als 
ontsluitingsweg niet kan vervullen 
zonder aangepast te worden. De 
verbinding met de Overlaatweg zou 

De verkeerseffecten van de plannen 
worden onderzocht. Ook de effecten 
op de Overlaatweg worden 
inzichtelijk gemaakt.  
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zodanig vormgegeven moeten 
worden dat de omgeving er geen 
overlast van ondervindt. 

3.6 Inspreker is van mening dat er een 
extra onderdoorgang ter hoogte van 
Appels autobedrijven zou moeten 
worden aangelegd en als dat niet 
mogelijk is, dan zou de afrit behouden 
moeten blijven. 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
 

3.7 Inspreker geeft aan dat de 
fietsverbinding naar Doeveren veilig 
zou moeten zijn, bijvoorbeeld door 
hier een tunnel aan te leggen. 
 

Veiligheid is een belangrijk 
aandachtspunt bij het ontwerp van 
fietspaden. Uw voorstel voor een 
tunnel en een andere locatie van de 
ontsluitingsweg wordt overwogen in 
het kader van het  m.e.r.-onderzoek. 
Zie paragraaf 3.3 Ideeën andere 
ligging weg of fietspad voor een 
nadere toelichting. 

3.8 Inspreker wenst een geluidswal ter 
hoogte van zijn woning.  
Inspreker geeft aan een doorzichtige 
geluidswal te wensen ter hoogte van 
zijn woning. 
 

Het geluidsonderzoek zal uitwijzen 
of de plaatsing van geluidschermen 
noodzakelijk is.  
De vormgeving van eventuele 
geluidschermen is nog niet bepaald. 
Dit wordt in een later stadium 
gedaan. Eerst wordt er onderzoek 
gedaan of de schermen nodig zijn. 
Het plaatsen van doorzichtige 
schermen is een optie die dan 
beoordeeld zal gaan worden, die 
mede afhankelijk is van o.a. de 
bouwvergunning en de 
welstandscommissie. 

3.9 Inspreker vraagt zich af of er sprake is 
van definitieve tekeningen en vraagt 
zich af of de aansluiting van het 
centrum van Waalwijk anders is 
geworden ter hoogte van de 
Kloosterheulweg. 

De ontwerpen zijn nog in 
ontwikkeling. Er zijn dan ook nog 
geen definitieve tekeningen. 
 

3.10 Inspreker geeft aan ideeën te hebben 
om de parallelstructuur beter te 
benutten, zoals :  
• een verbinding via oprit Appels 

Autobedrijven B.V. naar de 
parallelstructuur Drunen met 
gebruik van deel bestaande 
rijksweg A59; 

• de parallelstructuur aan de 
noordzijde van de rijksweg 
rekening te houden met een 
parallelrijbaan in de nieuwe brug 

Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 
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over het Drongelens Kanaal 
(aanpassing Tracébesluit in 
overleg met Rijkswaterstaat); 

• de directe aansluitingsstructuur 
van Waalwijk-Centrum op de 
rijksweg dient te worden 
behouden ter voorkoming van 
afwenteling van verkeersdruk naar 
onder andere de verbinding via 
Hoogeindse Rondweg / Hoogeinde 
/ Loeffstraat. 

4.1 Gelijk aan zienswijze 7. Voor een reactie zie zienswijze 
nummer 7. 

5.1 
 

Inspreker wenst inzicht in de wijze 
waarop rekening is gehouden met de 
inbreng van omwonenden bij de 
schetssessies. Onderwerpen zijn:  
• Weren van niet bestemmend 

vrachtverkeer 
• Voorkomen dat de nieuwe Spoor-

laan de sluiproute wordt bij file 
• Verkeersremmende maatregelen 

(lees houden aan de maximum 
snelheid) 

De inbreng van de omwonenden bij 
de schetssessies is onderdeel van de 
afwegingen. Zie hoofdstuk 3 voor 
een toelichting op de wijze waarop 
met ingebrachte ideeën wordt 
omgegaan. 
 
 

5.2 Inspreker vraagt zich af waarom de 
voorgestelde rotonde bij de 
Kastanjelaan west en Spoorlaan is 
vervangen door een T-splitsing en 
wenst inzicht in de effecten van de 
aanleg hiervan. 

De keuze is gemaakt op basis van de 
huidige beschikbare verkeerscijfers 
en de effecten van beide 
oplossingen op verkeersafwikkeling 
en verkeersveiligheid. De ontwerpen 
zijn nog in ontwikkeling. De 
afwegingen en de effecten van de 
gekozen ontwerpen worden in het 
MER inzichtelijk gemaakt. 

5.3 Inspreker vindt de beschrijvingen in 
de NRD met betrekking tot 
luchtkwaliteit niet concreet genoeg 
en wenst inzicht in de termen 
“significant” en “direct 
aanwonenden.” 

In het MER wordt deze termen 
nader toegelicht. Zie voor een 
toelichting ook paragraaf 4.2.5 
Luchtkwaliteit. 
 

5.4 Inspreker geeft aan dat er 
onvoldoende rekening wordt 
gehouden met de leefbaarheid van de 
omwonenden van een nieuwe weg.  

De leefbaarheid van omwonenden is 
van groot belang bij de te maken 
afwegingen. In het MER worden 
zowel de effecten langs de nieuwe 
wegen inzichtelijk gemaakt als de 
effecten in bestaande 
woongebieden en worden eventuele 
mitigerende maatregelen benoemd. 
Hierbij moeten de wettelijke normen 
worden gehanteerd. 

5.5 In het NRD wordt onvoldoende De effecten worden onderzocht en 
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rekening gehouden met de effecten 
van de plannen op de aanliggende 
school de Bolster, kinderopvang MIKZ 
en het Plepje voor wat betreft 
verkeer, geluid en verkeersveiligheid. 

inzichtelijk gemaakt in het MER. De 
NRD bevat nog geen resultaten, 
maar is te beschouwen als een 
toelichting op de onderzoeksopzet 
van de m.e.r.-onderzoeken. In het 
onderzoek wordt ook rekening 
gehouden met gevoelige 
bestemmingen zoals scholen. De 
effecten op verkeersveiligheid zijn 
eveneens onderdeel van de te 
maken afwegingen. Zie 4.2.4 Geluid 
en 4.2.5 Luchtkwaliteit voor een 
nadere toelichting op deze twee 
aspecten. 

5.6 Inspreker wenst metingen van geluid 
op de gevels van de woningen. 
 
 
 
 
 
 
Inspreker geeft aan dat een toename 
van geluid vanaf 20% onderzocht 
moet worden en niet vanaf 30%. 
 
 
 
Het is volgens inspreker niet duidelijk 
of de nieuwe door te trekken 
Spoorlaan onderdeel is van het 
studiegebied. 
Inspreker wenst dat de totale 
(gemeten) geluidbelasting in beeld 
wordt gebracht en niet alleen de 
toename. 
Inspreker stelt dat nu onduidelijk is of 
aan de geluidnormen voldaan zal 
worden. 
 

De effecten op geluid worden in 
beeld gebracht. Deze worden niet 
gemeten, maar berekend, mede 
omdat het over de toekomstige 
belasting gaat. Deze kunnen nog niet 
gemeten worden. Zie ook paragraaf 
4.2.4 Geluid voor een toelichting. 
Het criterium van 30% is gekozen 
omdat vanaf dit niveau een 
merkbaar verschil optreedt, Vanaf 
20 % is dit niet het geval, waardoor 
een verlaging naar 20% geen 
toegevoegde waarde heeft. 
De Spoorlaan is onderdeel van het 
studiegebied.  
 
 
De totale geluidbelasting wordt in 
beeld gebracht. De maatregelen 
worden gebaseerd op de toename 
van geluid.  
De onderzoeken zullen uitwijzen of 
er aan de normen voldaan zal 
worden. Als dit niet het geval is, 
worden maatregelen genomen.  
Zie ook paragraaf 4.2.4 Geluid voor 
een toelichting. 

5.7 Inspreker voert dezelfde punten aan 
ten aanzien van Luchtkwaliteit en 
voegt daar aan toe dat men niet 
akkoord gaat met het model NSL-
rekentool en dat een definitie van een 
concrete aanleiding om af te wijken 
van de 20 en 30%-norm ontbreekt. 
 

De effecten op luchtkwaliteit 
worden niet gemeten, maar 
berekend, mede omdat het over de 
toekomstige belasting gaat. Deze 
kunnen nog niet gemeten worden. 
De NSL-tool is conform de wet het 
geschikte instrument voor het 
bepalen van de luchtkwaliteit. Zie 
paragraaf 4.2.5 Luchtkwaliteit voor 
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een toelichting. 
5.8 Inspreker wenst een beoordeling van 

de aspecten Licht en Trillingen, omdat 
deze van directe invloed zijn op de 
gezondheidskwaliteit van 
omwonenden.  
Het gaat specifiek om de lichten van 
inschijnende koplampen bij de huizen 
aan de Laurierstraat en Dennestraat  
 
 
Er dient rekening gehouden te 
worden gehouden met de invloed van 
trillingen op de hoofdgasleiding bij de 
Spoorlaan en met de invloed van 
trillingen op de woningen. Wellicht 
kunnen de trillingen tot schade 
leiden.  
Inspreker geeft aan dat uit de NRD 
niet op valt te maken of er gehandeld 
zal worden volgens de richtlijnen van 
de SBR. 

Trillingen worden onderzocht in het 
MER. Met de SBR-richtlijn wordt in 
de realisatiefase rekening gehouden. 
Zie ook paragraaf 4.2.1 voor een 
toelichting. 
Met eventuele hinder door 
inschijnende koplampen wordt bij 
het wegontwerp rekening gehouden. 
Eventueel worden aanvullende 
maatregelen genomen. 
Met de beheerder van de 
hoofdgasleiding zal tijdens de 
realisatiefase intensief contact 
worden gehouden aangaande 
bescherming van de leiding. 
 

5.9 Inspreker is het oneens met de wijze 
waarop de belangen van de natuur 
voor de belangen van de 
omwonenden lijken te gaan en stelt 
dat de leefbaarheid en veiligheid van 
de mensen voorop moet staan. 
 

De leefbaarheid en veiligheid van 
omwonenden wegen zeer zwaar in 
de afwegingen. Het effect op 
woningen wordt onderzocht in de 
m.e.r. Het rekening houden met de 
natuur is ook onderdeel van deze 
afweging. In de SOK en BOK10 wordt 
de integrale afweging weergegeven. 

5.10 Inspreker vraagt aandacht voor 
verzakking van woningen en stelt dat 
dit onderdeel zou moeten zijn van de 
onderzoeken. 
 
 

Ook eventuele zetting van de bodem 
cq. van bebouwing als gevolg van 
een verandering van de 
grondwaterstand zal worden 
onderzocht en in het MER 
beschreven. Vóór uitvoering van 
werken wordt een vooropname 
gemaakt van de relevante 
gebouwen. 

5.11 Inspreker geeft aan dat de werkelijk 
gereden snelheid uitgangspunt zou 
moeten zijn van de berekeningen en 
niet de geldende maximumsnelheid. 
Indien geen handhaving plaats zal 
vinden zal de snelheid zeker 
overschreden worden en zal de 
toename van geluid en fijnstof hoger 
zijn dan berekend in de modellen. In 

In de modellen wordt rekening 
gehouden met type weg, snelheid, 
en verharding. Ook omgevings-
factoren zoals kassen worden 
opgenomen in het geluidmodel 
evenals de bestaande geluids-
schermen. 
Handhaving is geen onderdeel van 
het project GOL.  

                                                      
10 Deze documenten zijn ook te vinden op de website www.oostelijkelangstraat.nl. 



  46 

 

de modellen zal 70 km/uur 
opgenomen moeten worden. 
In de bijlage ontbreekt de snelheid die 
in de berekeningen wordt gehanteerd 
voor de A59. 
In de geluidsberekeningen moet 
rekening gehouden worden met de 
kassen aan de noordzijde van de A59. 
In de geluidsberekeningen zou 
rekening gehouden moeten worden 
met de bestaande geluidschermen 
vanwege reflectie. 

Door de inrichting van een weg zo 
vorm te geven kan voorkomen 
worden dat snelheden overschreden 
worden.  
Voor de snelheid op de A59 wordt 
uitgegaan van de geldende 
maximumsnelheid, omdat deze een 
representatief beeld geeft. Zie 
paragraaf 4.2.3 Verkeer voor een 
toelichting.  

5.12 Inspreker geeft aan dat er rekening 
moet worden gehouden met de 
overlast die in de tuin van de 
woningen aan de Dennestraat ervaren 
wordt.  

Het geluidsonderzoek levert een 
geluidwaarde op voor de gevel. 
Hiervan kan het geluidniveau in de 
tuin worden afgeleid. Het 
geluidniveau in de tuin kent echter 
geen wettelijke bescherming. Zie 
paragraaf 4.2.4 Geluid voor een 
toelichting. 

6.1 Inspreker maakt zich zorgen over de 
gevolgen van aansluiting Nieuwkuijk 
op de gezondheid en de 
luchtkwaliteit, omdat de auto’s 
dichterbij zijn woning komen en er als 
gevolg van het stoplicht meer 
optrekkende auto’s zullen zijn. 
Inspreker betwijfelt of dit binnen de 
marges blijft. 

De gevolgen van het project op de 
luchtkwaliteit worden inzichtelijk 
gemaakt in de m.e.r. Er wordt 
rekening gehouden met het effect 
dat optrekkende auto’s meer 
uitstoten dan auto’s die met een 
constante snelheid rijden. 
De uitkomsten hiervan zullen 
onderdeel uitmaken van het MER. 
De infraprojecten moeten voldoen 
aan de wettelijke normen op het 
gebied van geluid en emissie. 
Zie ook paragraaf 4.2.5 
Luchtkwaliteit voor een toelichting. 

6.2 Inspreker maakt zich, vanwege de 
toename van het aantal auto’s, 
zorgen over de gevolgen van de 
aansluiting Nieuwkuijk en 
parallelstructuur op de 
geluidsoverlast.  

Het ontwerp voor aansluiting 43 
Nieuwkuijk wordt nog onderzocht en 
is nog niet definitief. Zie hoofdstuk 3 
voor een toelichting  
De gevolgen van het project op 
geluid worden inzichtelijk gemaakt in 
de m.e.r. Zie ook paragraaf 4.2.4 
Geluid voor een toelichting. 

6.3 Inspreker vreest dat de situatie 
waarin zowel de Parallelweg West als 
de parallelstructuur een aansluiting 
houden op de rotonde, zal leiden tot 
een toename van sluipverkeer op de 
Parallelweg West.  
Inspreker opteert voor het 
verwijderen van de aansluiting van de 

De eventuele verkeersaantrekkende 
werking wordt in het MER in beeld 
gebracht. Uw suggestie om de 
aansluiting te verwijderen wordt in 
het onderzoek in het kader van de 
m.e.r. overwogen. Zie ook hoofdstuk 
3 voor een toelichting. 
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Parallelweg West op de rotonde. 
6.4 Inspreker verwacht een 

onaanvaardbare aantasting van zijn 
leefomgeving en vreest daarom ook 
een waardevermindering van zijn 
woning.  

Totdat de plannen en de 
maatregelen in detail uitgewerkt zijn 
kan er nog geen uitspraak worden 
gedaan over de precieze effecten 
ervan. Indien er negatieve effecten 
optreden zal bekeken worden welke 
mitigerende of compenserende 
maatregelen getroffen kunnen 
worden om deze effecten te 
voorkomen of te verminderen.  

6.5 Inspreker vraagt zich af waarom de 
parallelstructuur nodig is. Hij is er 
voorstander van deze te realiseren op 
de bestaande oprit omdat dan de 
afstand tussen de nieuwe weg en zijn 
woning groter is. 
Een tweede geschikte locatie voor de 
nieuwe parallelstructuur is het verder 
weg gelegen industrieterrein.  
Hij vraagt zich af of deze optie wel 
voldoende onderzocht is. Ook is niet 
duidelijk waarom Rijkswaterstaat 
deze locatie niet als serieuze optie 
bekeken heeft.  
Inspreker stelt dat duidelijk geschetst 
moet worden wat de impact is voor 
de bewoners van de Parallelweg 
West, omdat hij van mening is dat 
deze bewoners onevenredig 
benadeeld worden. 

Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 

7.1 Zienswijze 7 is namens de 
omwonenden van de Parallelweg 
Vlijmen opgesteld.  
Inspreker vreest dat het programma 
GOL een negatief effect heeft op de 
luchtkwaliteit en dat dit vervolgens 
leidt tot een negatief effect op de 
gezondheid.  

De effecten op de luchtkwaliteit en 
de gezondheid worden in de m.e.r. 
onderzocht en zijn onderdeel van de 
te maken afwegingen. Voor een 
nadere toelichting zie paragraaf 
4.2.5 Luchtkwaliteit en 4.2.6 
Gezondheid. 

7.2 Inspreker vreest dat door het sterk 
toenemende verkeer een knelpunt zal 
ontstaan bij de turborotonde 
Nieuwkuijk. Daarnaast vreest hij 
onveilige situaties voor fietsers bij 
deze rotonde omdat automobilisten 
hen geen voorrang zullen verlenen. 

De verkeersveiligheid van alle 
verkeersdeelnemers en de 
doorstroming van het verkeer zijn 
vaste onderdelen van het 
ontwerpproces van nieuwe wegen. 
In het MER wordt onderzoek gedaan 
naar de verkeerstromen waaronder 
ook capaciteitsberekeningen.  

7.3 Inspreker geeft aan dat sommige 
omwonenden door de plannen te 
maken krijgen met een verslechtering 

De verbetering van de leefbaarheid 
is inderdaad een van de 
doelstellingen van GOL. Dit vormt 
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van hun woon- en leefklimaat, terwijl 
dit nu juist een van de doelstellingen 
van GOL is. Meer specifiek doelt 
inspreker dan op een verslechtering 
van de luchtkwaliteit, het verdwijnen 
van een groenstrook en 
parkeerplaatsen. Inspreker vraagt 
hiervoor een oplossing.  

dan ook een belangrijk onderdeel 
van de te maken afwegingen. Deze 
afweging gebeurt op basis van de 
effecten van de maatregelen. Deze 
effecten worden inzichtelijk gemaakt 
in de m.e.r. Voor een nadere 
toelichting zie paragraaf 4.2.2 
Leefbaarheid. 

7.4 Inspreker wenst dat de aftakking 
vanaf de rotonde Nieuwkuijk voor 
motorverkeer naar de Parallelweg 
West verdwijnt.  

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek  
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 

7.5 Inspreker wenst dat de parallelweg op 
de plek van de huidige oprit naar de 
A59 wordt gerealiseerd en geeft 
uitnodiging om de situatie ter plekke 
te komen bekijken. 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek  
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. In het 
vervolgtraject zal de situatie ook ter 
plaatse met de omwonenden 
worden bekeken.  

7.6 Inspreker wenst dat de Parallelweg 
West en Oost te Vlijmen opgenomen 
is in het studiegebied MER.  

Deze wegen zijn inderdaad 
opgenomen in het studiegebied. 
Voor een nadere toelichting zie 
paragraaf 4.2.1 Studiegebied. 

7.7 Inspreker verwacht dat het sluiten 
van op- en afritten langs de A59 tot 
een aantal zeer grote knelpunten zal 
leiden. 
 

De verkeerseffecten van de 
maatregelen worden inzichtelijk 
gemaakt. Maatregelen die tot 
onacceptabele knelpunten leiden 
worden niet genomen. De 
doorstroming van het verkeer is een 
vast onderdeel van het 
ontwerpproces van nieuwe wegen. 
Voor een nadere toelichting zie 
paragraaf 4.2.3 Verkeer. 

7.8 Inspreker zet vraagtekens bij de 
aanname dat veel mensen in 2026 
gebruik maken van elektrische 
voertuigen en geeft aan dat de 
gezondheid en leefbaarheid ook in 
het heden al geborgd moet zijn. 

Deze uitgangspunten zijn gebaseerd 
op wetenschappelijk onderlegde 
rapportages en landelijke 
uitgangspunten. De uitspraak van 
inspreker dat gezondheid en 
leefbaarheid ook in het heden al 
geborgd moeten zijn wordt gedeeld. 
Voor nadere toelichting zie paragraaf 
4.2.4 Geluid, 4.2.5 Luchtkwaliteit en 
4.2.6 Gezondheid. 

7.9 Inspreker pleit voor het nemen van 
aanvullende hinderbeperkende 
maatregelen, zodat dit project als 
voorbeeldproject kan dienen. 

Wanneer de effecten inzichtelijk zijn 
gemaakt in de m.e.r. wordt duidelijk 
welke maatregelen nodig zijn. Op dit 
moment is nog niet te zeggen of 
aanvullende maatregelen opportuun 
zijn. 

7.10 Inspreker pleit ervoor de Over de ontwerpen, inclusief de 
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hinderbeperkende maatregelen per 
straat af te stemmen met bewoners, 
omdat de wensen per straat kunnen 
verschillen.  

hinderbeperkende maatregelen, 
wordt met omwonenden afgestemd, 
onder andere door middel van 
schetssessies. Voor een toelichting 
zie hoofdstuk 3. 

7.11 Inspreker wenst dat de bomen in de 
straat behouden blijven. 
 

De ontwerpen zijn nog niet 
definitief. Er wordt in het algemeen 
naar gestreefd zoveel mogelijk 
bomen te behouden. 

8.1 Inspreker vreest de gevolgen van de 
toename van het verkeer bij de 
rotonde bij Nieuwkuijk voor de 
luchtkwaliteit, de leefbaarheid en de 
gezondheid. 
 
 

De gevolgen van het project op de 
luchtkwaliteit, geluid, gezondheid en 
de leefbaarheid worden inzichtelijk 
gemaakt in de m.e.r. 
Zie ook paragraaf 4.2.4 Geluid, 4.2.5 
Luchtkwaliteit en 4.2.6 Gezondheid 
voor een toelichting. 

8.2 Ook vreest inspreker de gevolgen van 
de toename van verkeer over deze 
rotonde voor de veiligheid van de 
grote aantallen scholieren die gebruik 
maken van de rotonde. 

Het ontwerp voor de aansluiting zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
De verkeersveiligheid van de 
verkeersdeelnemers is een vast 
onderdeel van het ontwerpproces 
van nieuwe wegen. 

9.1 Inspreker richt zich op de aansluiting 
43, 44 en 45 en reageert op de 
gekozen aanpak met 2 fasen. 
Wanneer de benodigde financiën voor 
de 2e fase niet worden gevonden 
ontstaat de situatie dat afslag 44 
opgeheven is, maar de 
parallelstructuur die deze moet 
vervangen niet gerealiseerd is. 

Aansluitingen worden pas 
opgeheven, wanneer de 
vervangende infrastructuur gereed 
is. Voor een nadere toelichting zie 
paragraaf 3.1 Inleiding, paragraaf 
“Voorkeursvariant en fasering” 

9.2 Inspreker stelt dat er voor de zuidkant 
van Vlijmen-dorp geen oplossingen 
worden voorgesteld. 

Aan de zuidkant van Vlijmen-dorp  is 
inderdaad geen aanpassing aan de 
wegenstructuur voorzien. Uit studies 
is gebleken dat hier geen 
aanpassingen nodig zijn.  

9.3 Inspreker vraagt zich af wat de 
gevolgen zijn van de plannen voor de 
verkeersafwikkeling op de straten 
naar de aansluiting op de A59, zoals 
de Vendreef, Vijfhoevenlaan, de 
Nassaulaan, de Wolput en het 
Burgemeester van Houtplein.  
 

De verkeerseffecten worden 
inzichtelijk gemaakt in de m.e.r. 
Genoemde wegen maken onderdeel 
uit van het studiegebied. Voor 
optredende negatieve effecten 
worden mitigerende of 
compenserende maatregelen 
getroffen. 

9.4 Inspreker stelt dat de NRD geen 
duidelijkheid geeft over de effecten 
van de afwikkeling van het 
vrachtverkeer voor de belasting van 

De NRD geeft hierover inderdaad 
geen duidelijkheid. De NRD bevat 
nog geen resultaten, maar is te 
beschouwen als een toelichting op 
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de genoemde wegen, en evenmin 
over de geluidsoverlast en de 
fijnstofontwikkeling 

de onderzoeksopzet van de m.e.r.-
onderzoeken. Deze effecten worden 
inzichtelijk gemaakt in de m.e.r. 
Hierbij wordt de afwikkeling van het 
vrachtverkeer ook meegenomen. 
Voor nadere toelichting zie paragraaf 
4.2.4 Geluid, 4.2.5 Luchtkwaliteit en 
4.2.6 Gezondheid. 

9.5 Inspreker wenst duidelijkheid over de 
effecten van de extra verkeers-
bewegingen door de afsluiting van 
afslag 44 op de Nassaulaan, Wolput 
en omgeving. Dat geldt voor de 
huidige situatie, maar ook voor de 
toekomst, waarbij de ontwikkeling 
van bedrijvigheid rond de Nassaulaan 
dient te worden meegenomen in de 
planvorming.  

Ook deze effecten worden 
inzichtelijk gemaakt in de m.e.r. 

9.6 Inspreker zou graag inzicht willen 
krijgen in de onderliggende 
berekeningen van het aantal 
verkeersbewegingen dat in de 
plannen wordt aangehouden voor de 
huidige situatie en de verwachtingen 
voor de toekomst. 

Ook deze effecten worden 
inzichtelijk gemaakt in de m.e.r. De 
berekeningen zijn te zijner tijd 
beschikbaar. 
Een eerste tussenresultaat van de 
verkeergegevens zijn in april 
beschikbaar gesteld via de website  

9.7 Inspreker wenst inzicht in de plannen 
om de geluidsoverlast te beperken 
aan de zuidkant en wenst de onder-
liggende berekeningen van het extra 
verkeer op de A59 over het baanvak 
tussen de afslag 44 en 45 te 
ontvangen.  
Inspreker stelt dat de bestaande 
geluidswal op verzoek van het 
bedrijfsleven aan de Nassaulaan niet 
doorgetrokken is. Inspreker wenst 
inzicht in het effect van het niet 
doortrekken van de geluidwal op 
zowel geluidsoverlast als fijnstof, dit is 
niet duidelijk voor de bewoners aan 
de zuidkant van A59. 

Deze effecten van de GOL-
maatregelen op o.a. geluid en 
luchtkwaliteit worden inzichtelijk 
gemaakt in de m.e.r. De 
berekeningen zijn te zijner tijd 
beschikbaar. Voor een nadere 
toelichting zie paragraaf 4.2.4 
Geluid, 4.2.5 Luchtkwaliteit en 4.2.6 
Gezondheid. 

9.8 Inspreker stelt dat de plannen geen 
oplossing bieden voor de zuidkant van 
Vlijmen en dat het woongenot door 
nog meer geluid, trillingen, fijnstof en 
stank sterk zal afnemen.  
Daarnaast zal de waarde van de 
woning afnemen als gevolg van de 
plannen.  

Totdat de plannen en de 
maatregelen uitgewerkt zijn kan er 
nog geen uitspraak worden gedaan 
over de precieze effecten ervan. 
Indien er negatieve effecten 
optreden zal bekeken worden welke 
mitigerende of compenserende 
maatregelen getroffen kunnen 
worden om deze effecten te 
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voorkomen of te verminderen. 
9.9 Inspreker verwacht overlast van het 

fietspad in zijn straat. 
De ontwerpen zijn nog in 
ontwikkeling. Met eventuele 
overlast van nieuwe fietspaden 
wordt bij het ontwerpen rekening 
gehouden.  

9.10 Inspreker stelt de volgende variant 
voor: ter ontlasting van de lokale 
wegen, en beperking van de overlast 
in brede zin, dient de bestaande 
Heidijk in oostelijke richting te 
worden aangesloten op de afslag naar 
‘s-Hertogenbosch (nr. 45). Dit is een 
kort tracé, dat deels al beschikbaar is 
en bovendien geen belemmering 
vormt voor de ontwikkeling van de 
Ecologische Hoofdstructuur en het 
waterbeheer.  

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 

10.1 Inspreker vraagt de provincie 
nadrukkelijk om ook de Commissie 
voor milieueffectrapportage van de 
reactie van de stichting van Gol naar 
Beter op de hoogte te brengen zodat 
ook de commissie kan kennisnemen 
van de reactie van de stichting en in 
haar advies hiermee rekening te 
houden. 

Deze opmerking is gelijk aan regel 
33.1. Zie deze regel voor een reactie. 
 

10.2 Inspreker stelt dat er in de stukken op 
geen enkele wijze rekening is 
gehouden met het in november 2013 
gepubliceerde rapport genaamd "ach, 
het zijn allemaal emoties" opgesteld 
door de provinciale raad gezondheid 
Brabant in opdracht van de provincie 
Brabant en de in dit rapport op pagina 
56 vermelde motie M6 ingediend 
tijdens de vergadering van Provinciale 
Staten d.d. 20 januari 2012 door de 
Statenfracties van de SP, VVD en CDA 
bij de behandeling van Statenvoorstel 
64/11 inzake vaststellen Provinciaal 
MilieuPlan 2012-2015 (PMP) 
(UNANIEM AANGENOMEN). 
Inspreker verzoekt om de NRD en de 
onderliggende notities te toetsen aan 
de voorgaande rapportage en motie 
en de onderbouwing en uitkomst 
hiervan in het NRD, de onderliggende 
notities, PIP's en MER in deze 
rapportage schriftelijk mee te nemen. 

Deze opmerking is gelijk aan regel 
33.8. Zie deze regel voor een reactie. 
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10.3 Inspreker stelt dat een verifieerbare 
onderbouwing ontbreekt van de 
stelling dat het programma GOL een 
betere leefomgeving oplevert.  
 

De onderzoeken in het kader van de 
m.e.r. maken de effecten inzichtelijk. 
Pas dan is een verifieerbare 
onderbouwing te geven van deze 
stelling. 

10.4 Inspreker stelt dat de partijen die het 
convenant hebben ondertekend 
bestaan uit (semi-) overheden en dat 
de bewoners als partij ontbreken.  

Deze opmerking is gelijk aan regel 
33.8. Zie deze regel voor een reactie. 
 

10.5 Inspreker twijfelt aan de 
veronderstelling dat met GOL het 
verkeer uit de kernen gehaald zal 
worden en geeft aan dat het gevolg 
eerder meer sluipverkeer zal zijn door 
de kernen. 

Deze opmerking is gelijk aan regel 
33.3. Zie deze regel voor een reactie. 
 

10.6 Inspreker wenst dat het volgende 
inzichtelijk wordt gemaakt: 
• waar zal de betere leefomgeving 

voor bewoners uit bestaan? 
• hoeveel verkeer er daadwerkelijk 

uit de kernen zal worden gehaald? 
• waar dit verkeer uit bestaat 

(inwoners, tijdelijk bestemmings-
verkeer, sluipverkeer) 

• de denkpatronen van 
weggebruikers in verband met het 
sluipverkeer met betrekking tot de 
GOL plannen. 

De gevraagde informatie wordt door 
de onderzoeken in het kader van de 
m.e.r. verkregen. Wanneer deze 
afgerond zijn is de informatie 
beschikbaar. 
Voor een nadere toelichting zie 
paragraaf 4.1 Inleiding 
effectenonderzoeken, 
en paragraaf 4.2.3 Verkeer. 

10.7 Inspreker stelt dat de financiering van 
de plannen niet solide is, omdat het 
twijfelachtig is dat het bedrijfsleven 
een bijdrage gaat leveren als de A59 
niet wordt aangepakt en omdat er 
geen rekening is gehouden met de 
afdracht aan btw.  
Inspreker verzoekt om een gedegen, 
gegarandeerde financiële 
onderbouwing, waarbij rekening is 
gehouden met BTW afdracht en 
waarbij, gemiddelde financiële en 
bouwkundige tegenvallers verwerkt 
zijn. 

Goede afspraken zijn inderdaad van 
groot belang. Belangrijke 
investeringsbeslissingen worden pas 
genomen wanneer de benodigde 
financiering zeker is.  
In de m.e.r. worden een 
kostenraming en kostenverdeling 
opgenomen. De kostenramingen 
worden opgesteld conform 
vastgestelde, algemeen 
geaccepteerde protocollen, zoals SSK 
(Standaard Systematiek 
Kostenramingen) en worden geijkt 
met informatie van de 
Belastingdienst.  

10.8 Inspreker pleit voor onderzoek naar 
de filevorming op de A59 en voor een 
heroverweging van het besluit de A59 
niet uit te breiden. Aanpassing van de 
A59 zou prioriteit moeten krijgen in 
plaats van de ontwikkeling volgens 
het GOL project. 

Deze opmerking is gelijk aan regel 
33.5. Zie deze regel voor een reactie. 
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10.9 Inspreker stelt dat het volstrekt 
onduidelijk is welke kerngegevens er 
voor de vraagstelling en het advies 
voor de notitie voor aansluiting 40 zijn 
gebruikt. 
Inspreker verzoekt het NRD en alle 
onderliggende notities op de punten 
natuur, landschap en cultuurhistorie, 
lucht & geluid, verkeer, haalbaarheid 
en kosten te berekenen op basis van 
een volwaardige en juist cijfermatig 
BBMB, waarin ook het Technisch 
document Regionaal model GGA regio 
Midden-Brabant is verwerkt. 

Voor een nadere toelichting op de 
gehanteerde basisgegevens voor de 
verkeersmodelberekeningen zie 
4.2.3 Verkeer en hoofdstuk 3. 

10.10 Inspreker verzoekt om de Nut en 
Noodzaak-studie opnieuw te bezien 
met de huidige actuele gegevens zoals 
het Technisch document Regionaal 
model GGA ’s-Hertogenbosch en het 
Technisch document Regionaal model 
GGA regio Midden-Brabant, alsmede 
de huidige congestie op de A59, zodat 
op basis hiervan een heroverweging 
van de nut en noodzaak mogelijk is. 

In het MER worden nut- en 
noodzaak nader toegelicht.  
Voor een nadere toelichting zie 
paragraaf 4.2.3 Verkeer en 
hoofdstuk 2 Reacties op 
voorgeschiedenis programma GOL: 
Knelpuntenanalyse 

10.11 Inspreker stel dat de Notitie afweging 
tracés randweg Drunen-west 
incompleet is en dat hiervoor onjuiste 
verkeerscijfers zijn gebruikt. 

Deze opmerking is gelijk aan regel 
33.25. Zie deze regel voor een 
reactie. 
 

10.12 Inspreker stelt dat de uitgangspunten 
van de onderzoeken naar geluid, 
lucht, natuur van de 3 tracés voor 
Drunen West niet juist zijn, dat het 
aspect landschap en cultuurhistorie 
ten onrechte niet beschouwd is, dat 
ten onrechte geen rekening is 
gehouden met de uitruil van gronden 
om aankoop te voorkomen en dat het 
kostenaspect niet benoemd is. 
Inspreker pleit voor tracé 3, waarbij 
de geplande ecologische 
verbindingszone onder de nieuwe 
brug niet in gebruik zal worden 
genomen als verbindingszone maar 
als verbinding voor het geplande 
wegennet rondom afslag 40 en 
daarnaast de bestaande EVZ langs de 
Heidijk op te waarderen. 
Inspreker verzoekt een gedegen 
onderbouwde, niet op sterk 
gedateerde gegevens, uitgewerkte, 

Deze opmerking is gelijk aan regel 
33.25. Zie deze regel voor een 
reactie. 
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verifieerbare notitie van de 3 tracés, 
waarin ook zijn opgenomen de 
effecten voor dier (grote grazers, 
verkeer en mens) van de huidige EVZ 
langs de Heidijk tot de Elshoutse 
wielen en ditzelfde voor de nieuw 
voorziene EVZ. 

11.1 Inspreker vindt dat de doelstelling van 
GOL niet blijkt uit de NRD. 
 

Het programma GOL heeft tot doel  
de economische vitaliteit van het 
gebied én de leefkwaliteit van de 
bewoners en gebruikers te 
verbeteren. Dit is opgenomen in de 
samenvatting van de NRD. Zie 
paragraaf 4.2.2 Leefbaarheid voor 
een complete weergave van de 
doelstellingen van het GOL. 

11.2 Inspreker stelt dat aansluiting 43 de 
oorzaak is van de filevorming in 
westelijke richting op de A59. Een 
goede oplossing voor deze aansluiting 
zou goed zijn voor de doorstroming 
op de A59, waardoor het sluipverkeer 
via afrit 44 of aangepaste aansluiting 
45 verdwijnt: 
• Los het probleem van de 

doorstroming op door aansluiting 
43 te verbeteren. 

• Inspreker suggereert de volgende 
oplossing: als er na het adequaat 
oplossen van het doorstromings-
probleem bij de aansluiting 43 
toch nog de behoefte is om 
aansluiting 44 te laten vervallen 
en de aansluiting 45 aan te 
passen, zorg dan meteen voor een 
volwaardige randweg Vlijmen (70 
km weg) met meerdere (minstens 
3 en bij voorkeur 4) volwaardige 
“inprikkers”. Een “inprikker” bij de 
Meliestraat voor de ontsluiting 
van de oude kern via de 
Julianalaan, een tweede bij de 
Vijfhoevenlaan en via een 
volwaardige weg (70 km) bij de 
Tuinbouwweg. 

• Zorg er ook meteen voor dat deze 
wegen veilig zijn voor fietsers en 
voetgangers. Daarnaast dienen 
aanvullende veiligheids-
maatregelen getroffen te worden 

Dit is correct. Wanneer aansluiting 
43 goed functioneert zal het verkeer 
geen aanleiding zien om ten 
onrechte het onderliggend 
wegennet te gebruiken.  
 
Bedankt voor de door u aangedragen 
voorstellen en suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek  in het kader van de 
m.e.r. Voor een toelichting zie 
hoofdstuk 3. 
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voor overstekende kinderen bij de 
Vijfhoevenlaan en Verdilaan 
vanwege de aldaar gelegen 
basisschool. 

• Via de “inprikker” bij de 
Meliestraat kan dan een busroute 
naar het centrum worden 
gerealiseerd. 

• Indien er bij de Hongerenburgweg 
een vierde zou kunnen worden 
gerealiseerd, zou dit nog een 
flinke verbetering kunnen 
betekenen voor de evenwichtige 
verdeling van de verkeers-
stromen. 

11.3 Inspreker stelt dat de nieuwe 
Randweg Vlijmen-oost 
onaanvaardbaar is vanwege: 
• de verplaatsing van de 

verkeerstroom naar de woonwijk 
rond de Vijfhoevenlaan. 

• Dit heeft een nadelig effect op de 
verkeersveiligheid van 
voetgangers, fietsers en, niet in de 
laatste plaats, overstekende 
schoolkinderen. 

• omrijden voor inwoners van 
Vlijmen 

• er wordt meer door aanliggende 
woonstraten gereden, zoals de 
Verdilaan en Biesheuvellaan. Dit is 
volgens inspreker onveilig. 

De effecten van de maatregelen 
worden inzichtelijk gemaakt in de 
m.e.r. Met zaken als omrijden en 
verkeersveiligheid wordt terdege 
rekening gehouden. 
 
 

11.4 Inspreker mist een beschouwing van 
de gevolgen voor het openbaar 
vervoer. Rijden er in de toekomst ook 
bussen in de Vijfhoevenlaan? 

In de m.e.r. wordt nader ingegaan op 
de effecten van de maatregelen op 
het openbaar vervoer.  

11.5 Inspreker ziet niet in dat de 
voorliggende plannen een positieve 
bijdrage leveren aan “Het verbeteren 
van leefbaarheid in het gebied”, in 
ieder geval niet voor de woonwijken 
gelegen aan en rond de 
Vijfhoevenlaan. Deze wijken krijgen 
volgens inspreker te maken met zeer 
hoge verkeersdruk en alle nadelige 
gevolgen van dien zoals toenemende 
verkeersonveiligheid, lawaai en 
fijnstof. 

Zie de reactie bij regel 11.2. De 
effecten van de maatregelen worden 
inzichtelijk gemaakt in de m.e.r. Ook 
met de effecten op de luchtkwaliteit 
en geluidsoverlast wordt rekening 
gehouden. Zie ook paragraaf 4.2.3 
Verkeer, 4.2.4 Geluid en 4.2.5 
Luchtkwaliteit voor een nadere 
toelichting. 

11.6 Inspreker wenst dat in de m.e.r. heel Heel Vlijmen is inderdaad onderdeel 
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Vlijmen mee wordt genomen om de 
effecten op geluidshinder, fijnstof 
concentraties en verkeersonveilige 
situaties duidelijk te krijgen. 

van het studiegebied. Voor een 
toelichting zie paragraaf 4.2.1 
Studiegebied. 

11.7 Inspreker stelt dat de plannen niet 
uitgevoerd zouden mogen worden 
omdat er onvoldoende financiële 
middelen voor zijn. 

Als er onvoldoende financiële 
middelen zijn, dan kunnen de 
plannen inderdaad niet worden 
uitgevoerd. Het zeker stellen van de 
benodigde financiële middelen is 
dan ook een randvoorwaarde voor 
de uitvoering van de plannen. Zie 
ook paragraaf 3.1 Voorkeursvariant 
en fasering voor een toelichting. 

12.1 Inspreker, bewonersvereniging 
Vijfhoevenlaan, maakt zich ernstige 
zorgen over de voorgenomen plannen 
van het GOL en wil graag als 
bewonersvereniging constructief 
bijdragen aan een "beter" GOL.  
Inspreker verzoekt hierbij de door 
hem aangedragen alternatieven 
expliciet en serieus te onderzoeken, 
uit te werken en de te maken keuzen 
te onderbouwen met argumenten. 
In tweede instantie vraagt inspreker 
om de verkeerssituatie rondom de 
Vijfhoevenlaan beter te onderzoeken.  
Inspreker stelt voor om van de 
Tuinbouwweg de hoofdontsluitings-
weg te maken en daarnaast de 
Vijfhoevenlaan als extra inprikker in te 
richten.  

Bedankt voor uw aanbod om een 
constructieve bijdrage te leveren. De 
initiatiefnemer neemt dit aanbod 
graag aan. 
 
 
De door u aangedragen varianten 
worden meegenomen in het 
onderzoek  in het kader van de 
m.e.r.   
 
 
 
 
 
Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 

12.2 Inspreker stelt dat veel beslissingen 
binnen het programma GOL op 
inconsistente en onevenwichtige 
wijze genomen zijn.  
 

De visie van inspreker strookt niet 
met de visie van initiatiefnemer. De 
onderbouwing van de genomen 
beslissingen wordt geactualiseerd en 
eventueel heroverwogen in het 
kader van de m.e.r.  

12.3 Inspreker stelt dat de belangen van de 
bewoners van Vlijmen niet 
meegenomen zijn.  
 

De belangen van omwonenden, 
waaronder die van de bewoners van 
Vlijmen, zijn onderdeel van de te 
maken afwegingen.  

12.4 Inspreker vraagt nadrukkelijk eerst 
verkeerssituaties en -structuren aan 
te pakken, die nu al grote problemen 
veroorzaken en/ of nog niet zijn 
afgerond. Voor Vlijmen zou dit het 
volgende betekenen: 
1. Afslag/afrit 43 wordt aangepast en 

er wordt een extra rotonde 

Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 
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gemaakt aan de noordkant van 
het viaduct, waardoor er een 
soort hondenbot rotonde 
ontstaat. 

2. Na het maken van de hondenbot 
rotonde wordt er een goede 
verkeersafwikkeling geregeld naar 
de Tuinbouwweg aan de westkant 
van Vlijmen voor het verkeer naar 
Haarsteeg, Elshout en Heusden. 

3. De parallelstructuur (via het oude 
spoorwegtracé) van Drunen naar 
’s-Hertogenbosch wordt o.a. over 
de Tunnelweg heen verder 
afgemaakt. 

4. De nieuwe afslag Vlijmen die 
gecreëerd wordt bij afslag 45, 
wordt als eerste alléén 
aangesloten op de Tuinbouwweg, 
Noord-Oost van Vlijmen. Zo 
ontstaat er een goede ringweg 
rond Vlijmen. Deze ring kan dan 
verder uitgebouwd worden met 
afslagen naar De Vijfhoeven, 
Haarsteeg, Elshout,  bedrijven-
terreinen enz.; 

5. Bij goed functioneren van punt 1 
t/m 4 zou na een periode afslag 44 
afgesloten kunnen worden. 

Inspreker verzoekt expliciet de 
parallelstructuur tussen Drunen en ’s-
Hertogenbosch te completeren.  
Inspreker verzoekt expliciet de 
bovenstaande volgorde serieus te 
nemen en het GOL-proces in een 
logische volgorde uit te voeren, zodat 
er geen verkeerschaos ontstaat en de 
huidige verkeerssituaties worden 
opgelost, aangepast en afgerond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ten aanzien van de logische volgorde 
kan worden opgemerkt dat ook 
initiatiefnemer deze nastreeft. 
Verbindingen worden pas 
opgeheven wanneer de nieuwe 
vervangende infrastructuur 
gerealiseerd is. 

12.5 Inspreker stelt dat de gemeente 
Heusden weinig waarde lijkt te 
hechten aan het eigen cultuur-
historisch erfgoed, omdat in het 
gebied bij de Voordijk en het 
aangrenzend polderlandschap, een 
gebied met hoge cultuurhistorische  
waarde een randweg gepland is.  
Het gebied is onderdeel van 
belvedere gebied de Langstraat.  
Daarnaast is hetzelfde gebied deel 

De hoge cultuurhistorische waarde 
van deze gebieden wordt alom 
erkend. Hiermee wordt dan ook 
rekening gehouden in de te maken 
afwegingen ten aanzien van 
maatregelen die worden genomen in 
het kader van GOL. 
Voor een nadere toelichting zie 
paragraaf 4.2.8 Landschap, 
Cultuurhistorie en Landbouw 
en paragraaf 4.2.7 Ecologie. 
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van een klimaatbuffer en deel van de 
Ecologische Hoofdstructuur (EHS), die 
vanuit de Biessertpolder en de 
Gemeint noordwaarts loopt. 
Inspreker verzoekt u expliciet het 
aantal wegen te verminderen en te 
zorgen voor zo min mogelijk 
versnippering van de cultuur-
historische en Ecologische 
Hoofdstructuur zone.  
Daarnaast verzoekt inspreker om een 
gedetailleerde beschrijving te maken 
op basis van diversiteit van soorten en 
aantallen om de effectenscores van 
de Flora en Fauna in het EHS-gebied 
te kunnen bepalen. 

 

12.6 Inspreker verzoekt expliciet het GOL-
proces als één totale fase uit te 
voeren, niet in verschillende losse 
fasen te knippen en meer 
duidelijkheid en transparantie te 
geven ten aanzien van datgene wat er 
uitgevoerd gaat worden. 
 

De fasering van de plannen is 
weergegeven in de NRD. De exacte 
planning van de uitvoering van de 
werkzaamheden is op dit moment 
nog niet bekend. 
De plannen worden nog steeds 
verder uitgewerkt. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de 
beschikbare budgetten. Zie 
paragraaf 3.1 Voorkeursvariant en 
fasering voor een nadere toelichting. 

12.7 Inspreker stelt dat het project niet 
zorgt voor een goede oplossing, maar 
slechts het probleem verplaatst 
naar/dwars door een omgeving waar 
binnen korte termijn óók nog 800 
nieuwe woningen zullen verrijzen. 
Inspreker verzoekt expliciet de 
Tuinbouwweg opnieuw te bekijken en 
als hoofdontsluitingsweg uit te 
werken met onderbouwde 
argumenten en duidelijke 
omschrijving van kosten.  
Daarnaast wenst inspreker dat de 
Vijfhoevenlaan opnieuw bekeken 
wordt als inprikker met onderbouwde 
argumenten en duidelijke 
omschrijving van kosten en te 
verwachten overige nadelen en 
overlast voor de huidige en nieuw te 
bouwen woonwijken aan beide zijden 
van de Vijfhoevenlaan. Inspreker 
wenst een objectieve vergelijking te 
kunnen maken om een optimale 

De effecten van de maatregelen 
worden inzichtelijk gemaakt in de 
m.e.r. Uit deze onderzoeken zullen 
de effecten blijken, waardoor een 
objectieve vergelijking mogelijk 
wordt. De kosten zijn onderdeel van 
deze vergelijking. 
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hoofdontsluitingsweg te kunnen 
kiezen. 

12.8 Inspreker vraagt een gedetailleerde 
beschrijving te maken inclusief 
kostenraming van de gekozen situatie 
ten aanzien van knooppunt 45 
rekening houdend met de bewoners 
in de omringende wijken van de 
Vijfhoevenlaan.  
Daarnaast verzoekt inspreker, als de 
Tuinbouwweg niet als hoofdprikker 
van de randweg dient, expliciet de 
Vijfhoevenlaan als onderdeel van de 
GOL-plannen mee te nemen in de 
tekeningen, inrichting en budget. 

De gevraagde informatie wordt 
verkregen door de in het kader van 
de m.e.r. uit te voeren onderzoeken. 
Waarbij in eerste instantie slechts 
een globale kostenraming nodig is, 
die in een later stadium meer in 
detail wordt uitgewerkt. 
 

12.9 Inspreker verzoekt expliciet 
bovengenoemde wijken rond de 
Vijfhoevenlaan direct mee te nemen 
in het Plan-MER en alle milieueffecten 
integraal op gestructureerde en 
overzichtelijke wijze in kaart te 
brengen, zoals geluid, luchtkwaliteit, 
gezondheid, leefbaarheid, enz. en niet 
slechts als studiegebied te definiëren. 
Daarnaast wil inspreker graag weten 
met welke maatregelen de 
leefbaarheid en woonklimaat geborgd 
wordt. 

Vlijmen is onderdeel van het 
studiegebied. 
Het gevraagde is onderdeel van de 
onderzoeken in de m.e.r. Uit deze 
onderzoeken blijkt ook welke 
maatregelen nodig zijn om negatieve 
effecten te verminderen. 
Zie voor een toelichting paragraaf 
4.2.1 Studiegebied en 4.2.2 
Leefbaarheid. 
 

12.10 Inspreker verzoekt expliciet een 
gedetailleerde verkeersberekening te 
maken op basis van ochtend- en 
avondspits, vrachtverkeer en 
gevaarlijke stoffen-vervoer, zodat de 
juiste effectenscores kunnen worden 
meegenomen in het MER. 
 

Het gevraagde is onderdeel van het 
verkeersonderzoek in het kader van 
de m.e.r. 
Het vervoer van gevaarlijke stoffen 
wordt onderzocht door het aspect 
Externe Veiligheid in het kader van 
de m.e.r.  
Voor een toelichting zie ook 
paragraaf 4.2.3 Verkeer en 4.2.6 
Gezondheid. 

12.11 Inspreker wil, als de Vijfhoevenlaan 
een `inprikker´ wordt, expliciet weten 
welke maatregelen genoemd worden 
om de veiligheid te kunnen 
handhaven.  
Daarnaast verzoekt inspreker de weg 
in te richten volgens de geldende 
normen, die Veilig Verkeer Nederland 
hanteert, zodat de veiligheid 
gewaarborgd wordt. 

Verkeersveiligheid is een belangrijk 
onderdeel van de afwegingen die 
worden gedaan om tot een 
wegontwerp te komen. Het 
wegontwerp komt tot stand op basis 
van de hiervoor landelijk geldende 
normen en richtlijnen. De normen 
van Veilig Verkeer Nederland zijn 
gebaseerd op deze normen. 

12.12 Bij de nu voorliggende oplossingen in 
deze inspraakfase, heeft er volgens 

Het doel van het ter inzage leggen 
van de NRD was juist het betrekken 
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inspreker geen fundamentele 
discussie plaats gevonden met 
bewoners in het GOL-gebied over de 
ingezette keuzes en oplossingen. Dit 
geeft volgens inspreker geen blijk van 
vertrouwen. 
Inspreker ziet graag dat zijn 
inspraakreactie wordt verwerkt in het 
NRD.  
 

van omwonenden. In hoofdstuk 3 
van deze reactienota is bijvoorbeeld 
een overzicht opgenomen van de 
ideeën van bewoners die worden 
meegenomen in het onderzoek in 
het kader van de m.e.r. De inbreng 
van bewoners in de schetssessies, 
informatieavonden en de 
zienswijzen wordt ook meegenomen 
in het m.e.r. onderzoek. In hoofdstuk 
3 wordt dit toegelicht.  
Voor een toelichting zie ook 
hoofdstuk 2 Voorgeschiedenis 
programma GOL en  
paragraaf 1.2 Procedure en 
participatie. 

12.13 Inspreker verzoekt dringend om de 
geplande wegenstructuur te herzien 
en pleit voor een betere oplossing. Dit 
is het verbreden van de A59 met 
lokale parallelbanen en het goed en 
direct ontsluiten van de kernen langs 
de A59 via deze parallelbanen. 
Hierdoor ontstaat volgens inspreker 
een toekomstgerichte oplossing en 
niet een voor de korte termijn. 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek  
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
 

12.14 Inspreker stelt dat de nieuwe 
structuur zoals GOL die voorstelt voor 
vele bewoners leidt tot kilometers 
omrijden, veel extra verkeer langs en 
door de woongebieden.  

De effecten van de maatregelen op 
het aspect Verkeer worden in de 
m.e.r. inzichtelijk gemaakt. Zie ook 
paragraaf 4.2.3 Verkeer voor een 
toelichting. 

12.15 Inspreker protesteert tegen het 
knooppunt 40 Drunen-
West/Waalwijk-Oost en het nieuwe  
knooppunt 45 ‘s-Hertogenbosch-
West/Vlijmen-oost, omdat deze 
leiden tot een enorme versnippering 
van het landschappelijk gebied, 
waardoor de geplande ecologische 
zones hun doel missen. Ook de 
Westelijke Randweg Drunen (die 
vooral dient voor verkeer uit 
Waalwijk!) tast het gebied enorm aan, 
aldus inspreker. 

In het m.e.r. worden de 
onderzoeken op basis waarvan 
keuzes zijn gemaakt geactualiseerd 
en opnieuw overwogen. 
Voor een nadere toelichting zie 4.2.6 
Landschap, Cultuurhistorie en 
landbouw. 

12.16 Inspreker verzoekt de uitwerking van 
een brede parallelstructuur A59 
tussen Waalwijk-Centrum en Drunen-
West en tussen Nieuwkuijk en ‘s-
Hertogenbosch-West ter hand te 
nemen.  

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek  
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
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13.1 Inspreker verzoekt om mede te 
onderzoeken of de kosten en nadelige 
gevolgen voor milieu en 
omwonenden van de plannen van de 
gehele GOL wel opwegen tegen de 
vermeende voordelen ervan, en in het 
bijzonder waar deze plannen 
betreffen de aanleg van de 
oostelijke randweg Vlijmen. 
Inspreker is er stellig van overtuigd 
dat deze plannen (1) een niet 
bestaand probleem menen op te 
lossen, (2) onnodig duur zijn omdat 
voor de hand liggende alternatieven 
die veel goedkoper en veel minder 
belastend zijn voor milieu en 
omwonenden stelselmatig niet zijn 
onderzocht, (3) gebaseerd zijn op 
onvolledige onderbouwing want 
gebaseerd zijn op (eerdere) plannen 
van de Gemeente Heusden die 
noodzakelijkerwijs beperkt waren tot 
grondgebied van de Gemeente 
Heusden, (4) gebaseerd zijn op oude 
verkeerstellingen en aannames 
die allang zijn achterhaald. Inspreker 
verzoekt het onderzoek uit te breiden 
met een kostenafweging en een 
onderzoek naar mogelijke 
alternatieven. 

In het kader van de m.e.r. worden 
eerder gemaakte afwegingen 
nogmaals onderbouwd op basis van 
de huidige inzichten. Hiermee wordt 
tegemoet gekomen aan de door 
inspreker geuite wensen. 

13.2 Inspreker uit zijn twijfels bij nut en 
noodzaak van de beoogde Oostelijke 
randweg Vlijmen. De randweg lost 
volgens inspreker een niet bestaand 
probleem op. 
Inspreker stelt dat de verkeers-
doorstroming op de A59 geen groot 
probleem is dat opgelost moet 
worden. De files op de A59 zijn niet 
het gevolg van de vele op- en afritten, 
maar betreffen – in de buurt van 
Vlijmen - uitsluitend de aansluiting 
met de A2 bij ’s-Hertogenbosch. 
Dit is zo door Rijkswaterstaat aan het 
Brabants Dagblad gemeld en ook in 
haar inspraakreactie op het 
centrumplan Vlijmen heeft 
Rijkswaterstaat schriftelijk 
aangegeven dat er geen aanleiding is 
om de A59 en/of de toe- en afritten 

Er worden in het kader van de m.e.r. 
onderzoeken uitgevoerd naar 
verschillende varianten voor 
infrastructurele maatregelen. Deze 
varianten worden op hun effecten 
beoordeeld, waarna een zorgvuldige 
afweging mogelijk is. Dan is ook 
duidelijk wat de oorzaak- en gevolg-
relaties zijn van de verkeerskundige 
problemen in het gebied. Ook het 
nut en de noodzaak van de 
verschillende maatregelen kan dan 
zorgvuldig onderbouwd worden. 
Voor een nadere toelichting zie 
paragraaf 2 Reacties op 
voorgeschiedenis programma GOL, 
hoofdstuk 3 en paragraaf 4.2.3 
Verkeer. 
 
 



  62 

 

op de A59 aan te passen. 
Inspreker is het daarom niet eens met 
de doelstelling van GOL om 
knelpunten op en rond de A59 op 
korte en langere termijn op te lossen 
en stelt dat de bij Vlijmen met enige 
regelmaat optredende files op de A59 
het gevolg zijn van de aansluiting met 
de A2.  
Dit probleem is niet op te lossen met 
een randweg bij Vlijmen-oost.  
Inspreker betoogt dat nut en 
noodzaak onvoldoende zijn en dat 
onderzocht dient te worden of er niet 
alleen aan zinloze probleem-
verplaatsing wordt gedaan. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
De randweg Vlijmen-oost wordt o.a. 
gerealiseerd om het centrum van 
Vlijmen te ontlasten, te zorgen voor 
een volledige aansluiting op de A59 
i.p.v. een halve aansluiting en te 
zorgen voor een ontsluiting van 
nieuw te realiseren woonwijken. 

13.3 Inspreker stelt dat de uitgangspunten 
voor het verkeersonderzoek 
verouderd zijn en dat een 
verkeerstelling noodzakelijk is. 

De uitgangspunten van de 
verkeersonderzoeken zijn in 
samenspraak met de betrokken 
overheden vastgesteld op basis van 
actuele informatie. De 
uitgangspunten worden regelmatig 
gekalibreerd op basis van tellingen. 
Zie paragraaf 4.2.3 Verkeer voor 
meer informatie. 

13.4 Inspreker bestrijdt dat 
verkeersproblemen in Vlijmen 
voldoende reden zijn om de plannen 
uit te voeren. 
Immers, het Centrumplan Vlijmen 
gaat niet door. Bovendien wordt in 
een ambtelijke notitie van de 
Gemeente Heusden uit 2012 
opgemerkt dat de verkeers-
problemen in Vlijmen erg  
meevallen. 

Met het niet door gaan van het 
centrumplan Vlijmen is rekening 
gehouden. De gemeente Heusden is 
betrokken bij de vaststelling van de 
uitgangspunten van de 
verkeersberekeningen, zodat in de 
onderzoeken wordt uitgegaan van 
een realistisch beeld ten aanzien van 
de verkeerssituatie in Vlijmen. Er 
wordt naar gestreefd de huidige zeer 
grote verkeersbelasting op De Grote 
Kerk en De Akker in Vlijmen te 
verminderen met behulp van een 
andere verkeerstructuur buiten de 
bebouwde gebieden om. 

13.5 Inspreker stelt dat de nu voor-
liggende notities zijn opgesteld door 
de Gemeente Heusden en dat deze 
zijn gebaseerd op afwegingen van de 
Gemeente Heusden. 
Nu de plannen echter zijn 
opgewaardeerd naar Provinciale 
plannen, dienen nieuwe, gemeente-
grens overstijgende afwegingen te 
worden gemaakt. Ook dient er nu 

De eerdere plannen zijn ook 
gebaseerd op de samenwerking die 
later in GOL verband zijn 
bekrachtigd. De varianten zullen 
nogmaals in het onderzoek in het 
kader van de m.e.r. worden 
overwogen.  
Voor een nadere toelichting zie 
paragraaf 2 Reacties op 
voorgeschiedenis programma GOL 
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gekeken te worden naar gemeente-
grens overstijgende alternatieven. 
Inspreker vraagt zich af waarom de 
Provincie niet een eigen visie heeft 
onderzocht, waarin ook mogelijk-
heden op het grondgebied van ’s-
Hertogenbosch zijn onderzocht. 
Inspreker stelt dat de nu voorliggende 
plannen van de Provincie een op een 
zijn gebaseerd op eerdere studies en 
plannen van de Gemeente Heusden 
waarbij uitsluitend is gekeken naar de 
mogelijkheden van deze gemeente, 
die niet op kon boksen tegen de 
wensen en eisen van de grote 
buurgemeente ’s-Hertogenbosch: de 
weg(en) mochten niet op hun 
grondgebied, de Gemeente ’s-
Hertogenbosch heeft eigen plannen 
met het gebied rond de Bellaard en 
Haverlij en daarom moest er 
een weg komen over het grond-
gebied van Vlijmen, aldus inspreker. 

en hoofdstuk 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13.6 Inspreker stelt voor om een 
alternatief dat betrekking heeft op 
Afrit 46, de Vutter te onderzoeken. 
Dit alternatief houdt het volgende in: 
aanpassingen aan de aansluitingen 44 
en 45 zijn niet nodig omdat hier 
vrijwel nooit files staan en er 
nauwelijks ongelukken gebeuren.  
Opwaarderen van aansluiting 46 bij ’s-
Hertogenbosch is wel nodig. 
Aansluiting 46 sluit aan de ene kant 
aan op de Rietvelden en aan de 
andere kant direct op de Haverlij, die 
uitloopt op de Bellaard die weer 
uitloopt in de Tuinbouwweg, ook het 
einddoel van de geplande randweg. 
Inspreker stelt dat nooit is onderzocht 
of een combinatie van het laten 
bestaan van aansluitingen 44 en 45 en 
opwaardering van aansluiting 46 niet 
tot een veel beter resultaat leiden dan 
de aanleg van een randweg met een 
ingrijpende aanpassing van 
aansluiting 
45 met rotondes en verkeerslichten. 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De door inspreker genoemde 
combinatie is inderdaad niet als 
zodanig onderzocht. Met deze 
variant blijft de huidige situatie zoals 
het is, wordt het centrum van 
Vlijmen niet ontlast en worden 
nieuwe woonwijken niet ontsloten. 

13.7 Inspreker stelt dat het plan voor de 
Zuidelijke Parallelstructuur A59 alsnog 

Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
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onderzocht moet worden. 
Tot in 2008 een nieuw college aantrad 
in de gemeente Heusden, lag er een 
vrijwel gereed plan voor dat werd 
genoemd de parallelstructuur A59. Dit 
alternatief werd tot 2008 door alle 
voorgaande colleges van B&W van 
Heusden nagestreefd, aldus inspreker. 
Dit plan houdt het volgende in: de 
Akkerstraat in Vlijmen wordt half 
afgesloten, de Vendreef wordt 
doorgetrokken van de Parallelweg 
naar de A59 via de bestaande oprit en 
zo nodig ook doorgetrokken naar de 
Vlijmenseweg in verband met het 
ziekenhuis. 

onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 
 
 
 

13.8 Naast deze alternatieven vraagt 
inspreker ook de volgende 
alternatieven te onderzoeken:  
• Provinciale mogelijkheden; 
• de aanpassingen van bestaand 

wegennet volgens het 
zogenaamde plan Taken; 

• alternatieven op veel grotere 
afstand van de bewoning aan de 
Molenhoek en Voordijk en behoud 
van de te beschermen natuur 
langs de Gemeint. 

Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 
 

13.9 Inspreker stelt dat de door de 
provincie en gemeenten aangevoerde 
redenen voor de aanleg van een 
randweg niet opwegen  
tegen de grote nadelen voor milieu en 
omwonenden. 
Een randweg zou zeer nadelig zijn op 
het vlak van de volgende aspecten: 
• Beschermde dieren, zoals de 

steenuil 
• Karakter van kleinschalig 

polderlandschap 
• Onder meer omdat de weg 

verhoogd zou moeten worden 
aangelegd 

• De geluidbelasting voor de 
woningen gelegen aan de 
Molenhoek en de Voordijk te 
Vlijmen  

Inspreker stelt dat de wens van de 
gemeente ’s-Hertogenbosch dat ‘de 
belevingswaarde van de recreanten 

De effecten van deze variant worden 
in het kader van de m.e.r. inzichtelijk 
gemaakt. De door u benoemde 
aspecten worden meegenomen in 
de onderzoeken. 
Voor een nadere toelichting zie 
paragraaf 4.2.2 Leefbaarheid, 4.2.4 
Geluid en paragraaf 4.2.7 Ecologie. 
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van het 
Engelermeer zo min mogelijk dient te 
worden belast’ niet opweegt tegen de 
overlast voor de bewoners van de 
Molenhoek en Voordijk. 
Inspreker stelt voor om het stuk 
grond van circa dertig meter breed 
naast het Engelermeer, alwaar in het 
verleden ook al een weg heeft 
gelegen, ook nu te bestemmen als 
weg. 
Inspreker verzoekt daarbij ook te 
onderzoeken of de aanname dat het 
Engelermeer ter plaatse snel 4 tot 5 
meter diep wordt wel klopt. Volgens 
inspreker is het Engelermeer langs het 
gekozen tracé van de randweg nu 
juist tot wel 50 meter uit de kant 
minder dan een meter diep. 
Met een geringe investering in de 
inzet van de reeds aanwezige 
zandzuiger kan de randweg tientallen 
meters verder van de bestaande 
bewoningen en het natuurgebied 
langs de Gemeint worden aangelegd, 
stelt inspreker.  
Inspreker stelt dat in de nu 
voorliggende plannen volstrekt 
onvoldoende rekening is gehouden 
met de belangen van de direct 
omwonenden. Er is volgens inspreker 
tot op heden volstrekt onvoldoende 
onderzoek gedaan naar de gevolgen 
van de geplande randweg voor 
gezondheid, woongenot en de 
woningen van omwonenden. 

 
 
 
 
 
Bedankt voor uw suggestie. Ook 
deze zal worden meegenomen in de 
overwegingen. Voor een toelichting 
zie hoofdstuk 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De belangen van de omwonenden 
zijn een zeer belangrijk onderdeel 
van de te maken afwegingen. Deze 
afwegingen kunnen pas gemaakt 
worden als de onderzoeksresultaten 
bekend zijn. 
 

14.1 Inspreker stelt dat toename van het 
verkeer dat gebruik zal maken van de 
aan te leggen randweg en via de 
Vijfhoevenlaan/Mommersteeg en de 
Van Leeuwenhoeklaan zal gaan rijden 
directe gevolgen heeft voor het 
leefklimaat, geluid en de hoeveelheid 
fijnstof voor de aanliggende straten.  
Inspreker stelt dat juist dit gedeelte 
van Vlijmen niet opgenomen is in het 
MER en dat dit wel degelijk zou 
moeten.  
Inspreker wenst inzicht in de effecten 
die dit verkeer heeft op de eerder 

De verkeersstromen zijn inderdaad 
van grote invloed op het leefklimaat, 
de geluidbelasting en op het fijnstof. 
Onderzoek naar deze effecten zal 
dan ook plaatsvinden in het kader 
van de m.e.r. 
Vlijmen is in zijn geheel opgenomen 
in het studiegebied. Voor een nadere 
toelichting zie paragraaf 4.2.1 
Studiegebied. 
 
 
Het door inspreker gevraagde inzicht 
is inderdaad nodig om een 
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genoemde straten en de eromheen 
gelegen gebieden en hoe de nadelige 
effecten van deze infrastructurele 
aanpassingen voor de 
eerdergenoemde straten worden 
voorkomen. 

zorgvuldige afweging te kunnen 
maken. De m.e.r.-onderzoeken 
zullen de gevraagde inzichten 
verschaffen. Voor optredende 
nadelige effecten als gevolg van de 
GOL-maatregelen dienen 
mitigerende of compenserende 
maatregelen te worden getroffen. 

14.2 Inspreker stelt dat een paar jaar 
geleden werd voorgesteld om de 
Tuinbouwweg in dezelfde fase als 
het aanleggen van de randweg te 
verbreden en deze dan als ook 
invalsweg te gebruiken. Inspreker 
stelt dat dit niet meer is 
opgenomen in de eerst uit te 
voeren fase, waardoor de eerder 
genoemde wegen door Vlijmen 
onevenredig zwaar belast gaan 
worden. Inspreker wenst inzicht in 
de overwegingen hiervoor. 
 

De Tuinbouwweg wordt niet 
verbreed binnen de GOL-plannen. 
Wel wordt in fase 1 van het GOL de 
Voorste Zeedijk en de Bellaard (tot 
en met de aansluiting met de 
Tuinbouwweg) verbreed en ingericht 
als een 60 km/uur weg. In het 
algemeen is het zo dat gestreefd 
wordt naar een logische volgorde in 
de realisatie van infrastructurele 
maatregelen, om te voorkomen dat 
er een, weliswaar tijdelijke, maar 
toch ongewenste situatie ontstaat 
dat bepaalde wegen de toestroom 
van verkeer niet aankunnen. 

14.3 Inspreker stelt voor om de parallelweg 
die al in Drunen en vanuit Drunen 
naar Vlijmen is aangebracht over de 
oude spoorlijn door te trekken naar ‘s-
Hertogenbosch‐West c.q. het te 
realiseren knooppunt Vlijmen‐Oost, 
aansluiting 45. Zo kan het doorgaande 
verkeer uit Vlijmen-dorp 
weggehouden worden. Als de weg 
evenwijdig en tegen de A59 aangelegd 
wordt, dan heeft deze geen negatieve 
invloed op de natuur in de 
Moerputten.  

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
 

14.4 Inspreker is het opgevallen dat in 
het nieuwe ontwerp van 
aansluiting 45 ‘s-Hertogenbosch 
West de nieuwe randweg een 
aanzienlijk stuk opschuift richting 
het  westen, naar de Biessert 
polder en de daar gelegen 
ecologische verbindingszone en 
de dijk met daarachter en op het 
bewoonde gebied Meliepark/ 
Molenpark en Meliestraat.  
Inspreker verzoekt te onderzoeken 
of het mogelijk is de randweg meer 
richting het oude tracé op te 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
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schuiven zodat de open structuur 
van de polder behouden blijft.  

14.5 Inspreker stelt dat de afslag 43 
vanuit ‘s-Hertogenbosch dusdanig 
vergroot dient te worden, dat deze 
als hoofdafslag gebruikt kan worden, 
waardoor er zo weinig mogelijk 
verkeer door Vlijmen--‐dorp zal rijden.  

Ook deze suggestie zal worden 
overwogen in het onderzoek in het 
kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 

15  Gelijk aan zienswijze 5.  Voor een reactie zie zienswijze 
nummer 5. 

16.1 Inspreker stelt sinds 2007 pogingen te 
hebben ondernomen om mee te 
praten over de plannen voor een 
randweg bij Drunen. Inspreker geeft 
aan al die tijd niet gehoord te zijn en 
spreekt hierover zijn afkeuring uit.  
 

Het wordt betreurd dat inspreker 
het gevoel heeft niet gehoord te zijn. 
Voor het programma GOL wordt 
ernaar gestreefd om omwonenden 
en andere belanghebbenden te 
betrekken bij de planvorming.  
Zie ook Hoofdstuk 2 Reacties op 
voorgeschiedenis programma GOL 
voor een toelichting. 

16.2 Inspreker stelt een alternatief voor 
waarmee de Baardwijkse Overlaat 
gespaard kan worden. Dit behelst het 
doortrekken van de Taxandriaweg, als 
parallelweg aan de zuidkant van de 
A59 over een nieuwe bredere brug 
over het Drongelens Kanaal om aan te 
sluiten op een rotonde voor 
aansluiting naar het noorden van de 
A59 en de Spoorlaan. De nieuwe weg 
zou ten noorden van het Halve 
Zolenfietspad moeten liggen. 
Inspreker is tegenstander van het 
huidige ontwerp omdat dit de 
Baardwijkse Overlaat zou aantasten, 
omdat deze weg leidt tot nog meer 
verkeersaanbod, met uitlaatgassen en 
fijnstof op de verbindingsweg tussen 
Drunen en Waalwijk.  
Inspreker wijst erop dat de voorziene 
nieuwe brug over het Drongelens 
kanaal geen oplossing biedt voor een 
betere doorstroming van het verkeer. 
Immers, nu al (bij 70 km brug) 
wordt reeds 100 km gereden.  

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
De effecten worden in het kader van 
de m.e.r. in beeld gebracht. De door 
inspreker genoemde aspecten zijn 
onderdeel van de te maken 
afwegingen. 
 
 
De brug in de A59 over het 
Drongelens kanaal (werk 
Rijkswaterstaat) wordt niet alleen 
vervangen en verbreed uit oogpunt 
van doorstroming maar is 
noodzakelijk in verband met de 
onderhoudstoestand van de brug. 

17.1 Inspreker is het niet eens met de 
voorgestelde verhoging van de 
verkeersintensiteit van 1000 
mvt/etmaal naar 9900 mvt/etmaal op 
de Tuinbouwweg.  

Op de Tuinbouwweg zullen in de 
toekomstige situatie na realisatie 
GOL ca. 4500 mvt/etmaal gaan 
rijden (dit in tegenstelling tot de 
genoemde 9900 mvt/etmaal door 
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Inspreker vreest de gevolgen van het 
plan om van een 60 km regime naar 
een 80 km regime te gaan op de 
Tuinbouwweg, waar veel 
perceelaansluitingen en 
vrachtwagenbewegingen zijn, voor de 
leefbaarheid en veiligheid van vooral 
schoolgaande kinderen.  
De aanwezige fietssuggestiestroken 
functioneren niet, omdat ze te smal 
zijn. 
Inspreker stelt voor om het 60-
kilometer per uur regime te 
handhaven of te verlagen.  

inspreker). 
De effecten van de aanpassingen aan 
de Tuinbouwweg worden in het 
kader van de m.e.r. inzichtelijk 
gemaakt. Aspecten als het 
snelheidsregime en veiligheid 
worden meegenomen in de 
onderzoeken. 
 
 

18.1 Gelijk aan zienswijze 5 met 
onderstaande toevoeging: 
 
Inspreker wenst de overlast die 
ervaren zal worden in de tuinen van 
de woningen aan de Dennestraat, die 
parallel aan de nieuw aan te leggen 
randweg liggen, onderdeel te maken 
van de onderzoeken en afwegingen, 
omdat de tuin een onderdeel is van 
het wooncomfort. 
 

Voor een reactie zie zienswijze 
nummer 5.1 t/m 5.12. 
 
Het geluidsonderzoek levert een 
geluidwaarde op voor de gevel. 
Hiervan kan het geluidniveau in de 
tuin worden afgeleid. Het 
geluidniveau in de tuin kent echter 
geen wettelijke bescherming. Zie 
paragraaf 4.2.4 Geluid voor een 
toelichting. 
Zie voor een toelichting ook 
paragraaf 4.2.2 Leefbaarheid. 

19.1 Gelijk aan zienswijze 5 met 
onderstaande toevoeging: 
 
Wij willen graag een groen uitzicht 
houden voor als de plannen worden 
uitgevoerd en dit ook in de toekomst.  
Het blijven van een natuurlijk uitzicht 
(hoge bomen en struiken naast de 
spoorsloot). 

Voor een reactie zie zienswijze 5.1 
t/m 5.12.  
 
Er wordt naar gestreefd deze bomen 
te behouden. 

20.1 Inspreker stelt dat de Industriestraat 
veel te smal is om zoveel verkeer 
doorheen te laten en dat de kruising 
bij de Nassaulaan er helemaal niet op 
is berekend. 

De gevolgen voor de Industriestraat 
worden inzichtelijk gemaakt in de 
onderzoeken in het kader van de 
m.e.r. De breedte van de weg is een 
uitgangspunt in deze onderzoeken. 

20.2 Inspreker heeft deze woning gekocht 
omdat het een rustige straat is en 
vraagt zich af wat er met de waarde 
van zijn huis gebeurt als er straks 
zoveel verkeer door de straat komt. 
 
 
 

Totdat de plannen en de 
maatregelen in detail uitgewerkt zijn 
kan er nog geen uitspraak worden 
gedaan over de precieze effecten 
ervan. Indien er negatieve effecten 
optreden zal bekeken worden welke 
mitigerende of compenserende 
maatregelen getroffen kunnen 
worden om deze effecten te 
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voorkomen of te verminderen. 
20.3 Inspreker hoopt dat er serieus 

gekeken zal worden naar de plannen 
van Dhr. Verlouw om een nieuwe 
kruising te maken vanaf de 
Nassaulaan en een oprit naar de A59, 
omdat hiermee de verkeersmassa op 
de grote rotonde bij de Jonkheer de la 
Courtstraat verlicht zou worden. 
Daarnaast wordt het verkeer op de 
Wolput verminderd. 

De plannen van onder andere Dhr. 
Verlouw worden onderzocht in de 
m.e.r. Zie hoofdstuk 3 voor een 
nadere toelichting. 
 

20.4 Inspreker doet de suggestie om de 
parallelweg door te laten lopen tot 
aan de Vendreef, omdat daar 
voldoende ruimte is om een kruising 
te creëren. 
Verkeer kan vanuit daar richting 
Vlijmen-Centrum, en ook de polder in 
richting Helvoirt, aldus inspreker. 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 

21.1 Inspreker vraagt zich af waarom bij de 
aansluiting Kastanjelaan west en 
Spoorlaan gekozen is voor een T-
splitsing en niet zoals voorheen een 
rotonde. Inspreker stelt dat bewezen 
is dat een rotonde de doorstroming 
bevordert en dus het verkeer eerder 
uit de wijk heeft. 
 

Uit de voorlopige resultaten van het 
verkeersonderzoek is gebleken dat 
een rotonde niet nodig is op deze 
plek, omdat de verkeers-
intensiteiten hiervoor niet groot 
genoeg zijn. 
De keuze is gemaakt op basis van de 
huidige beschikbare verkeerscijfers 
en de effecten van beide 
oplossingen op verkeersafwikkeling 
en verkeersveiligheid. Het 
geactualiseerde verkeersonderzoek 
zal uitwijzen of deze constatering 
stand houdt. 

21.2 Gelijk aan zienswijze 5. Voor een reactie zie zienswijze 
nummer 5.1 t/m 5.12. 

22.1 Inspreker wenst inzicht in de gevolgen 
van de verhoging van de A59 tussen 
afslag Vlijmen-oost en ’s-Hertogen-
bosch West ten behoeve van de 
ecotunnel onder de A59 op de natuur 
ten noorden en zuiden van de A59 en 
de aspecten leefklimaat, 
geluidsoverlast en fijnstof voor de 
omwonenden in omgeving Meliepark, 
Molenhoek en de Meliestraat 
/Voordijk. 

Inzicht in de effecten wordt 
verkregen op basis van de nog uit te 
voeren onderzoeken naar verkeer, 
ecologie, luchtkwaliteit en geluid. 
Voor een nadere toelichting zie 
paragraaf 4.2.1 Gevolgen 
programma GOL voor Leefbaarheid, 
4.2.4 Geluid, 4.2.5 Luchtkwaliteit en 
4.2.7 Ecologie. 

22.2 Inspreker stelt dat toename van het 
verkeer dat gebruik zal maken van de 
aan te leggen randweg en via de 
Vijfhoevenlaan/Mommersteeg en de 

De verkeersstromen zijn inderdaad 
van (grote) invloed op het 
leefklimaat, de geluidbelasting en op 
het fijnstof. Onderzoek naar deze 
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Van Leeuwenhoeklaan zal gaan rijden 
directe gevolgen heeft voor het 
leefklimaat, geluid en de hoeveelheid 
fijnstof voor de aanliggende straten.  
Inspreker stelt dat juist dit gedeelte 
van Vlijmen niet opgenomen is in de 
m.e.r. en dat dit wel degelijk zou 
moeten.  
Inspreker wenst inzicht in de effecten 
die dit verkeer heeft op de eerder 
genoemde straten en de eromheen 
gelegen gebieden en hoe de nadelige 
effecten van deze infrastructurele 
aanpassingen voor de eerder-
genoemde straten worden 
voorkomen. 

effecten zal dan ook plaatsvinden in 
het kader van de m.e.r. 
 
 
Vlijmen is in zijn geheel opgenomen 
in het studiegebied. Voor een nadere 
toelichting zie 4.2.1 Studiegebied. 
 
Het door inspreker gevraagde inzicht 
is inderdaad nodig om een 
zorgvuldige afweging te kunnen 
maken. De m.e.r.-onderzoeken 
zullen de gevraagde inzichten 
verschaffen. 
 
 

22.3 
 

Inspreker stelt dat een paar jaar 
geleden werd voorgesteld om de 
Tuinbouwweg in dezelfde fase als 
het aanleggen van de randweg te 
verbreden en deze dan ook als 
invalsweg te gebruiken. Inspreker 
stelt dat dit niet meer is 
opgenomen in de eerst uit te 
voeren fase, waardoor de eerder 
genoemde wegen door Vlijmen 
onevenredig zwaar belast gaan 
worden. Inspreker wenst inzicht in 
de overwegingen hiervoor. 

De Tuinbouwweg wordt niet 
verbreed binnen de GOL-plannen. 
Wel wordt in fase 1 van het GOL de 
Voorste Zeedijk en de Bellaard (tot 
en met de aansluiting met de 
Tuinbouwweg) verbreed en ingericht 
als een 60 km/uur weg. In het 
algemeen is het zo dat gestreefd 
wordt naar een logische volgorde in 
de realisatie van infrastructurele 
maatregelen, om te voorkomen dat 
er een, weliswaar tijdelijke, maar 
toch ongewenste situatie ontstaat 
dat bepaalde wegen de toestroom 
van verkeer niet aankunnen. 

22.4 
 
 

Inspreker stelt voor om de 
parallelweg die al in Drunen en 
vanuit Drunen naar Vlijmen is 
aangebracht over de oude spoorlijn 
door te trekken naar ’s-Hertogen-
bosch--‐West c.q. het te realiseren 
knooppunt Vlijmen--‐Oost, aansluiting 
45. Zo kan het doorgaande verkeer 
uit Vlijmen--‐dorp weggehouden 
worden. Als de weg evenwijdig en 
tegen de A59 aangelegd wordt, dan 
heeft deze geen negatieve invloed 
op de natuur in de Moerputten.  

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
 

22.5 
 
 

Inspreker is opgevallen dat in het 
nieuwe ontwerp van aansluiting 
45 ‘s-Hertogenbosch West de 
nieuwe randweg een aanzienlijk 
stuk opschuift richting het 
westen, naar de Biessertpolder en 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
 



  71 

 

de daar gelegen ecologische 
verbindingszone en de dijk met 
daarachter het bewoonde gebied 
Meliepark/Molenpark en 
Meliestraat. 
Inspreker verzoekt te onderzoeken 
of het mogelijk is de randweg meer 
richting het oude tracé op te 
schuiven zodat de open structuur 
van de polder behouden blijft. 

22.6 Inspreker stelt dat de afslag 43 
vanuit ‘s-Hertogenbosch dusdanig 
vergroot dient te worden, dat deze 
als hoofdafslag gebruikt kan worden, 
waardoor er zo weinig mogelijk 
verkeer door Vlijmen--‐dorp zal rijden. 

Ook deze suggestie zal worden 
overwogen in het onderzoek in het 
kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 

23.1 In de Notitie aansluiting 40 van de 
A59 zijn een aantal varianten voor 
nieuwe ontsluiting onderzocht. De 
keuze voor de voorkeursvariant zal in 
de m.e.r. nader worden onderbouwd.  
Inspreker bepleit dat ook de andere 
varianten, zoals in voornoemde 
notitie aangegeven, op hun 
milieueffecten worden onderzocht. 

De varianten zullen nogmaals in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
worden overwogen.  
Voor een nadere toelichting zie 
hoofdstuk 3. 

23.2 Door de voorziene ingrijpende 
aanpassing van de wegenstructuur ter 
plaatse, verwacht inspreker een 
onaanvaardbare belasting en 
waardevermindering van zijn 
agrarisch bedrijf. 
 

Totdat de plannen en de 
maatregelen in detail uitgewerkt zijn 
kan er nog geen uitspraak worden 
gedaan over de precieze effecten 
ervan. Indien er negatieve effecten 
optreden zal bekeken worden welke 
mitigerende of compenserende 
maatregelen getroffen kunnen 
worden om deze effecten te 
voorkomen of te verminderen. Over 
een eventuele schadeclaim kan na 
de vaststelling van het PIP of daarbij 
gerelateerde besluiten een uitspraak 
worden gedaan, omdat dan de 
plannen in hun definitieve vorm 
bekend zijn. Zie voor een toelichting 
hierop paragraaf 4.2.9 Schade. 

23.3 Inspreker verwacht dat het niet meer 
kunnen gebruiken van de bestaande 
tunnel onder de A59 zal leiden tot 
aanzienlijke omrijdschade. 

Over een eventuele schadeclaim kan 
na de vaststelling van het PIP of 
daarbij gerelateerde besluiten een 
uitspraak worden gedaan, omdat 
dan de plannen in hun definitieve 
vorm bekend zijn. Zie voor een 
toelichting hierop paragraaf 4.2.9 
Schade. 
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23.4 Inspreker bepleit dat duidelijk wordt 
geschetst wat de milieueffecten (voor 
wat betreft verkeer en vervoer, 
geluid, luchtkwaliteit, externe 
veiligheid en gezondheid) van de 
geplande verkeersmaatregelen zijn op 
zijn bedrijf, zowel op mens als op 
gewas. Daarnaast wenst inspreker 
inzicht in welke mitigerende en 
compenserende maatregelen worden 
getroffen. 

Inzicht in de effecten wordt 
verkregen op basis van de nog uit te 
voeren onderzoeken in het kader 
van de m.e.r. Voor een nadere 
toelichting zie de betreffende 
paragrafen in hoofdstuk 4. 
Totdat de plannen en de 
maatregelen in detail uitgewerkt zijn 
kan er nog geen uitspraak worden 
gedaan over de precieze effecten 
ervan. Indien er negatieve effecten 
optreden zal bekeken worden welke 
mitigerende of compenserende 
maatregelen getroffen kunnen 
worden om deze effecten te 
voorkomen of te verminderen. 

24.1 Inspreker, commissie Omwonenden 
A59, stelt dat de voorgestelde 
Noordelijke Parallelstructuur 
Waalwijk de voorwaarde is voor de 
realisatie van de aansluiting Drunen-
West (40) en dat zonder deze 
structuur de woonwijken van 
Waalwijk onacceptabel belast zullen 
worden. 
Om deze reden dient de fasering van 
de werkzaamheden te worden 
afgestemd op het eerst realiseren van 
verbeterde infrastructuur en daarna 
pas het aantasten van bestaande 
verbindingen. 
Inspreker vraagt nadrukkelijk in de 
plannen en planning de Noordelijke 
Parallelstructuur voorrang te geven 
op de ontwikkelingen van aansluiting 
40. 

In zijn algemeenheid is een logische 
volgorde van de uitvoering van de 
verschillende infrastructurele 
aanpassingen noodzakelijk.  
Om te voorkomen dat er een, 
weliswaar tijdelijke, maar toch 
ongewenste situatie ontstaat dat 
bepaalde wegen de toestroom van 
verkeer niet aankunnen. Dit geldt 
ook voor de relatie tussen de 
noordelijke parallelstructuur 
Waalwijk en aansluiting 40. Voor een 
nadere toelichting zie paragraaf 3.1 
Inleiding en 3.2 Voorkeurs-variant en 
fasering. 
 
 
 

24.2 Inspreker verzoekt de noordelijke 
parallelstructuur Waalwijk zo parallel 
mogelijk aan de A59 aan te leggen en 
de afstand tussen beide wegen zo te 
kiezen dat bebouwing tussen beide 
wegen niet mogelijk is. 
Inspreker wil zo de geluidsreflectie 
van snelweg en parallelstructuur 
richting woningen ten zuiden van de 
snelweg, die ontstaat door geplande 
bebouwing ten noorden van de 
snelweg, zo veel als mogelijk verlagen.  

Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 
 

24.3 Inspreker vreest een verslechtering 
van de doorstroming in Waalwijk en 

De effecten op de verkeersstromen 
worden in de m.e.r. inzichtelijk 
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meer lokaal verkeer tussen Waalwijk 
en Drunen via o.a. de Drunenseweg 
en Overlaatweg als gevolg van het 
afsluiten van de aansluitingen 38/39 
en ontwikkeling van de aansluiting 40. 
Inspreker stelt dat een rotonde voor 
de kruising Akkerlaan – Drunenseweg 
een voorwaarde is voor de 
doorstroming in de GOL plannen. 

gemaakt.  
 
 
 
 
Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 

24.4 
 

Inspreker vraagt om duidelijkheid 
over de fasering van de plannen en 
over welke partij welke aansluiting 
verzorgt. Inspreker geeft aan dat er 
eerst overeenstemming zou moeten 
zijn tussen de betreffende 
gemeenten, met name over het 
budget, alvorens de plannen 
uitgewerkt zouden moeten worden. 
 
 

De fasering van de plannen is 
weergegeven in de NRD. De exacte 
planning van de uitvoering van de 
werkzaamheden is op dit moment 
nog niet bekend. 
De plannen worden nog steeds 
verder uitgewerkt. Daarbij wordt 
rekening gehouden met de 
beschikbare budgetten. Zie 
paragraaf 3.1 Voorkeursvariant en 
fasering voor een nadere toelichting. 

24.5 Inspreker stelt dat de samenwerking 
van gemeente en GOL verder zou 
moeten gaan dan slechts de op- en 
afrittenstructuur.  

De samenwerking tussen gemeenten 
en provincie is inderdaad breder dan 
alleen de aansluitingen op de A59 en 
beslaat alle aspecten van het 
programma GOL. 

24.6 Inspreker verzoekt om een 
schriftelijke toezegging dat de 
aansluiting van Baardwijk op de 
Noordelijke Parallelstructuur voorzien 
wordt van een verkeersremmend 
verkeerslicht en om handhaving van 
het verbod op vrachtwagens in beide 
richtingen. Deze maatregelen zijn 
nodig om sluipverkeer door Baardwijk 
te voorkomen. Daarnaast wenst 
inspreker fysieke belemmeringen om 
te voorkomen dat vrachtverkeer via 
de Hoogeindse Rondweg Waalwijk 
binnenkomt, dan wel verlaat. 
Inspreker wenst een extra 
onderdoorgang of viaduct ter plaatse 
van Appels Autobedrijven BV. Deze 
dient om het verkeer uit Baardwijk te 
weren. Alternatief is om de oprit (bij 
“Appels”) te behouden. Inspreker is 
van mening dat juist het openhouden 
van deze oprit bij Appels ten goede 
komt aan de verkeersstromen binnen 
Waalwijk, maar ook ten aanzien van 
de doorstroming op en naar de 

In de huidige plannen is voorzien in 
de plaatsing van verkeerslichten op 
het kruispunt noordelijke 
parallelstructuur/Hoogeindse 
Rondweg om de verkeersstromen te 
reguleren. De hoogtebeperking 
onder het viaduct in de Hoogeindse 
Rondweg blijft bestaan. 
Bovenstaande is onder voorbehoud, 
want nieuwe inzichten uit de 
onderzoeken kunnen tot een 
aanpassing leiden.  
 
 
Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Zie ook 
hoofdstuk 3 voor een toelichting. 
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snelweg. Inspreker wenst dat deze 
variant en de variant waarbij 
aansluiting Centrum open blijft, 
doorberekend wordt. 

24.7 Inspreker stelt dat in de tot nu toe 
gepresenteerde resultaten er nog 
verschillen bestaan tussen de in de 
diverse stadia gehanteerde modellen 
en modelresultaten en de beschikbare 
verkeerscijfers. 
Op 24 april 2014 is een stuk 
ingebracht met betrekking tot 
verkeercijfers. Tot en met 4 mei 2015 
is er de mogelijkheid tot het indienen 
van een zienswijze. Volgens inspreker 
is hiermee de termijn om tot een 
volledige reactie te komen slechts 10 
dagen in plaats van gestelde 6 weken. 
Inspreker betoogt aan de hand van 
NSL tool en GEO tool dat er 
verschillen zitten tussen de gebruikte 
verkeerscijfers. 

De verschillen tussen verkeerscijfers 
zijn ontstaan, omdat de modellen 
die hieraan ten grondslag liggen een 
verschillend detailniveau kennen en 
worden gebruikt voor verschillende 
effectstudies. Deze verschillen zijn 
daarom verklaarbaar en gebruikelijk. 
De uitgangspunten van de 
verkeersonderzoeken zijn afgestemd 
met de provincie en de betrokken 
gemeenten. De verkeerscijfers 
maakten geen onderdeel uit van de 
NRD en dus ook niet van de door 
inspreker genoemde 
zienswijzeperiode. Als het MER ter 
inzage ligt kan wel worden 
ingesproken op de berekende 
verkeersintensiteiten. 

24.8 Inspreker wenst inzicht te krijgen in 
de verkeersbewegingen per straat, de 
richting van dit verkeer en het tijdstip. 
 
Inspreker betoogt dat het kantelpunt 
voor de keuze van route via 
Loeffstraat – Hoogeinde, doorgang 
centrum of via Overlaatweg gesteld 
op de kruising Teisterbandlaan –
Grotestraat discutabel is. 
Berekening van de afstand van dit 
kruispunt tot de nieuwe aansluiting 
40 laat zien dat vanaf deze kruising de 
keuze inderdaad naar Loeffstraat – 
Hoogeinde gaat, maar dat de afstand 
ten opzichte van de andere 
mogelijkheden zoveel afwijkt 
(minimaal 1 tot 2 km korter), dat dit 
kantelpunt niet aannemelijk is. Het 
kantelpunt ligt naar de mening van 
Inspreker verder van Waalwijk-Oost af 
en inspreker verwacht dat er meer 
verkeer via Baardwijk zal gaan dan nu 
wordt weergegeven. 

Het door inspreker gevraagde inzicht 
wordt gegeven in het 
verkeersonderzoek in het kader van 
de m.e.r. 
 De verkeersmodellen kennen een 
detailniveau dat geschikt is om een 
passend inzicht te krijgen in de 
verkeersbewegingen voor dit 
project. Zie paragraaf 4.2.3. Verkeer 
voor een toelichting. 
 

24.9 Inspreker stelt voor om de bewoners 
intensief te betrekken en vraagt om 
toepassing van voldoende 
gedetailleerde modellen, het rekenen 

Bewoners worden onder andere 
middels informatieavonden, 
schetssessies en nieuwsbrieven 
betrokken.  
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met actuele gegevens en de 
toepassing van maximale 
groeiscenario’s.  
 
 
 
Inspreker vraagt de alternatieven 
door te rekenen en te overhandigen 
aan bewoners, voordat de plannen 
definitief zijn.  
 

De verkeersmodellen kennen een 
detailniveau dat geschikt is om een 
passend inzicht te krijgen in de 
verkeersbewegingen voor dit 
project. Zie paragraaf 4.2.3. Verkeer 
voor een toelichting. 
De door insprekers ingebrachte 
ideeën worden overwogen en 
eventueel verkeerskundig 
doorgerekend in de onderzoeken in 
het kader van de m.er. Dit gebeurt 
voordat de plannen definitief zijn. 
Zie hoofdstuk 3 voor een toelichting. 

24.10 Inspreker doet een suggestie voor de 
aanpassing van het fietspad vanaf de 
Hoogeindse Rondweg dat verderop 
aansluit op de Valkenvoortweg. Dit 
fietspad zou gewijzigd kunnen 
worden: 
a) De totale lengte van het huidige 

plan bedraagt 443 meter 
(Snelwegviaduct tot Valken-
voortweg). Indien men het 
fietspad rechtstreeks doortrekt 
naar de Valkenvoortweg bedraagt 
de lengte 282 meter. Een verschil 
van 161 meter. 

b) Er hoeven geen fietsoversteek-
plaatsen te komen indien men dit 
fietspad over een nieuw aan te 
leggen verbindingsbrug over het 
kanaal laat lopen. Voordelen: 
Eenvoudigere verkeerslichten op 
de T-splitsing aan einde 
Hoogeindse Rondweg, en dus 
goedkoper, een betere 
doorstroming van het verkeer en 
een veel veiligere situatie voor 
fietsers. 

c) De verdere ontsluiting van 
fietspaden ontbreekt. Inspreker 
suggereert om de bestaande 
Valkenvoortweg in de toekomst in 
te richten als fietspad. 

d) Inspreker vraagt of er een fietspad 
komt op de nieuwe brug. 

e) Inspreker ziet graag, tegelijk met 
GOL, een compleet toekomstig 
fietsplan met alle paden voor 
gemeente Waalwijk en 

Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 
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aansluitingen op andere 
gemeentes. 

24.11 Inspreker verzoekt om geluids-
voorzieningen (saneren) ten zuiden 
van de snelweg ter hoogte van 
Waalwijk Oost (de winterdijk) tot over 
het kanaal. Hierbij denkt inspreker 
aan geluidschermen van voldoende 
hoogte ( +/- 6 meter) die lichtgewicht 
en doorzichtig zijn. Inspreker 
verwacht dat binnen enkele jaren het 
GPP (geluidsproductieplafond) wordt 
overschreden, gebaseerd op 
verkeersprognoses van 
Rijkswaterstaat.  
Over het type scherm ziet inspreker 
graag overleg met de lokale 
bewonersgroep "OmwonendenA59". 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. 
N.a.v. het geluidonderzoek in het 
kader van de m.e.r. worden de 
effecten inzichtelijk gemaakt en zal 
blijken of een scherm nodig is. 
De vormgeving van eventuele 
geluidschermen is nog niet bepaald. 
Dit wordt in een later stadium 
gedaan. Het plaatsen van 
doorzichtige schermen is een optie 
die dan beoordeeld zal gaan worden. 
Zie ook hoofdstuk 3 voor een 
toelichting op ingebrachte ideeën.  
Zie ook paragraaf 4.2.4 Geluid voor 
een toelichting op het geluid-
onderzoek. 

24.12 Inspreker sluit zich aan bij de visie van 
de stichting van GOL naar Beter dat 
een toekomstvisie op de ontwikkeling 
van de A59 invulling zal moeten geven 
aan de volgende functies van de A59: 
• Verbindingsweg tussen de kernen 

van de Langstraat met veilige en 
op korte afstand van elkaar 
gesitueerde aansluitingen. 

• Interregionale doorgaande oost-
west verbinding. 

Inspreker is het niet eens met de 2 
punten van de zienswijze van de 
stichting van GOL naar Beter: 
• “Alternatieve tracés van de 

Westelijke Randweg Drunen ter 
hoogte van de …. de bebouwing 
van Waalwijk in het tracé van het 
huidige afwateringskanaal.”; 

• “Door een eenvoudige aanpassing 
(realisatie van een voldoende 
brede brug en weefvak 39/40) kan 
deze aansluiting weer hersteld 
worden, waardoor de 
verkeersdruk op de Overlaatweg 
tussen Waalwijk en Drunen 
aanzienlijk zal afnemen en de 
verkeersbelasting van de kernen 
Waalwijk en Drunen eveneens fors 
zal verminderen.” 

Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 
Het verschil tussen uw visie en die 
van de stichting van GOL naar Beter 
is helder. 
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Inspreker is het hier niet mee eens 
omdat aanpassing van aansluiting 39 
niet past in het model van 
parallelstructuren. Op- en afritten die 
uitkomen in een 30-km zone zijn niet 
gewenst. 

24.13 Inspreker verzoekt in overleg met de 
commissie OmwondendenA59 
alternatieven te ontwikkelen die de 
volgende elementen bevatten: 
• Kansen benutten op 

optimalisering parallelstructuur 
aan de zuidzijde van de rijksweg 
(bijv. verbinding via oprit Appels 
Autobedrijven B.V. naar 
parallelstructuur Drunen met 
gebruik van deel bestaande 
rijksweg A59); 

• Kansen benutten op 
optimalisering parallelstructuur 
noordzijde rijksweg met inruimen 
van plek voor parallelrijbaan in 
nieuwe brug over Drongelens 
Kanaal (aanpassing Tracébesluit 
i.o.m. RWS) 

• Aanleg A59 ten noorden van de 
huidige A59. 

Mochten bovengenoemde 
alternatieven onderbouwd afvallen, 
dan vraagt inspreker het volgende te 
overwegen:  
1. Appels doorgang. Een extra 

uitvalsbasis vanuit Waalwijk via 
een nieuw te bouwen viaduct of 
tunnel nabij Total-Appels zal het 
verkeer binnen Waalwijk 
ontlasten, aldus inspreker. 
Verkeer hoeft in dit geval niet 
meer via een lange 30 km/uur 
zone (Loeffstraat-Hoogeinde) 
Waalwijk te verlaten. Ook via de 
Overlaatweg, hetgeen meer dan 
2km omrijden is in alle richtingen, 
berekend vanaf de kruising 
Teisterbandlaan-Groen van 
Prinstererlaan (zie bijlage ) zal 
vermoedelijk niet gekozen 
worden, vermoedt inspreker. 

2. Inspreker stelt voor om de oprit 
bij Appels open te houden en deze 

Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De eerste beschreven alternatieven 
kunnen niet meegenomen worden in 
het GOL-programma, omdat er al 
een tracébesluit ligt. 
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te verlengen met +/- 25 meter. 
Inspreker voegt er aan toe dat de 
lengte van de oprit nu al 
voldoende is uitgaande van de 
NOA : nieuwe ontwerprichtlijn 
snelwegen. 

3. Een andere optie is om het tracé 
met een maximumsnelheid van 
100 km/uur uit te breiden naar 
het westen zodat de oprit niet of 
nauwelijks aangepast hoeft te 
worden. Bovendien is er dan een 
lagere geluidsbelasting op de 
woningen. 

4. Inspreker stelt voor afrit Centrum 
vanuit 's-Hertogenbosch te 
verbeteren door de afrit iets 
langer te maken en een rotonde 
te plaatsen aan het einde van deze 
afrit. Momenteel is hier een 
kruising, waarbij verkeer komend 
vanaf de snelweg voorrang dient 
te verlenen. 

5. Een rotonde, meer noordelijk 
gelegen, zal opstopping op de 
snelwegafrit voorkomen. 

Inspreker verzoekt deze alternatieven 
volwaardig mee te nemen in de 
m.e.r.-studie en op te nemen in het 
PIP.  
De eerste beschreven alternatieven 
vragen om een aanpassing van het 
vastgestelde Tracébesluit A59 
Drongelens Kanaal.  

24.14 Inspreker wenst graag betrokken te 
worden bij verdere schetssessies. 
 

Bedankt voor uw aanbod om mee te 
denken. Hiervan wordt graag gebruik 
gemaakt. 

25.1 Gelijk aan zienswijze 9.  
 

Voor een reactie zie zienswijze 
nummer 9. 

26.1 Inspreker betwijfelt het nut en de 
noodzaak van de nieuwe 
parallelstructuur met inprikker bij 
aansluiting 43 in Nieuwkuijk naar het 
oosten. 
Inspreker stelt dat de nieuwe 
parallelweg niet zo veel gebruikt zal 
worden als verwacht, omdat het 
verkeer andere routes zal kiezen. 
Inspreker ziet graag een uitgebreide 
toelichting op het voorstel tot aanleg 

Voor aansluiting 43 Nieuwkuijk 
wordt in de komende fase een 
variantenstudie opgestart, waarmee 
inzicht wordt verkregen in 
verkeerstromen en effecten van 
verschillende ontwerpen voor deze 
aansluiting. 
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van een nieuwe parallelweg met 
inprikker, met: 
1. de precieze locatie van de 

inprikker, 
2. focus op de verkeersintensiteit 

vanuit Vlijmen centrum naar deze 
nieuwe parallelweg, en 

3. toename geluidsbelasting en de 
benodigde maatregelen hiertegen. 

26.2 Inspreker stelt dat de geluidsbelasting 
voor de bewoners van Parallelweg 
Oost 16 t/m 22 nog altijd te hoog is, 
omdat de onlangs geplaatste 
geluidschermen langs de A59 slechts 
geplaatst zijn tot halverwege 
Parallelweg Oost. Aanleg van een 
nieuwe parallelweg zorgt voor nog 
meer geluidstoename en derving van 
woongenot, aldus inspreker. 
Inspreker stelt dat de bewoners van 
parallelweg- Oost en -West al jaren 
last hebben van de A59 met een 
enorm toegenomen 
verkeersintensiteit. Door de aanleg 
van een nieuwe parallelweg tussen de 
A59 en de genoemde straten wordt 
de oplossing van het 
verkeersprobleem A59 opnieuw 
afgewenteld op deze bewoners, 
hetgeen niet redelijk is. 

De geluidbelasting voor de woningen 
aan de Parallelweg Oost wordt 
onderzocht in het kader van de 
m.e.r. Er wordt rekening gehouden 
met de plannen van Rijkswaterstaat 
ten aanzien van de geluidschermen 
langs de rijksweg. 
 
 
 
Met de resultaten wordt rekening 
gehouden in de afweging van de 
verschillende oplossingsrichtingen. 
Leefbaarheid is een belangrijke 
component in de afwegingen. 
Zie paragraaf 4.2.1 Gevolgen 
programma GOL voor Leefbaarheid 
en 4.2.4 Geluid voor een toelichting. 

27.1 Inspreker stelt dat de nieuwe 
ontsluitingsroute via de 
Vijfhoevenlaan tot gevolg heeft dat de 
verkeersdruk verplaatst van de 
bestaande drukke ontsluitingsweg De 
Akker naar rustige woonwijken. Deze 
worden straks met een veel hogere 
verkeersdruk geconfronteerd. De 
bewoners van deze wijken hebben er 
indertijd (mede op grond van het 
bestemmingsplan en de feitelijke 
situatie) voor gekozen om niet aan 
een drukke straat als De Akker te gaan 
wonen, maar in een rustige woonwijk 
en hebben daar ook voor betaald, 
aldus inspreker. Inspreker vindt het 
onacceptabel dat de rust en het 
woongenot door verkeersoverlast 
verstoord gaan worden. 
Inspreker verzoek daarom dringend 

Inzicht in de effecten wordt 
verkregen op basis van de nog uit te 
voeren onderzoeken in het kader 
van de m.e.r. Voor een nadere 
toelichting zie paragraaf 4.2.3 
Verkeer. 
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om alle mogelijke aandacht aan dit 
punt te geven en daarvoor de 
acceptabele oplossingen te creëren.  

27.2 Inspreker geeft aan dat reeds sinds 
lange tijd hij en diverse 
medebewoners van Vlijmen-Dorp 
steeds weer vergelijkbare zienswijzen 
en bezwaren indienen tegen de 
plannen om aandacht en oplossingen 
hiervoor te krijgen. Inspreker wenst 
nu duidelijkheid. 

De onderzoeken die zullen worden 
uitgevoerd in het kader van de m.e.r. 
geven inzicht in de effecten. 
Vervolgens is een zorgvuldige keuze 
mogelijk. Pas dan is de gewenste 
duidelijkheid mogelijk. 
 

28.1 
 

Inspreker wenst inzicht in de gevolgen 
van de verhoging van de A59 tussen 
afslag Vlijmen-oost en ’s-Hertogen-
bosch West ten behoeve van de 
ecotunnel onder de A59 op de natuur 
ten noorden en zuiden van de A59 en 
de aspecten leefklimaat, 
geluidsoverlast en fijnstof voor de 
omwonenden in omgeving Meliepark, 
Molenhoek en de Meliestraat 
/Voordijk. 

Inzicht in de effecten wordt 
verkregen op basis van de nog uit te 
voeren onderzoeken naar verkeer, 
ecologie, luchtkwaliteit en geluid. 
Voor een nadere toelichting zie 
paragraaf 4.2.1 Gevolgen 
programma GOL voor Leefbaarheid, 
4.2.4 Geluid, 4.2.5 Luchtkwaliteit en 
4.2.7 Ecologie. 

28.2 Inspreker vraagt zich af of de 
ecotunnel die de natuurgebieden ten 
noorden (Biessertpolder/ 
Engelermeer) en ten zuiden 
(Moerputten) van de A59 gaat 
verbinden wel gaat functioneren nu 
er ook een aantal nieuwe wegen in de 
Biessertpolder worden gepland, die 
leiden tot extra verkeersbewegingen 
en extra kruisingen dwars door de 
ecologische verbindingszone zoals de 
kruising met de Voordijk.  

Alvorens besloten is deze ecotunnel 
in de voorkeursvariant op te nemen 
is op hoofdlijnen bezien wat de 
meerwaarde van een dergelijke 
verbinding kan zijn. De vraag in 
hoeverre de ecologische verbinding 
zal gaan functioneren zal in detail 
worden beantwoord in het 
ecologisch onderzoek. Het staat vast 
dat de meerwaarde van de 
verbinding aangetoond moet zijn, 
voordat hiertoe definitief besloten 
wordt. 
Zie ook paragraaf 4.2.7 Ecologie voor 
een toelichting. 

28.3 Inspreker is van mening dat rond het 
gebied Engelerweg en de Meliestraat 
/Voordijk zoveel nieuwe wegen in een 
klein gebied worden aangelegd dat 
hiermee afbreuk wordt gedaan aan de 
natuurwaarden van dit gebied en de 
beschermde cultuurhistorische 
waarde van het gebied rond de 
eeuwen oude dijken structuur. 
Inspreker stelt dat in het kader van de 
m.e.r. vastgesteld moet worden of de 
aanleg van de Oostelijke Randweg 
Vlijmen wel voldoende rekening kan 

De onderzoeken die zullen worden 
uitgevoerd in het kader van de m.e.r. 
geven inzicht in de effecten. Voor 
een nadere toelichting zie paragraaf 
4.2.7 Ecologie, 4.2.8 Landschap 
cultuurhistorie en landbouw en 
hoofdstuk 3. 
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houden met maatregelen om de 
ecologische en cultuurhistorische 
waarden in dit gebied te beschermen.  

28.4 Inspreker is opgevallen dat in het 
nieuwe ontwerp van aansluiting 
45 ‘s-Hertogenbosch West de 
nieuwe randweg een aanzienlijk 
stuk opschuift richting het 
westen, naar de Biessertpolder en 
de daar gelegen ecologische 
verbindingszone en de dijk met 
daarachter het bewoonde gebied 
Meliepark/Molenpark en 
Meliestraat.  
Inspreker verzoekt te onderzoeken 
of het mogelijk is de randweg meer 
richting het oude tracé op te 
schuiven zodat de open structuur 
van de polder behouden blijft. 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
 

28.5 Inspreker stelt dat ten westen van het 
Engelermeer, in de Biessertpolder, in 
de huidige situatie één weg is voor al 
het verkeer. 
In het nieuwe plan is sprake van 3 
wegen: een fietsstraat, de nieuwe 
randweg en een weg bestemd voor 
landbouwverkeer. 
Inspreker stelt voor deze te laten 
vervallen en te combineren met één 
van de andere wegen, omdat er in de 
polder nauwelijks landbouwverkeer 
plaatsvindt. 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
 

28.6 Inspreker stelt in figuur 17 
Natuurinrichting Oost vast dat het 
groengeblokte gebied geen onderdeel 
uitmaakt van het GOL programma en 
gaat ervan uit dat de Klimaatbuffer en 
de herinrichting ecologische 
verbindingszone e.d. aan de Voordijk 
er wel deel van uit maken. 

Inderdaad, de groene delen maken 
wel onderdeel uit van GOL. Beide 
gebieden (groene en groengeblokte 
gebieden) worden overigens wel in 
samenhang ontwikkeld. 

28.7 Inspreker stelt dat het onduidelijk is 
hoe de verkeersafwikkeling aan de 
zuidkant /midden- en noordkant op 
de Voordijk plaats gaat vinden. 
 
Inspreker vindt het onacceptabel dat 
de bewoners hier opgesloten komen 
te zitten en dat de Voordijk en de 
Hongerenburgweg een nieuwe 
sluiproute worden tussen Haarsteeg 

De onderzoeken die zullen worden 
uitgevoerd in het kader van de m.e.r. 
geven inzicht in de effecten. Zie 
hoofdstuk 4 voor een toelichting 
hierop. 
Er wordt in deze onderzoeken 
rekening gehouden met sluipverkeer 
en het voorkomen daarvan. 
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en de Vijfhoevenlaan. 
29.1 Inspreker stelt dat het programma 

GOL er door het opwaarderen van de 
rotonde nabij de Jonkheer La 
Courstraat en het behoud van de oprit 
naar ‘s-Hertogenbosch voor zorgt dat 
de Wolput en de Tunnelweg in 
gebruik blijven als route voor het 
verkeer en dat dit voor bedrijvenpark 
Nassaulaan en de woongebieden in 
de omgeving een ongewenste situatie 
is. 
Inspreker vindt het stuitend dat het 
GOL een onleefbare situatie 
accepteert voor de Wolput en 
Jonkheer de la Courtstraat terwijl de 
Tunnelweg geen verkeersfunctie van 
betekenis krijgt en beschouwt het als 
kapitaalvernietiging om de brede 
Tunnelweg niet ten volle te 
gebruiken.  
Inspreker vindt het niet passend dat 
de Wolput, de Jonkheer de la 
Courtstraat en het gebied rond afrit 
43 in Nieuwkuijk zeer veel auto’s te 
verwerken zullen krijgen. 

De onderzoeken die zullen worden 
uitgevoerd in het kader van de m.e.r. 
geven inzicht in de effecten. Zie 
hoofdstuk 4 voor een toelichting 
hierop. 
 
 
 
 
 
 
Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 

29.2 Inspreker heeft een tweetal 
alternatieven uitgewerkt waarbij het 
uitgangspunt is dat de President J.F. 
Kennedybrug nabij de Vendreef over 
de A59 open blijft voor verkeer. De 
huidige Industriestraat is ongeschikt 
als drukke doorsteek i.v.m. 
ruimtegebrek en woningen, grenzend 
aan deze straat. 
Inspreker stelt dat met deze 
alternatieven de volgende voordelen 
behaald kunnen worden: 
• Planschade van de bewoners van 

de Jonkheer de la Courstraat, de 
Wolput en Tunnelweg en 
eventueel voor een aantal 
bedrijven aan Nassaulaan wordt 
voorkomen als het aantal 
verkeersbewegingen halveert. 

• De turborotonde en 
verkeerslichten in Nieuwkuijk 
kunnen achterwege blijven. 

• De totale kosten zullen 
waarschijnlijk lager uitvallen.  

Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 
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• De verkeersdruk op de wegen 
wordt evenwichtiger verdeeld, dus 
betere doorstroming en dus 
minder fijn stof.  

• Transporten met gevaarlijke 
stoffen komen minder in de 
bebouwde kom. 

 
Alternatief 1 
Parallelstructuur doortrekken richting 
Nassaulaan met een doorsteek uiterst 
gelegen ten westen van Autobedrijf 
De Toekomst en ABB De Langstraat en 
gesitueerd over de percelen van De 
Toekomst en ABB De Langstraat. 
 
Alternatief 2 
Parallelstructuur doorstrekken 
richting Nassaulaan met een 
doorsteek ca. 45 meter oostelijk 
opgeschoven van de grens met de 
woonwijk aangegeven in alternatief 1, 
de doorsteek loopt tevens over de 
percelen van De Toekomst en ABB De 
Langstraat. Door het opschuiven van 
de doorsteek wordt de leefbaarheid 
van de woonwijk beter behouden. 
 
Nadere toelichting 
Nieuwe doorsteek realiseren voor 
ontsluiting bedrijven en bewoners 
met als doel dat de rotonde Jonkheer 
de la Courstraat en Wolput ontlast 
worden en Nassaulaan en 
woonomgeving beter bereikbaar 
worden. Tracé tussen Rotonde 
Jonkheer de la Courstraat en 
doorsteek Parallelstructuur is 
tweerichtingsverkeer. 
Ten oosten van de doorsteek 
Parallelstructuur en richting 
Nassaulaan is de oprit naar A59. Dat is 
éénrichtingsverkeer richting A59. 
Bestaande Parallelweg-oost blijft 
gewoon bestaan. 
Als bijlage heeft inspreker de 
publicatie van een artikel in de 
Scherper van 15 april 2015 
meegezonden, waarin zijn ideeën 
worden beschreven. 
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30.1 Gelijk aan zienswijze 24.  Voor een reactie zie zienswijze 
nummer 24. 

31.1 Gelijk aan zienswijze 12. Voor een reactie zie zienswijze 
nummer 12. 

32.1 Gelijk aan zienswijze 27. Voor een reactie zie zienswijze 
nummer 27. 

33.1 Inspreker, de stichting van GOL naar 
Beter, vraagt de provincie 
nadrukkelijk om ook de Commissie 
voor milieueffectrapportage van de 
reactie van inspreker op de hoogte te 
brengen, zodat deze bij het opstellen 
van haar advies desgewenst rekening 
kan houden met deze reactie. 

De ideeën en suggesties uit de 
zienswijzen zijn voorgelegd aan de 
commissie m.e.r. 
Voor een toelichting zie paragraaf 
1.2 procedure en participatie. 

33.2 Inspreker vindt het bezwaarlijk dat 
slechts één voorkeursvariant in de 
m.e.r.-studie wordt onderzocht en dat 
maatregelen als vergroting van de 
capaciteit van de A59 of vermindering 
van het verkeersaanbod geheel 
buiten beschouwing zijn gelaten. 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 2 
Reacties op voorgeschiedenis 
programma GOL.  

33.3 Inspreker stelt dat de door GOL 
veroorzaakte verspreiding van de nu 
nog op de A59 gebundelde 
verkeersstroom naar het 
onderliggende wegennet tot gevolg 
heeft dat er een forse aantasting 
ontstaat van de leefbaarheid en van 
de groene ruimte in en om de 
woongebieden in de Oostelijke 
Langstraat. 

De verkeerseffecten van de GOL-
plannen worden inzichtelijk gemaakt 
in de m.e.r.-onderzoeken, evenals de 
effecten op de leefbaarheid en de 
groene ruimte. Een van de 
hoofddoelstellingen van het 
programma GOL is zoveel mogelijk 
verkeer uit de verblijfsgebieden te 
halen. 

33.4 Inspreker stelt een aantal 
alternatieven voor en verzoekt deze 
volwaardig te onderzoeken. 
Zie de bijlage die door inspreker is 
toegevoegd voor een uitgebreide 
beschrijving van deze alternatieven.  

Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 

33.5 Inspreker is van mening dat de kern 
van de problematiek op de A59 ligt en 
dat de aanpak zich daarop zou 
moeten richten. Inspreker is van 
mening dat onderzoeken hiernaar 
onvoldoende diepgaand waren of dat 
oplossingsrichtingen met eenzijdige 
en oneigenlijke argumenten zijn 
afgewezen. 
 

Het Rijk prioriteert de opgaven in de 
infrastructuur in het kader van het 
MIRT (Meerjarenprogramma 
Infrastructuur, Ruimte en Transport). 
Alternatieven als vergroting van de 
capaciteit van de A59 of 
vermindering van het 
verkeersaanbod zijn eerder 
beschouwd en onderbouwd 
afgevallen. Zie ook hoofdstuk 2 
Reacties op voorgeschiedenis 
programma GOL en hoofdstuk 3 
Reacties op maatregelen in het 
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programma GOL voor een 
toelichting. 

33.6 Inspreker stelt dat voor een aantal 
oplossingen op voorhand de 
beschikbare financiële middelen 
beperkend zijn geweest. Een bredere 
afweging zal mogelijk laten zien dat 
het rendement van een verdergaande 
oplossing ruimschoots opweegt tegen 
de extra kosten. Inspreker wenst dat 
deze opties op een volwaardige en 
gelijkwaardige wijze in beeld worden 
gebracht. 

Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 

33.7 Inspreker is het niet eens met het 
besluit van de provincie om twee 
afzonderlijke PIP's op te stellen, Dit 
besluit introduceert het risico dat de 
PIP's niet gelijktijdig worden 
vastgesteld en/of dat een van de PIP's 
helemaal niet de eindstreep haalt. 
Gevolg kan zijn dat de situatie in het 
plangebied van het andere PIP 
negatief wordt beïnvloed. In de m.e.r. 
studie zullen dergelijke effecten niet 
zichtbaar zijn. Hierdoor ontstaat een 
risico t.a.v. de integrale afweging van 
belangen en versnipperde 
besluitvorming. Inspreker is stelt dat 
ook het besluit om gebruik te maken 
van een 1e en 2e fase met een 
uitwerkingsbevoegdheid in het PIP 
leidt tot (planmatige en 
planologische) onduidelijkheid.  
Inspreker verzoekt om GOL als 1 plan 
in procedure te nemen,1 PIP op te 
stellen en alleen die maatregelen die 
ook daadwerkelijk in uitvoering zullen 
worden genomen in de 
effectbeoordeling mee te nemen. 

In de NRD is toegelicht dat er is 
gekozen voor 2 PIP’s en 1 MER en 
ook dat er sprake is van 2 
projectfasen. 
Voor een nadere toelichting zie 
paragraaf 1.2 Procedure en 
participatie. 

33.8 Inspreker stelt dat gemeenten en 
provincie wel diverse 
belangengroepen in de planvorming 
heeft betrokken, waaronder 
vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven, maar dat een 
vertegenwoordiging van de (direct) 
omwonenden ontbreekt.  
Inspreker voegt hieraan toe dat er 
geen rekening gehouden lijkt te zijn 
met het in november 2013 

Met de bewoners is en wordt 
regelmatig contact gezocht 
gedurende het proces. De 
bestuurders in de stuurgroep 
vertegenwoordigen de belangen van 
hun inwoners. Er is daarom geen 
reden om de stuurgroep uit te 
breiden. 
De provincie en de gemeenten 
betreuren het dat inspreker van 
mening is dat dit proces niet goed is 
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gepubliceerde rapport genaamd "ach, 
het zijn allemaal emoties" opgesteld 
door de provinciale raad gezondheid 
Brabant in opdracht van de provincie 
Brabant en de in dit rapport op pagina 
56 vermelde (Unaniem aangenomen!) 
motie M6 ingediend tijdens de 
vergadering van Provinciale Staten 
d.d. 20 januari 2012 door de 
Statenfracties van de SP, WD en CDA 
bij de behandeling van Statenvoorstel 
64/11inzake vaststellen Provinciaal 
Milieu Plan 2012-2015 (PMP). 
Inspreker concludeert dan ook dat in 
de keuze van de te onderzoeken 
alternatieven het 
bewonersbelang niet voldoende is 
meegewogen en dat een 
heroverweging van de te 
onderzoeken alternatieven daarom 
op zijn plaats is. 

verlopen. 
Met de aanbevelingen uit het 
rapport "ach, het zijn allemaal 
emoties" is rekening gehouden in 
het proces van het programma GOL. 
Het rapport van de Provinciale Raad 
Gezondheid (2013) geeft een aantal 
aanbevelingen over hoe de provincie 
in haar beleid rekening kan houden 
met gezondheid(sbeleving). Een 
belangrijke aanbeveling is het 
vroegtijdig betrekken van de 
betrokkenen. Dit doen wij o.a. door 
rekening te houden met uw 
zienswijze bij het opstellen van de 
gezondheidsparagraaf in het MER en 
door het houden van schetssessies 
met de betrokkenen en 
informatieavonden.  In de komende 
MER-onderzoeken worden ook 
varianten meegenomen die 
ingebracht zijn met behulp van 
zienswijzen. Het bewonersbelang 
kent dan ook een zwaar gewicht in 
de afwegingen die gemaakt worden 
ten aanzien van de maatregelen in 
het programma GOL.Motie M6 roept 
op tot een systematische verkenning 
naar (beleving van) 
gezondheidsrisico’s in het kader van 
het onderzoek “De Toestand van het 
Milieu”. De gegevens hieromtrent 
van het GOL zullen t.z.t. in dat 
onderzoek worden meegenomen. 

33.9 Inspreker verzoekt geen besluiten te 
nemen of keuzes te maken voor 
verschillende varianten of 
oplossingsrichtingen voordat de 
m.e.r.-studie is afgerond.  
Inspreker verzoekt de te onderzoeken 
en geselecteerde alternatieven te 
heroverwegen en uit te breiden met 
andere alternatieven zoals concreet 
benoemd in deze reactie, of 
eventuele andere alternatieven. 
Inspreker verzoekt om het Plan-MER 
uit te breiden tot een varianten MER. 

De m.e.r.-studie levert de 
inhoudelijke basis waarop de 
besluiten worden genomen. 
Besluiten worden dan ook pas 
genomen wanneer de studies zijn 
afgerond en de verschillende 
oplossingsrichtingen voor 
deelvarianten zorgvuldig zijn 
afgewogen.  
Voor een aantal locaties worden 
variantenstudies uitgevoerd, 
waardoor de m.e.r. te beschouwen is 
als een varianten MER. 

33.10 Inspreker stelt dat het huidige GOL 
plan inzet op scheiding van deze 
functies (lokaal en interlokaal verkeer) 

Het verkeersonderzoek in het kader 
van de m.e.r. zal uitwijzen of het 
verkeer inderdaad dichter bij de 
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en daarmee een tegengestelde 
beweging in gang zet t.o.v. de 
primaire functie die de weg volgens 
inspreker heeft, nl. de A59 als 
verbindingsweg tussen de kernen van 
de Langstraat.  
Inspreker stelt dat het gevolg van het 
verminderen van het aantal 
aansluitingen is dat het interlokale 
verkeer op het onderliggende 
wegennet wordt afgewikkeld en 
dichter bij de bewonerskernen wordt 
gebracht. 
Daar wordt het lokale verkeer 
verdrongen naar het onderliggende 
wegennet en zal het aantal 
verkeersbewegingen in de kernen en 
op andere wegen in het plangebied 
toenemen. 
De vrijkomende ruimte op de A59 zal 
worden opgevuld door een toename 
van het interlokale verkeer.  
Inspreker verzoekt een plan te 
ontwikkelen waarbij de functie van de 
A59 voor zowel het lokale/regionale 
verkeer behouden blijft/versterkt 
wordt.  
Ook verzoekt inspreker te zoeken 
naar mogelijkheden om andere 
modaliteiten te faciliteren voor het 
lokale/regionale verkeer, omdat een 
meer integrale oplossing in de A59 
corridor gecombineerd met het 
faciliteren van alternatieve 
modaliteiten (Hoogwaardig en 
fijnmazig openbaar vervoer, netwerk 
voor snelle fietsen) naar verwachting 
goede perspectieven biedt. 

bewonerskernen wordt gebracht, 
zoals inspreker stelt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 
 
 

33.11 Inspreker vraagt zich af waar de 
bewering dat er verkeersonveilige 
situaties zijn op de A59 en dat deze 
weg als onveilig ervaren wordt, op 
gebaseerd zijn. 
Immers, uit de ongevallen statistieken 
komt de A59 niet naar voren als een 
verkeersonveilige weg.  
Inspreker verzoekt om (toekomst)-
gerichte oplossingen specifiek gericht 
op het wegnemen van (het gevoel 
van) de verkeersonveiligheid op de 

De provincie en de gemeenten 
streven ernaar met de GOL-
maatregelen de verkeersveiligheid, 
zowel op de A59 als op het 
onderliggende wegennet, te 
vergroten. Bij het ontwerpen van 
nieuwe wegen is de verkeers-
veiligheid een belangrijk aspect. 
Voor een toelichting zie ook 
paragraaf 3.2 Keuze 
voorkeursvariant. 
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A59 zelf. Het verplaatsen van het 
verkeer naar het onderliggend 
wegennet zal juist de 
verkeerveiligheid op de onderliggende 
wegen (waar de risico's per definitie 
groter zijn) doen afnemen, stelt 
inspreker. 

33.12 Inspreker weerspreekt de bewering 
dat de A59 een barrière is voor het 
landbouw- en fietsverkeer, omdat er 
op het beschouwde traject gemiddeld 
een passage per 1,5 km is.  
Daarnaast is er anno 2015 ook 
nauwelijks meer sprake van een 
landbouwkundige relatie tussen het 
deel ten noorden en ten zuiden van 
de A59. Inspreker betwijfelt hierdoor 
het nut en de noodzaak van de 
geplande landbouwkundige 
verbindingen.  

Er is een landbouwkundige relatie 
aanwezig tussen het noordelijke en 
zuidelijke gebied langs de A59 en 
dient derhalve in stand te worden 
gehouden. 
Ondanks dat onderdoorgangen 
relatief veel voorkomen is er 
behoefte om de verbinding tussen 
beide zijden van de A59 te 
verbeteren. 
Voor een nadere toelichting zie 
paragraaf 4.2.8 Landschap 
Cultuurhistorie en Landbouw. 

33.13 Inspreker verzoekt de groene ruimte 
tussen Waalwijk en Drunen en ten 
oosten van Vlijmen zo veel mogelijk te 
ontzien bij de aanleg van nieuwe 
wegverkeersinfrastructuur, omdat op 
deze locaties de barrièrewerking voor 
de natuur het grootst is.  

Met de ecologische waarde van deze 
gebieden wordt terdege rekening 
gehouden bij de keuze voor een 
nieuw wegtracé. Zie ook paragraaf 
4.2.7 Ecologie voor een toelichting. 

33.14 Inspreker stelt dat een aantal 
ambities niet aansluit bij de analyse 
van de knelpunten en dat een aantal 
van de benoemde ambities niet wordt 
ingevuld en noemt als voorbeeld 
hiervoor aantrekkelijk leefklimaat, 
minder verkeer in de woongebieden, 
een beter recreatief netwerk, betere 
onderlinge bereikbaarheid, duurzame 
economische groei.  
Inspreker stelt dat het overgrote deel 
van de plannen de aanleg betreft van 
voorzieningen om het autoverkeer te 
faciliteren ten koste van groene 
ruimte en leefbaarheid in de regio. 
Inspreker verzoekt daarom 
nadrukkelijk om ook andere 
maatregelen in de planvorming te 
betrekken.  
Inspreker stelt dat een splitsing in een 
eerste infrastructurele fase en een 
latere fase waarin maatregelen voor 
natuur, landschap en leefbaarheid 

De scope van het project en de 
fasering ervan is een bestuurlijke 
keuze waarmee invulling wordt 
gegeven aan de doelen voor het 
GOL. Voor een toelichting zie ook 
hoofdstuk 2 Reacties op 
voorgeschiedenis programma GOL 
en hoofdstuk 3 Reacties op 
maatregelen programma GOL.  
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worden opgenomen onacceptabel is 
en dat de effecten van dergelijke 
maatregelen niet in de 
effectbeoordeling mogen worden 
meegewogen als deze geen integraal 
onderdeel van de planvorming zijn. 
Inspreker verzoekt om mee te denken 
bij de uitwerking van de plannen. 

 
 
 
 
 
 
Bedankt voor het aanbod om mee te 
denken. Initiatiefnemer neemt dit 
aanbod graag aan. 

33.15 Inspreker stelt dat de rol van het Rijk 
als eigenaar/beheerder van de A59 
slechts marginaal was en is en dat het 
gevolg is dat de gekozen varianten in 
de corridorstudie, samenwerkings-
overeenkomst en bestuursovereen-
komst zich alleen of hoofdzakelijk 
hebben gericht op een lokale 
oplossing van het infrastructurele 
probleem van de A59 via het 
onderliggende wegennet. 

In de m.e.r. wordt de keuze voor de 
voorkeursvariant onderbouwd. 
Er is met Rijkswaterstaat 
samengewerkt in de Nut en 
noodzaakstudie.  
Voor een toelichting zie hoofdstuk 2 
Reacties op voorgeschiedenis 
programma GOL en paragraaf 3.2 
Keuze voorkeursvariant. 
 

33.16 Inspreker stelt dat de in figuur 2 van 
de NRD aangegeven indicatieve 
afbakening van het onderzoeksgebied 
zowel voor de begrenzing van het 
studiegebied van de m.e.r. als de 
begrenzing van de PIP's te krap is, 
omdat grote delen van de kern 
Drunen buiten het studiegebied vallen 
(met name belangrijke verkeersaders 
zoals Beethovenlaan en Duinweg). 
Van de Overlaatweg tussen Waalwijk 
en Drunen is niet duidelijk of deze 
binnen of buiten het plangebied van 
PIP/MER valt. Inspreker vraagt het 
studiegebied te vergroten. 
Inspreker stelt dat een aantal Natura 
2000 gebieden die gevoelig zijn voor 
luchtverontreinigende stoffen niet 
binnen de indicatieve begrenzing van 
het onderzoeksgebied van de m.e.r. 
vallen en verzoekt ze hierin op te 
nemen. Dit geldt o.a. voor de 
blauwgraslanden langs de 
Overlaatweg en de gronden in de 
Vlijmense en Vughtse Gement.  

De door inspreker genoemde wegen 
en N2000-gebieden vallen in het 
studiegebied.  
Voor een nadere toelichting zie 
paragraaf 4.2.1 Studiegebied. 
 

33.17 Inspreker stelt dat het onduidelijk is 
hoe rekening wordt gehouden met 
buiten het aangegeven plangebied 
optredende ontwikkelingen die grote 
invloed zullen hebben op de 

Met deze ontwikkelingen is, 
wanneer de besluiten hiervoor 
definitief zijn, rekening gehouden in 
de uitgangspunten van het 
verkeersonderzoek. In een bijlage bij 
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verkeersstromen in het plangebied of 
die sterk beïnvloed zullen worden 
door de plannen (ombouw N261, 
bedrijven terrein Haven 8 (alle fasen), 
woningbouwlocaties Vlijmen en 
Dillenburg Drunen, ambities Efteling 
etc). 
 

het NRD is aangegeven met welke 
plannen rekening is gehouden. Er is 
ook een referentie plus opgenomen, 
van plannen die iets minder hard zijn 
maar wel zeer waarschijnlijk. 
Hiermee wordt een beeld verkregen 
van de toekomstvastheid van de 
GOL-maatregelen. 
Zie ook paragraaf 4.2.3 Verkeer voor 
een toelichting. 

33.18 Inspreker stelt dat de gemaakte keuze 
voor de te onderzoeken varianten en 
de geselecteerde voorkeursvarianten 
zijn gebaseerd op inmiddels 
verouderde gegevens t.a.v. mobiliteit 
en congestie.  
 

De uitgangspunten voor het 
verkeersonderzoek zijn afgestemd 
met betrokken overheden en 
gebaseerd op actuele gegevens. In 
het kader van de m.e.r. onderzoeken 
worden de gemaakte keuzes op 
basis van de actuele informatie 
opnieuw beschouwd. 

33.19 Inspreker verzoekt een oplossing te 
onderzoeken waarbij een 
parallelstructuur de functie van de 
aansluitingen 38, 39 en 40 overneemt 
en deze aansluitingen hierop worden 
aangesloten. Hierdoor blijft de 
oorspronkelijke functie van de A59 
intact en wordt tegemoet gekomen 
aan de eisen van verkeersveiligheid 
en doorstroming. Door te kiezen voor 
een lagere ontwerpsnelheid en 
andere klasse indeling van deze 
parallelstructuur kan worden voldaan 
aan de eisen en richtlijnen voor een 
veilig en doelmatig wegontwerp. 
In de Corridorstudie A59 en 
Gebiedsversterking Oostelijke 
Langstraat is een 'goede 
parallelwegenstructuur' opgenomen 
in de doelstellingen. 

Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 
 

33.20 Inspreker is het niet eens met de 
planvorming voor onder andere 
aansluiting 40 (Drunen-West). 
Inspreker ziet de volgende nadelen 
ten aanzien van aansluiting 40 
(Drunen West): 
• Een onvolledige aansluiting is, in 

tegenstelling tot wat beweerd 
wordt in de NRD in verkeers-
kundige zin geen enkel probleem. 

• De noodzaak van de ingetekende 
landbouwkundige verbinding 

Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 
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wordt als maatregel betwijfeld 
door inspreker. 

• De nu in het NRD geschetste 
oplossing voor aansluiting 39, 40 
zal leiden tot aanzienlijke 
belasting van de gewenste 
ecologische verbindingszone en de 
groene ruimte tussen Waalwijk en 
Drunen, aldus inspreker.  

Als oorzaken noemt inspreker: 
de vele doorsnijdingen; 
• hoge verkeersintensiteiten op de 

onderliggende wegstructuur; 
• zware verkeersbelasting van de 

geschetste rotonde aan het einde 
van de noordelijke op- en afrit; 

• belasting met geluid en 
milieubelastende stoffen van 
(vracht-)verkeer dat moet 
optrekken tegen de helling van de 
nieuwe/extra brug over het 
afwateringskanaal. 

• de geschetste oplossing een zware 
aantasting is van het open 
landschap van de Baardwijkse 
Overlaat. 

Inspreker verzoekt de alternatieven 
die hij voorstelt op te nemen in de 
NRD en gelijkwaardig mee te wegen 
op genoemde aspecten. 

33.21 Inspreker betwijfelt de mate waarin 
de nieuwe aansluiting 43 (Nieuwkuijk) 
de problematiek oplost en stelt voor 
te kijken naar een integrale aanpak 
van de A59 zelf (bronaanpak) en 
ontwikkeling van andere modaliteiten 
in plaats van het zoeken naar 
oplossingen op het onderliggende 
wegennet. 

Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie ook 
hoofdstuk 2 Voorgeschiedenis 
programma GOL en hoofdstuk 3 
Reactie op maatregelen programma 
GOL. 

33.22 Inspreker is het oneens met de 
aanleiding om aansluiting 44 (Vlijmen) 
te sluiten. Het hoge aantal 
aansluitingen is volgens inspreker niet 
het probleem. Inspreker verzoekt om 
alternatieve oplossingen in beeld te 
brengen.  

Effecten van de GOL-maatregelen 
worden inzichtelijk gemaakt in de 
onderzoeken in het kader van de 
m.e.r. Voor een nadere toelichting 
zie paragraaf 4.2.3 Verkeer. 
Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 

33.23 Inspreker stelt dat ten aanzien van 
aansluiting 45 eenvoudigere en 

Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
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doelmatigere oplossingen denkbaar 
zijn waardoor deze aansluiting 
gehandhaafd kan blijven en de 
aansluiting 44 aanzienlijk ontlast zal 
worden. Een oplossing waarbij de 
nieuwe randweg Vlijmen wordt 
verbonden via een oostelijke 
verbindingsweg richting aansluiting 46 
via bijvoorbeeld de Bellaard richting 
de Haverlij, in combinatie met het 
handhaven van aansluiting 44, lijkt 
het onderzoeken waard, aldus 
inspreker. Een alternatief waarbij de 
ontsluiting van Vlijmen-oost wordt 
voorzien is te overwegen. 
Voordelen hiervan zouden ook zijn:  
• de huidige Gemeint kan als 

fietsvoorziening gehandhaafd 
blijven.  

• aansluiting 44 zou alleen voor het 
Openbaar Vervoer (OV) 
opengesteld kunnen worden. 

• een veel beperktere aantasting 
van de ruimtelijke structuur 
tussen Vlijmen en Engelen, 

• meer ruimte voor waterberging en 
ecologie. 

onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 
 

33.24 Inspreker verzoekt om een alternatief 
voor de Noordelijke Parallelstructuur 
Waalwijk te ontwikkelen waarbij het 
(zware vracht-)verkeer van Haven 8 
niet via Baardwijk/Baardwijkse 
Overlaat en aansluiting 39 en 40 
wordt afgewikkeld maar via het 
bestaande bedrijventerrein Haven en 
de aansluiting van de N261op de A59. 
Uitbreiding van het plangebied van 
het GOL tot aan de aansluiting van de 
N261is daarom dringend gewenst, 
aldus inspreker. 

Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 
 

33.25 De tracékeuze voor de Westelijke 
Randweg Drunen is gemaakt voordat 
de variantenstudie was afgerond en 
op basis van een oneigenlijke weging 
van de verschillende alternatieven en 
varianten, stelt inspreker. Zo zijn 
aantoonbaar op de aspecten kosten, 
natuur, landschap en gezondheid en 
milieu onjuiste effectbeoordelingen in 
de variantenstudie opgenomen. 

Bedankt voor uw suggestie ten 
aanzien van de beoordelingstabel. 
Deze zal worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 
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Zie bijlage 2 bij deze inspraakreactie 
voor een door inspreker met behulp 
van deskundigen aangepaste 
beoordelingstabel met correcte 
beoordelingen. 
Inspreker stelt dat in de huidige 
variant essentiële maatregelen om 
deze variant succesvol uit te kunnen 
voeren ontbreken, zoals aanpassing 
Drunenseweg/Overlaatweg vanaf 
Akkerlaan tot aan Statenlaan, 
aanpassing interne verkeersstructuur 
Waalwijk, aanpassing Statenlaan in 
Drunen.  
Inspreker stelt dat diverse nadelige 
effecten en risico's niet zijn 
onderzocht of meegewogen, zoals de 
algehele verslechtering van de 
milieukwaliteit in Drunen-West, de 
kosten van planschade, de kosten van 
de benodigde gronden, optreden van 
sluipverkeer als gevolg van congestie 
op de A59. 
Bovenal voldoet deze oplossing 
primair niet aan de hoofddoelstelling 
van het GOL: verkeer wordt vanaf de 
A59 binnen zowel de bebouwde kom 
van Waalwijk en Drunen afgewikkeld 
of direct langs de bebouwde kom. 
Daarmee brengt dit alternatief het 
verkeer juist in de woongebieden in 
plaats van uit de kern, aldus 
inspreker. 
Inspreker verzoekt de volgende door 
Stichting van GOL naar Beter 
ontwikkelde alternatieven volwaardig 
mee te nemen in de m.e.r.-studie en 
eventueel op te nemen in het PIP. De 
aangedragen alternatieven zijn: 
Aanpassing A59 met een 
parallelstructuur (één van de 
doelstellingen van het GOL-plan) 
waardoor de bestaande aansluitingen 
38, 39 en 40 in gewijzigde vorm hun 
functie kunnen behouden en een 
samenvoeging van de aansluitingen 
39 en 40 overbodig wordt, aansluiting 
38 als ontsluiting voor het centrum 
van Waalwijk kan blijven 
functioneren.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Het verkeersmodel is geactualiseerd 
in afstemming met de gemeenten en 
wordt ook in de onderzoeken voor 
de m.e.r. ingezet. De effecten, zowel 
verkeerskundig als voor de 
omgeving, worden inzichtelijk 
gemaakt in de m.e.r. Dan zal 
duidelijk zijn in hoeverre voldaan 
wordt aan de doelstelling van GOL 
om het verkeer uit de kernen te 
halen. Zie ook paragraaf 4.2.3 voor 
een toelichting op het aspect 
Verkeer. 
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Eventueel een verbetering van dit 
alternatief met een samenvoeging 
van aansluitingen 38 (Waalwijk-
Centrum) en 39 Waalwijk-Oost tot 
een nieuwe aansluiting Waalwijk ter 
hoogte van de Laageindsestoep. Deze 
aansluiting kan ook dienen ter 
ontsluiting van het nieuwe 
bedrijventerrein Haven en maakt de 
bebouwde kom van Waalwijk en de 
daar gevestigde bedrijven ook 
bereikbaar voor vrachtverkeer hoger 
dan 3,6 m. 
De 3 alternatieve tracés van de 
Westelijke Randweg Drunen zijn: 
• ter hoogte van de huidige 

Overstortweg (voor 
beantwoording zie tekening 
Alternatief 1). 

• in de vorm van een "Oostelijke 
Randweg Waalwijk" direct tegen 
de bebouwing van Waalwijk in het 
tracé van het huidige 
afwateringskanaal (voor 
beantwoording zie tekening 
Alternatief 4). 

• in de vorm van een "Oostelijke 
Randweg Waalwijk" direct tegen 
de geplande Ecologische 
verbindingszone (voor 
beantwoording zie tekening 
Alternatief 3). 

Voor een uitgebreide beschrijving van 
deze alternatieven verwijst inspreker 
naar de bijlage 2 met de tekeningen.  

33.26 Inspreker twijfelt aan de toegevoegde 
functie van de Parallelstructuur 
Nieuwkuijk. Inspreker stelt dat het 
faciliteren van (vracht-)verkeer voor 
bedrijventerrein Nassaulaan zal leiden 
tot nadelige gevolgen voor de 
bewoners van de huidige Parallelweg 
en andere (woon-)straten.  
Inspreker stelt voor om te bezien of 
een oostelijke ontsluiting van het 
bedrijventerrein Nassaulaan 
gerealiseerd kan worden. Dit is een 
optie zowel in combinatie met het 
alternatief waarbij de A59 wordt 
doorontwikkeld als met de aanpassing 

Bedankt voor uw suggestie Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
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van de aansluitingen Vlijmen (44) en 
's-Hertogenbosch-West (45). 

33.27 Inspreker vraagt om het ontwikkelen 
van een totaal fietspaden netwerk, 
dat geschikt is voor hogesnelheids-
fietsen, voldoende breed en volledig 
gescheiden is van het overige verkeer 
of waarbij het overige verkeer 
ondergeschikt is aan het fietsverkeer. 
Hiermee kan een impuls gegeven 
worden aan het gebruik van 
(elektrische) snelle fietsen voor woon-
werkverkeer op afstanden van 20-25 
km en kan een belangrijk deel van de 
forensenstroom binnen de Oostelijke 
Langstraat vanaf de A59 worden 
verplaatst naar deze 
fietsverbindingen. Dit netwerk zou in 
combinatie met het openbaar 
vervoernetwerk ontwikkeld worden 
en bij voorkeur uitgevoerd worden in 
fase 1 van GOL. 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
 

33.28 Inspreker stelt dat het gekozen tracé 
van de EVZ Drongelens Kanaal zwaar 
zal worden belast en verstoord door 
de nieuwe aansluiting 40 en 
bijbehorende onderliggende 
wegenstructuur. Daarnaast wordt 
deze zone doorsneden door meerdere 
intensief gebruikte wegen op 
verhoogd niveau.  
Ook is de EVZ te kort en is het 
onwenselijk dat de aansluiting van de 
ecologische verbindingszone in 
zuidelijke en noord/noordoostelijke 
richting onderdeel is van de fase 2 
plannen. 
De ecoduiker onder de Overlaatweg is 
een oplossing die niet voldoet gezien 
het ambitieniveau. 
Inspreker stelt een alternatieve 
ecologische verbinding voor langs de 
Heidijk, omdat daar een bestaande 
structuur voorhanden is die perfect 
aansluit op de te verbinden 
natuurgebieden Hooibroeken in het 
noorden en Baardwijkse Overlaat en 
Drunense Duinen in het Zuiden.  
Als de EVZ langs de Heidijk wordt 
gelegd ontstaat langs het Drongelens 

In de onderzoeken in het kader van 
de m.e.r. worden de effecten op de 
ecologische verbindingszone in beeld 
gebracht. Het functioneren van de 
ecologische verbindingszone is ook 
onderwerp in het natuuronderzoek. 
Na afronding van deze onderzoeken 
kan bepaald worden in hoeverre de 
uitspraken van inspreker juist zijn. 
Voor een toelichting zie ook 
paragraaf 4.2.7 Ecologie 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
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kanaal ruimte voor een Randweg 
Waalwijk-Oost. 
Inspreker verzoekt om de uitwerking 
van het alternatief om de EVZ langs 
de Heidijk aan te leggen en dit 
alternatief zorgvuldig (kosten en 
effecten) te vergelijken met het nu 
gekozen alternatief. 

33.29 Inspreker vraagt om inzicht in de 
maatregelen voor de natuurinrichting 
Vlijmen-oost en om duidelijkheid over 
de realisatiemogelijkheden binnen 
het GOL. 
 

De inrichting van het natuurgebied 
wordt bepaald na het afronden van 
ecologische onderzoeken naar de 
meest geschikte vorm hiervoor.  
De natuurinrichting Vlijmen-oost 
(aanleg EVZ langs de Voordijk in 
Vlijmen) is onderdeel van fase 2 van 
het GOL. 

33.30 Inspreker stelt dat de ecotunnel 
Vlijmen-oost die 20 m breed zal zijn 
en voor zowel water, als wandelaars 
als natuur een functie moet krijgen, 
vrij krap is, zeker gezien de lengte en 
ligging van deze tunnel.  
Omdat voor deze maatregel ook nog 
eens een ingrijpende aanpassing van 
de A59 nodig is wordt de efficiency 
van deze maatregel door inspreker 
betwijfeld.  
Inspreker vraagt om de nut en 
noodzaak van de nieuwe 
voetgangersverbinding onder de A59 
te heroverwegen, de functie van de 
doorgang te beperken tot water en 
ecologie en een alternatief te 
ontwikkelen waarbij de 
voetgangersfunctie wordt 
gerealiseerd bij/via de bestaande 
viaducten Heidijk/Moerputtenweg en 
Vendreef. Daarmee kunnen 
aanzienlijke kosten worden bespaard 
en die middelen kunnen elders in het 
plangebied worden ingezet, stelt 
inspreker. 

De mate waarin de voorgestelde 
verbinding zal functioneren wordt 
nader onderzocht in het kader van 
de m.e.r. 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in de 
onderzoeken in het kader van de 
m.e.r. Voor een toelichting zie 
hoofdstuk 3. 

33.31 Inspreker verzoekt om de volgende 
alternatieven mee te nemen in de 
m.e.r. onderzoeken: 
• Het opwaarderen van de A59 en 

aanpassen van de bestaande op 
en afritten tot het niveau dat 
medio 2015 aan een dergelijke 
weg gesteld wordt. 

Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 
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• Het aanleggen van een parallel 
rijbaan direct langs de A59 met 
een lagere ontwerpsnelheid 
(vergelijkbaar met de randwegen 
's-Hertogenbosch, Eindhoven etc.) 
Dit biedt veel meer ruimte voor 
dicht bij elkaar gelegen 
aansluitingen, krappere 
vormgeving etc. 

• Het volledig afwaarderen van de 
A59 van autosnelweg naar 
autoweg met verruiming van de 
capaciteit (90-100 km/uur met 
trajectcontrole). 

• Tracévarianten van de diverse 
ontsluitingswegen die minder 
belastend zijn voor 
woonomgeving, ruimtelijke 
structuur en milieu. 

• Alternatieven voor de overige 
voorzieningen zoals ecologische 
verbindingen en 
fietsverbindingen. 

• Een oplossingsrichting waarbij 
niet wordt ingezet op het 
faciliteren van automobiliteit 
maar op nieuwe vervoersvormen 
zoals: hoogwaardige 
fietsverbindingen (t.b.v. 
electrische/ hogesnelheids 
fietsen); hoogwaardig OV, 
mobiliteitsmanagement, etc. Juist 
de specifieke situatie van de 
Oostelijke Langstraat (veel 
verkeersrelaties op een relatief 
korte afstand van ca. 20 km) is bij 
uitstek geschikt voor een 
dergelijke benadering. 

33.32 Inspreker stelt dat het onduidelijk is 
wat er in de beide referentiesituaties 
wordt meegenomen en verzoekt om 
deze ontwikkelingen in de (basis) kale 
referentie op te nemen. Als reden 
hiervoor voert inspreker aan dat een 
aantal van de ontwikkelingen uit het 
programma GOL al wel beleidsmatig 
en planologisch vastgelegd zijn. 
 

In een bijlage van de NRD is 
opgenomen welke ontwikkelingen 
zijn opgenomen in de 
referentiesituatie kaal en welke in de 
referentiesituatie plus. 
Ontwikkelingen worden pas in de 
kale referentie opgenomen als deze 
ontwikkelingen voldoende zeker zijn. 
Een onherroepelijk planologisch 
besluit geldt als voldoende 
zekerheid.  

33.33 Inspreker verwacht dat de De actualiteit van de uitgangsituatie 
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uitgangssituatie 2010, die voor de 
referentiesituatie wordt gebruikt, 
getoetst wordt aan actuele gegevens 
omdat er sinds 2010 forse 
ontwikkelingen in zowel 
infrastructuur, ruimtelijke 
bestemmingen als autogebruik 
hebben plaatsgevonden. 

is inderdaad van groot belang. In het 
kader van het uit te voeren 
verkeersonderzoek wordt hier 
zorgvuldig mee omgegaan. 
Voor een toelichting zie paragraaf 
4.2.3 Verkeer, subparagraaf 
Referentiesituaties. 

33.34 Inspreker stelt dat figuur 20 van de 
NRD geen duidelijkheid geeft over de 
besluitvorming en pleit voor één 
eenduidige set maatregelen waarvan 
de effecten integraal worden 
beoordeeld. 
Inspreker vraagt om de wijze van 
effectbeoordeling en de samenstelling 
van de referentiesituaties te herzien. 
De reeds gerealiseerde, in uitvoering 
zijnde maatregelen en de 
maatregelen die binnen een ander 
kader worden gerealiseerd mogen 
qua effecten niet aan het plan worden 
toegerekend.  
Inspreker stelt dat het benodigde 
budget voor fase 2 nog niet zeker 
gesteld is waardoor het uiterst 
onzeker is wat nu uiteindelijk wel en 
niet gerealiseerd wordt. 
Inspreker vraagt om de effecten ook 
voor de situatie 15 jaar na het 
vaststellingsjaar van het PIP in beeld 
te brengen om de toekomstvastheid 
van de verschillende maatregelen 
beter te kunnen beoordelen. 
 

De fasering in twee fasen is 
noodzakelijk gebleken om een 
prioritering aan te brengen. Deze is 
gebaseerd op de beschikbare 
financiële middelen. Een beoordeling 
in twee stappen is daarmee nodig 
geworden. Er is voorzien in een 
integrale beoordeling van de 
maatregelen door de maatregelen 
van de 2 fasen samen te beoordelen. 
 
 
 
 
 
Voor een nadere toelichting zie ook 
paragraaf 3.1 Voorkeursvariant en 
fasering en paragraaf 4.2.3 Verkeer, 
subparagraaf referentiesituaties. 
 
De toekomstvastheid van de 
maatregelen wordt al in beeld 
gebracht door ook een doorkijk te 
maken naar de referentieplus 
situatie. De termijn verschilt per 
aspect. Dit is een gevolg van 
wetgeving. Een termijn van 15 jaar 
voegt, gezien de toenemende 
onzekerheden, weinig toe aan de al 
voorziene berekeningen. 

33.35 Inspreker vraagt bij de scheiding 
tussen lokale en regionale effecten 
om uiterste zorgvuldigheid om te 
voorkomen dat effecten niet op het 
juiste niveau worden weergegeven.  
Inspreker vraagt ook de bewoners te 
betrekken bij het tijdens de studie 
opstellen van de effectbeschrijvingen 
en beoordelingen. 

Uiterste zorgvuldigheid is in dit 
verband inderdaad van het grootste 
belang. De effectbeschrijvingen en 
beoordelingen worden door daartoe 
opgeleide specialisten uitgevoerd. 
Zie ook de betreffende paragrafen in 
hoofdstuk 4 voor een toelichting.  

33.36 Als milieuthema's in de 
effectbeschrijving ook 
meenemen/aanpassen:  

Met het in de NRD beschreven 
beoordelingskader zijn de juiste 
aspecten benoemd waardoor een 
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Verkeer: 
(Veranderingen in) aantallen 
afgelegde voertuig-km's per 
modaliteit. (Veranderingen in) 
reisafstanden op veel voorkomende 
herkomst- bestemmingsrelaties 
binnen de regio. 
Bereikbaarheid op locatie niveau 
wordt niet beoordeeld (de 
bereikbaarheid van bijvoorbeeld de 
individuele wijken/bestemmingen 
verandert fors). 
(risico's van) Ontstaan van 
sluipverkeer routes (bij toenemende 
congestie op A59). 
 
Geluid: 
Absolute toe- of afname van 
geluidsbelasting van woongebieden 
die te maken krijgen met effecten van 
GOL (niet alleen geluidsklasse en 
ernstig gehinderden en slaapver-
stoorde inwoners maar ook 
dagbelastingen, licht gehinderden 
etc.) Toelichting: ook een toename 
van pakweg 30 naar 40 dBa is een 
forse toename maar wordt in de 
normen niet als probleem gezien en 
valt in effectbeschrijvingen daardoor 
vaak weg. 
Specifieke aandacht voor 
geluidbelasting als gevolg van 
lokale/specifieke situaties (kruisingen, 
rotondes, grote aandelen 
vrachtverkeer, wijziging in 
verkeerssamenstelling, afwijkend 
verkeersgedrag, hellingen, etc.). 
 
Luchtkwaliteit: 
Totale toe- of afname van milieu-
luchtkwaliteit en/of uitstoot in regio 
als gevolg van GOL maatregelen (niet 
alleen gevoelige bestemming per 
concentratieklasse of met significante 
toe- of afname). 
 Ook niet als 'gevoelige bestemming' 
aangeduide locaties meenemen in de 
effecten op luchtkwaliteit. 
 

zorgvuldige afweging mogelijk wordt 
gemaakt. Het beoordelingskader is 
vastgesteld door onafhankelijke 
specialisten waarbij gebruik wordt 
gemaakt van algemeen 
geaccepteerde methoden. Een 
aanpassing van het 
beoordelingskader is slechts dan aan 
de orde als wet- en regelgeving 
worden aangepast.  
Zie ook de betreffende paragrafen in 
hoofdstuk 4 voor een toelichting. 
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Gezondheid: 
Belasting met o.a. fijnstof en NOx is 
door WHO fors schadelijker 
beoordeeld dan huidige normen. 
Daarom alle (met name lokale) 
toenames in beeld brengen en niet 
laten "verdwijnen" onder de 
"milieubelastingsdeken" die de A59 al 
over de regio legt. 
 
Leefbaarheid:  
Het is onduidelijk hoe dit in kaart 
gebracht wordt en welke aspecten 
daarin worden meegenomen. Een 
verandering van de leefomgeving sec 
zegt niets over leefbaarheid. Een 
meer specifieke toelichting van dit 
aspect is gewenst. Elementen daarin 
zijn: belevingswaarde van de 
omgeving, verkeersbelasting 
woonomgeving, beschikbaarheid van 
voorzieningen, bereikbaarheid, 
kwaliteit van openbare ruimte, 
kwaliteit van omgeving etc. Aspect 
kwantitatief maken door aantallen 
bewoners, omvang gebied, 
(geschatte) planschades, etc. 
Het aspect "licht" wordt niet 
meegenomen of beschreven. 
Lichtvervuiling voor mens en natuur 
door openbare verlichting en 
voertuigen is van belang als 
verstoring. Dit kan zowel zeer lokaal 
als op schaalniveau van de 
afzonderlijke maatregelen effecten 
hebben. 
 
Natuur: 
Niet alleen beschermde maar ook 
andere soorten in beeld brengen. 
Functionele waarde van EVZ's 
beschrijven en niet alleen 
barrièrewerking en aantasting. 
 
Landschap, cultuurhistorie, 
archeologie: 
Landschappelijke belevingswaarde 
toevoegen (aantasting van) open 
ruimte (versnippering) toevoegen en 
aantal/zwaarte van doorsnijdingen 
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Ruimtegebruik van bijv. landbouw 
hoort niet bij landschap, cultuur 
historie en archeologie. 
Recreatie in termen van recreatieve 
belevingswaarde hoort bij landschap. 
Recreatieve functies/recreatief 
(mede-)gebruik horen afzonderlijk 
beoordeeld te worden. 
 
Bodem en water: 
Diverse aspecten van bodem en water 
kunnen/moeten ook kwantitatief 
worden beschreven. 
 
Ruimtelijke kwaliteit: 
Een aspect ruimtelijke kwaliteit wordt 
gemist. Hierin kan kwantitatief een 
aspect als planschade worden 
meegenomen. Ook nieuwe kwaliteit 
of versterking van kwaliteit kan 
worden beschreven onder dit thema. 
 
Opvallend is dat er geen 
effectbeschrijving is op gebied van 
waterveiligheid in termen van kans op 
overstroming terwijl er een ingreep is 
voorzien t.b.v. de klimaatbuffer 
HoWaBo. 
 
Inspreker vraagt om het 
beoordelingskader overeenkomstig 
bovenstaande opmerkingen aan te 
passen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De ingreep die is voorzien t.b.v. de 
klimaatbuffer HoWaBo is al in een 
ander kader afgewogen, waardoor 
een beoordeling hiervan in het 
programma GOL niet aan de orde is. 
 

33.37 Inspreker vraagt , vanwege het belang 
van het verkeersonderzoek voor de 
overige onderdelen van het 
onderzoek, nadrukkelijk om 
betrokken te worden bij de 
verkeersmodellering en het 
verkeersonderzoek. De reden 
hiervoor is dat juist de bewoners bij 
uitstek de "kenners" zijn van de lokale 
situaties en beschikken over 
essentiële informatie voor een juiste 
modellering, aldus inspreker. 
Inspreker stelt dat er nog verschillen 
bestaan tussen de in de diverse stadia 
gehanteerde modellen en 
modelresultaten en de beschikbare 
verkeerscijfers. 

Bedankt voor uw aanbod om uw 
kennis van het gebied in te zetten. 
De provincie gaat graag met u in 
gesprek maar kan niet op voorhand 
zeggen dat uw input ook 
overgenomen zal worden in het 
verkeersonderzoek, omdat de 
werkwijze van het verkeers-
onderzoek niet voorziet in 
bewonersparticipatie en omdat wet- 
en regelgeving hierin niet voorziet. 
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Inspreker vraagt om voor de cijfers uit 
het NRM op de A59 zowel bij de zgn. 
midden scenario's als bij de maximale 
scenario's de effecten te bepalen.  
 

De effectbepaling gebeurt door 
onafhankelijke bureaus waarbij 
gebruik wordt gemaakt van 
algemeen geaccepteerde methoden. 
De verschillen tussen verkeerscijfers 
zijn ontstaan, omdat de modellen 
die hieraan ten grondslag liggen een 
verschillend detailniveau kennen en 
worden gebruikt voor verschillende 
effectstudies. Deze verschillen zijn 
daarom verklaarbaar en gebruikelijk. 
De uitgangspunten van de 
verkeersonderzoeken zijn afgestemd 
met Rijkswaterstaat, de provincie en 
de betrokken gemeenten. 
Voor een toelichting op de scenario’s 
wordt verwezen naar paragraaf 4.2.3 
Verkeer.  

33.38 Inspreker verzoekt in het geluidmodel 
ook rekening te houden met 
specifieke situaties zoals 
aanwezigheid van rotondes, 
verkeersregelinstallaties, kruispunten 
(optrekken, remmen); grote aandelen 
vrachtverkeer, hoogteligging weg 
t.o.v. omgeving etc. 
 
 
 
 
 
 
 
Inspreker vraagt om in de 
effectbeschrijving geluid ook de 
effecten mee te nemen die binnen de 
wettelijke kaders/grenzen acceptabel 
zijn maar wel van invloed zijn op de 
kwaliteit van de woon en 
leefomgeving. Inspreker stelt dat de 
ondergrens voor het in kaart brengen 
van effecten laag dient te zijn 
(<10% verandering). 

Met het ontwerp van de weg wordt 
in het geluidmodel rekening 
gehouden. Relevant is de plek waar 
de voertuigen precies rijden. Deze 
rijlijnen worden in het model 
ingevoerd. Op deze manier wordt 
ook met een rotonde rekening 
gehouden. Ook met de 
hoogteligging, de snelheid van de 
voertuigen en de samenstelling van 
de omgeving (steen weerkaatst 
geluid, gras absorbeert dit) wordt 
rekening gehouden. Voor een 
toelichting zie paragraaf 4.2.4 
Geluid. 
De door inspreker gewenste 
beoordeling van geluid buiten de 
wettelijke kaders is onderdeel van 
het onderzoek naar het aspect 
Gezondheid. Zie paragraaf 4.2.6 
Gezondheid voor een gedetailleerde 
beschrijving van de beoordeling in 
het aspect Gezondheid. 

33.39 Inspreker stelt dat niet duidelijk is wat 
de achtergrond is van de keuze om 
het studiegebied te beperken tot dat 
deel van het GOL gebied waar zich 
meer dan 30% toename van verkeer 
of 20% afname van verkeer voordoet. 
Inspreker vraagt om in de 

Die keuze is gebaseerd op de 
vuistregel dat deze toe-en afnames 
voor mensen waarneembare 
veranderingen met zich brengen. 
 
 
In de m.e.r. worden ook 
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effectbeschrijving luchtkwaliteit ook 
de effecten mee te nemen die binnen 
de wettelijke kaders/grenzen 
acceptabel zijn maar wel van invloed 
zijn op de kwaliteit van de woon en 
leefomgeving. De ondergrens voor 
het in kaart brengen van effecten 
dient laag te zijn (<10% verandering of 
nog lager). Het is voorts van belang 
om de individuele effecten van de 
maatregel zichtbaar te maken 
(onafhankelijk van de achtergrond-
waarden van de regio die grotendeels 
worden bepaald door de A59). 

effecten/rekenuitkomsten onder de 
wettelijke normen gepresenteerd 
voor zover er sprake is van 
significante effecten. De 
effectbepaling gebeurt door 
onafhankelijke bureaus waarbij 
gebruik wordt gemaakt van 
algemeen geaccepteerde methoden.  
Voor een nadere toelichting zie 
paragraaf 4.2.4 Geluid, en 4.2.6 
Gezondheid. 
 

33.40 Inspreker vraagt om alle 
gezondheidseffecten zorgvuldig in 
kaart te brengen, zoveel mogelijk te 
kwantificeren en effecten op de 
leefomgeving met een voldoende 
brede blik te beschrijven en te 
kwantificeren. 
Inspreker verzoekt om bewoners 
tijdig te betrekken, wanneer blijkt dat 
externe veiligheid in het programma 
GOL een belangrijk punt wordt.  

De gezondheidseffecten worden in 
beeld gebracht. Zie paragraaf 4.2.6 
Gezondheid voor een toelichting. 
 
 
 
 
Ook naar externe veiligheid wordt 
een onderzoek uitgevoerd. Wanneer 
hieruit blijkt dat er ten aanzien van 
de externe veiligheid opmerkelijke 
veranderingen zullen plaatsvinden 
als gevolg van GOL, wordt hiervan 
melding gedaan. 

33.41 Inspreker wenst een volledige 
inventarisatie van waardevolle 
gebieden, natuurwaarden en 
bijzondere soorten in het gebied die 
ten grondslag moeten liggen aan de 
effect beschrijving voor het thema 
natuur. 
Inspreker vraagt om alle effecten van 
de plannen in het GOL-gebied in het 
perspectief van de regionale en 
landelijke samenhang van de 
natuurgebieden te plaatsen en 
effecten niet alleen op de 
beschermde gebieden te beschrijven 
maar ook op het functioneren van het 
hele gebied als schakel tussen de 
Brabantse Natuurgebieden en de 
overige natuurgebieden ten noorden 
van het gebied (Rivierengebied, 
Biesbosch).  
Inspreker stelt dat voor de 
bescherming van Natura 2000 gebied 

In het kader van het 
natuuronderzoek wordt een 
beschrijving gegeven van de 
natuurgebieden. Voor een 
toelichting zie ook paragraaf 4.2.7 
Ecologie. 
 
Het functioneren van de 
natuurgebieden in relatie tot andere 
gebieden komt aan de orde in het 
natuuronderzoek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Natura-2000-gebieden worden op 
zichzelf beschouwd, al kan de 
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ook aangrenzend gebied 
(bijvoorbeeld het gebiedje 
Baardwijkse Overlaat ten zuiden van 
de Overlaatweg) als zodanig in de 
effectbeschrijving beschouwd dient te 
worden. 

omgeving van deze gebieden 
zijdelings in de beschouwing worden 
betrokken als dat passend is. 

33.42 Inspreker vraagt om in de passende 
beoordeling ook de gebieden mee te 
nemen die van belang zijn voor het 
duurzaam functioneren van de Natura 
2000 gebieden op regionale en 
landelijke schaal. 

Deze gebieden worden in de 
beschouwing meegenomen als dat 
passend is. 
Voor een toelichting zie paragraaf 
4.2.7 Ecologie. 

33.43 Inspreker vraagt extra aandacht voor 
de landschappelijke kwaliteiten van 
de open ruimten tussen Drunen en 
Waalwijk en tussen Vlijmen en 's- 
Hertogenbosch, zoals de openheid 
van het landschap en de geleding 
ervan.  
Inspreker vraagt een specifieke 
beschrijving van de effecten op de 
herkenbaarheid van de 
oorspronkelijke oost-west structuur 
en geografische kenmerken van de 
Oostelijke Langstraat. 

Deze landschappelijke kwaliteiten, 
waaronder de geleding die specifiek 
is voor de Langstraat, worden hoog 
aangeslagen en zijn onderdeel van 
de te maken afwegingen over 
infrastructurele maatregelen. 
Zie ook paragraaf 4.2.6 Landschap 
cultuurhistorie en landbouw voor 
een toelichting. 

34.1 Inspreker woont op de Jonkheer de la 
Courtstraat en vreest een toename 
van verkeer voor zijn woning als 
gevolg van de het verwijderen van 
afrit 44/45 en de aanpassing van de 
rotonde (o.a. met doseerlichten) bij 
knooppunt 43 (Nieuwkuijk). Inspreker 
citeert de rechter grafiek op pagina 49 
van GOL document:  
"7. Variantenstudie aansluiting 
43.PDF": genaamd: "max 
wachtrijlengte Courtstraat" is te zien 
dat de rij voertuigen voor de woning 
van inspreker zal groeien. 
Inspreker stelt dat de situatie voor de 
fietsers als gevolg van de aanpassing 
van de rotonde gevaarlijker wordt, 
omdat de automobilisten fietsers 
geen voorrang zullen verlenen.  

De gevolgen van de GOL 
maatregelen voor de Jonkheer de la 
Courtstraat worden inzichtelijk 
gemaakt in de onderzoeken in het 
kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie paragraaf 4.2.3 
Verkeer. 
 
 
 
 
 
 
 
De verkeersveiligheid is een 
belangrijke component bij het 
ontwerpen van wegen. Met de 
positie van de fietsers wordt 
rekening gehouden. 

35.1 Inspreker heeft op 1 april 2015 een 
gesprek gehad met 2 ambtenaren die 
verbonden zijn met het programma-
GOL over de situatie op de Wolput. 
Inspreker woont aan de Wolput en 
stelt een ontwerp voor de Wolput 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in de 
onderzoeken in het kader van de 
m.e.r.. Voor een toelichting zie 
hoofdstuk 3. 
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voor. Inspreker  verzoekt dit voorstel 
serieus te onderzoeken. 
Het voorstel houdt het volgende in:  
• afslag 43 loopt wat langer door 

dan nu het geval is waardoor deze 
aansluit op de Wolput.  

• Aan de noordzijde van de weg 
komt dan de ventweg waar ook 
de fietsers zullen rijden.  

De voordelen zijn:  
• een veiliger situatie voor zowel de 

bewoners als de fietsers en de 
wandelaars. 

• er komt nabij de aanwezige 
groenstrook ruimte om de 
wateropvang te regelen.  

• de situatie wordt overzichtelijker 
door de afslag te verlengen en 
verder in de straat te laten 
aansluiten in de richting van 
Vlijmen. Fietsers worden niet 
langer over het hoofd gezien 
omdat ze aan de overzijde van de 
weg fietsen. Fietsers kunnen zo 
net voorbij de woning van 
inspreker oversteken, wat zowel 
veiliger als overzichtelijker is. Een 
ventweg aan de kant van de 
woningen (even nummers) zorgt 
ervoor dat de bewoners van de 
Wolput op dezelfde plek als de 
fietsers kunnen oversteken als ze 
naar Vlijmen gaan.  

• de hinder als gevolg van de 
toename van het verkeer van afrit 
43 vermindert bij dit ontwerp. In 
alle overige varianten wordt een 
situatie gecreëerd, waarbij het 
veilig verlaten van de oprit van 
inspreker onmogelijk is.  

36.1 Inspreker spreekt in over aansluiting 
40 Drunen West.  
Inspreker wenst dat naast de 
voorkeursvariant ook de andere 
varianten uit de Notitie aansluiting 40 
worden onderzocht in het MER.  
Inspreker verwacht als gevolg van de 
voorziene ingrijpende aanpassing van 
de wegenstructuur ter plaatse, een 
onaanvaardbare belasting en 

De varianten zullen nogmaals in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
worden overwogen.  
Voor een nadere toelichting zie 
hoofdstuk 3. 
 
Totdat de plannen en de 
maatregelen in detail uitgewerkt zijn 
kan er nog geen uitspraak worden 
gedaan over de precieze effecten 
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waardevermindering van zijn 
agrarisch bedrijf. Dit bedrijf komt als 
het ware volledig klem te zitten 
tussen A59, Zeedijk, nieuwe wegen en 
de ecologische verbindingszone, die in 
een vervolgfase is voorzien ten 
noorden van de A59 aansluitend op 
de Elshoutse Zeedijk. 
Ook zal inspreker de bestaande tunnel 
onder de A59 niet meer kunnen 
gebruiken wat tot aanzienlijke 
omrijschade zal leiden. 
Voorts schat inspreker in dat hij, als 
gevolg van de geplande maatregelen, 
ongeveer 5 ha van zijn 
huiskavel van 31.5 ha zal moeten 
"inleveren". Dit kan voor het 
bestaande melkveebedrijf, waarbij 
grond aan huis van wezenlijk 
economisch belang is en ook de 
weidegang van het vee een centrale 
rol vervult, rampzalige gevolgen 
hebben. 
Inspreker hecht eraan om deze zaken 
nu al onder de aandacht te brengen, 
zodat er rekening mee kan worden 
gehouden. 

ervan.  

36.2 In het kader van het opstellen van een 
MER bepleit inspreker dat duidelijk 
wordt geschetst wat de 
milieueffecten van de geplande 
(verkeers)maatregelen zijn op zijn 
bedrijf in Elshout. Dit vooral voor wat 
betreft verkeer en vervoer, geluid, 
luchtkwaliteit, externe veiligheid en 
gezondheid, zowel voor mens als vee. 
Daarnaast wenst inspreker inzicht in 
de mitigerende en compenserende 
maatregelen die zullen worden 
genomen. 

De zaken die inspreker noemt 
worden inderdaad inzichtelijk 
gemaakt in de m.e.r. onderzoeken. 
Indien nadelige effecten optreden 
zullen mitigerende of 
compenserende maatregelen 
getroffen worden. 
Voor een toelichting zie ook de 
paragrafen 4.2.3 verkeer, 4.2.4 
Geluid, 4.2.5 Luchtkwaliteit en 4.2.6 
Gezondheid. 
 

37.1 Inspreker stelt dat de plannen voor de 
nieuwe verlengde Spoorlaan ervoor 
zorgen dat het verkeer op slechts een 
paar meter afstand van het woonhuis 
c.q. de tuin van inspreker voorbij zal 
razen. Dit leidt tot onacceptabele 
geluidsoverlast, beperking van het 
uitzicht en tot een achteruitgang van 
de luchtkwaliteit, stelt inspreker. 

De effecten van de plannen op 
geluid, luchtkwaliteit en op de 
visuele aspecten worden onderzocht 
in de m.e.r. en zijn onderdeel van de 
te maken afwegingen. 
Voor een toelichting zie ook de 
paragrafen 4.2.4 Geluid,4.2.5 
Luchtkwaliteit en 4.2.6 Gezondheid. 

37.2 Inspreker stelt dat zijn woonhuis Totdat de plannen en de 
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onverkoopbaar wordt, waardoor hij 
substantiële planschade lijdt. 
Inspreker geeft aan dat het niet voor 
niks is dat de twee woonhuizen van 
zijn buren zijn gekocht door de 
provincie. 
 

maatregelen in detail uitgewerkt zijn 
kan er nog geen uitspraak worden 
gedaan over de precieze effecten 
ervan. Indien nadelige effecten 
optreden zullen mitigerende of 
compenserende maatregelen 
getroffen worden.  

37.3 Inspreker rekent het open zetten van 
ramen en deuren bij warm weer tot 
het normale woongenot. Het 
aanbrengen van geluidsisolatie is dan 
ook geen structurele oplossing, omdat 
deze bij warm weer niet voldoet. 
 

In het MER wordt onderzoek gedaan 
of er geluidsmaatregelen nodig zijn.  
Eerst wordt gekeken naar 
bronmaatregelen als stil asfalt en in 
de tweede plaats naar afschermende 
maatregelen als geluidschermen. Pas 
in derde instantie wordt overgegaan 
tot het aanbrengen van 
geluidisolatie bij woningen. Zie 
paragraaf 4.2.4 Geluid voor een 
toelichting. 

37.4 Inspreker verzoekt geen verdere 
uitvoering te geven aan de GOL-
plannen, meer specifiek ten aanzien 
van de noordelijke variant inzake de 
aansluiting van de verlengde 
Spoorlaan. 
 

De effecten van de GOL-maatregelen 
worden onderzocht en inzichtelijk 
gemaakt in het m.e.r-proces.  
De maatregel bij de Spoorlaan maakt 
onderdeel uit van een breder pakket 
aan samenhangende maatregelen. 
Van een besluit om geen verdere 
uitvoering te geven aan de plannen 
is vooralsnog geen sprake. 

38.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspreker verwacht dat het 
verdwijnen van aansluitingen 38 en 
39 tot gevolg heeft dat 
automobilisten en vrachtwagen-
chauffeurs moeten omrijden. 
Hierdoor ontstaat volgens inspreker 
een aanzienlijke verhoging van de 
uitstoot van CO2 en fijnstof. Voor 
inspreker, die een bedrijf 
vertegenwoordigt dat met meerdere 
vrachtauto’s rijdt, zullen de 
aanpassingen aan de wegenstructuur 
ook leiden tot een aanzienlijke stijging 
van de kosten doordat er extra 
kilometers gereden moeten worden. 
Dit kost tijd en geld. 
 

Het verkeersonderzoek zal uitwijzen 
welke gevolgen de infrastructurele 
maatregelen hebben op de routes 
die automobilisten moeten nemen 
om op hun bestemming te geraken.  
Het onderzoek naar de luchtkwaliteit 
levert inzichten op in de gevolgen 
van de maatregelen op de 
luchtkwaliteit. 
Voor een toelichting zie ook de 
paragrafen 4.2.3 verkeer en 4.2.5 
Luchtkwaliteit. 
Totdat de plannen en de 
maatregelen in detail uitgewerkt zijn 
kan er nog geen uitspraak worden 
gedaan over de precieze effecten 
ervan.  

38.2 Inspreker vraagt zich af of het viaduct 
ter hoogte van Waalwijk Centrum 
verhoogd kan worden tot 4.10 meter. 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in de 
onderzoeken in het kader van de 
m.e.r. Voor een toelichting zie 
hoofdstuk 3. 

38.3 Inspreker vraagt zich af waarom er op De keuze voor verkeerslichten is 
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de aan te leggen turborotonde ter 
hoogte van aansluiting 43 ook 
verkeerslichten worden aangebracht. 
Inspreker vindt dit onlogisch.  
Inspreker geeft aan dat er als gevolg 
van de bouw van 791 woningen in het 
Geerpark een stijging van het 
verkeersaanbod zal zijn. De 
aanpassingen aan het viaduct zullen 
niet voldoende zijn om de 
verkeersstroom aan te kunnen. Er 
zullen grotere opstoppingen zijn voor 
het verkeer komend van de Wolput 
dat links af onder de A59 door wil.  

gebaseerd op het ontwerp van de 
weg ter plaatse en de verwachte 
verkeersintensiteiten. 
 
De effecten van de GOL-maatregelen 
worden inzichtelijk gemaakt in de 
onderzoeken in het kader van de 
m.e.r. Voor een nadere toelichting 
zie paragraaf 4.2.3 Verkeer. 

38.4 Inspreker stelt dat het vervallen van 
aansluiting 44 nadelig zal zijn voor 
hulpverleningsdiensten die van en 
naar ‘s-Hertogenbosch moeten. De 
aanrijtijd naar verpleeghuis Sint 
Janshof wordt langer qua tijd en 
afstand. 
Inspreker stelt dat ook het openbaar 
vervoer van en naar ‘s-Hertogenbosch 
negatief beïnvloed zal worden door 
het vervallen van aansluiting 44. De 
bus zal een langere weg af moeten 
leggen of de passagiers moeten een 
grotere afstand af gaan leggen naar 
de dichtstbijzijnde halte. Dit kan weer 
resulteren in het meer gebruiken van 
de eigen auto, stelt inspreker. 

De aanrijtijden voor de hulpdiensten 
zijn van groot belang en zijn dan ook 
onderdeel van de te maken 
afwegingen.  
Dit geldt ook voor de effecten van de 
maatregelen op het openbaar 
vervoer. 
Het verkeersonderzoek geeft inzicht 
in de te verwachten reistijden op 
verschillende routes. 

38.5 Inspreker pleit voor het handhaven 
van aansluiting 44 om een betere 
verdeling van verkeer te verkrijgen.  

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 

38.6 Inspreker stelt voor aansluiting 45 aan 
te passen door een aftakking te 
maken in beide bochten naar de 
geplande kruisingen met 
verkeerslichten. Dit zou de 
doorstroming en de 
verkeersveiligheid ten goede komen. 
Doordat minder auto's hoeven te 
stoppen zal dit ook een gunstig effect 
hebben op de uitstoot van o.a. CO2 
en fijnstof, verwacht inspreker. 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
 

38.7 Inspreker stelt voor om de 
parallelstructuur Nieuwkuijk, die mits 
er financiële middelen voorhanden 
zijn staat gepland in de 2e fase, in fase 

In algemene zin kan over de fasering 
worden gezegd dat deze logisch 
moet zijn en dat voorkomen moet 
worden dat het nog niet gerealiseerd 



  109 

 

1 op te nemen. Hierdoor zal er 
aanzienlijk minder verkeersdruk zijn 
aan de Wolput en op het Plein. 
Door het wegvallen van verkeers-
stromen op de Wolput komt er ruimte 
voor het verkeer van en naar 
Geerpark. 
 
Inspreker stelt dat deze route ook 
ideaal is voor gevaarlijke stoffen 
(benzine, diesel, LPG, mest, 
stukgoed). Ook zou deze maatregel 
volgens inspreker een positieve 
uitwerking hebben op de uitstoot van 
CO2 en fijnstof. 

zijn van een bepaalde maatregel 
leidt tot nadelige gevolgen op een 
andere plek.  
In het MER inzicht wordt verkregen 
in verkeerstromen en effecten 
hiervan.  
Voor een toelichting zie ook 
hoofdstuk 4.2.3 Verkeer. 
De effecten van de maatregelen op 
het vervoer van gevaarlijke stoffen 
wordt onderzocht door het aspect 
Externe Veiligheid. 

38.8 Inspreker stel dat het aanleggen van 
de randweg Vlijmen tot gevolg heeft 
dat de Meliestraat afgesloten wordt 
voor normaal verkeer oostwaarts en 
stelt voor om het verkeer aan te 
sluiten op de geplande rotonde. 
Voordelen hiervan zouden zijn dat de 
bereikbaarheid van het Engelermeer 
voor recreatief verkeer beter blijft 
behouden, dat er een snellere, 
kortere aanrijroute voor 
hulpverleningsdiensten voor de zuid-
oosthoek van Vlijmen ontstaat en een 
betere verspreiding van de 
vervoersbewegingen. 
Ook kan de Meliestraat wat 
verlichting bieden ten gunste van de 
Vijfhoevenlaan, hetgeen gunstig zal 
zijn, omdat deze straat door geplande 
woningbouw snel druk zal zijn. 
Ook zal het gebruik van de 
Meliestraat een positief effect hebben 
op de uitstoot van CO2 en fijnstof. 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
 

38.9 Inspreker stelt voor de 
Parallelstructuur vanaf rotonde 
Nieuwkuijk naar Nassaulaan in de 
eerste fase door te trekken, de oprit 
naar de A59 bij de rotonde 
Nieuwkuijk in de richting ‘s-
Hertogenbosch te laten vervallen, een 
nieuwe oprit in de richting van ‘s-
Hertogenbosch op A 59 ter hoogte 
van Industrieterrein Nassaulaan aan 
te leggen en een doorsteek te maken 
vanaf de Nassaulaan naar de nieuwe 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
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parallelstructuur. 
Hierdoor wordt de turbo rotonde met 
verkeerslichten, in Nieuwkuijk 
overbodig, er wordt verkeer van 
rotonde Nieuwkuijk en vanaf Wolput 
en deels ook van de Vijfhoevenlaan 
gehaald, stelt inspreker. 
 Deze ingreep zal positieve effecten 
hebben op een groot woongebied 
(Zuiderpark, omgeving Wolput, 
zuidzijde Plein, Vliedberg, Nieuwkuijk, 
verwacht inspreker. Deze positieve 
effecten hebben betrekking op geluid 
en de luchtkwaliteit er zullen minder 
claims komen vanwege planschade. 
Inspreker verwacht dat dit voorstel 
waarschijnlijk kostenneutraal 
uitgevoerd kan worden als men al 
deze voordelen in ogenschouw 
neemt.  

38.10 Inspreker stelt voor in overweging te 
nemen om de A59 van Drunen west 
tot ‘s-Hertogenbosch west om te 
bouwen met gescheiden rijbanen, een 
stel voor het doorgaande verkeer en 
een stel voor het invoegende en 
uitvoegende verkeer. 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
 

39.1 Inspreker stelt dat uitvoering van de 
noordelijke variant voor de 
aansluiting van de verlengde 
Spoorlaan catastrofale gevolgen heeft 
voor bedrijf en het pand waarin het 
bedrijf zich bevindt. 
Uitvoering van de plannen leidt ertoe 
dat de nieuwe verlengde Spoorlaan 
met het voorbij razende verkeer op 
slechts een paar meter afstand van 
het terras van het bedrijf en het 
bedrijf zelf komt te liggen, stelt 
inspreker. Inspreker verwacht 
hierdoor onacceptabele 
geluidsoverlast voor de 
terrasbezoekers en andere gasten, 
verkeersonveiligheid voor en door 
kinderen die op het terras spelen , 
een achteruitgang van de 
luchtkwaliteit en een negatief effect 
op de toegankelijkheid van het bedrijf 
voor fietsers. 
Inspreker verwacht dat door het 

De effecten op de leefbaarheid, de 
geluidsoverlast, verkeersveiligheid, 
luchtkwaliteit en toegankelijkheid 
worden onderzocht en inzichtelijk 
gemaakt in het m.e.r-proces. Zie ook 
paragraaf 4.2.2 Leefbaarheid, , 4.2.3 
Verkeer, 4.2.4 Geluid, 4.2.5 
Luchtkwaliteit en 4.2.6 Gezondheid. 
Totdat de plannen en de 
maatregelen uitgewerkt zijn kan er 
nog geen uitspraak worden gedaan 
over de precieze effecten ervan. Een 
eventuele schadeclaim kan na de 
vaststelling van het provinciaal 
inpassingsplan ingediend worden, 
omdat dan de plannen in hun 
definitieve vorm bekend zijn. Zie 
voor een toelichting hierop 
paragraaf 4.2.9 Nadeelcompensatie. 
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verdwijnen van de rust, is er sprake 
van een substantiële vermindering 
van de aantrekkelijkheid van het 
bedrijf voor (toekomstige) klanten en 
passanten, die leidt tot een verlies 
aan omzet.  
Dit zal leiden tot een hoge claim 
inzake planschade door de 
waardedaling van het bedrijf en het 
pand en de te verwachten 
omzetdaling. 

39.2 Inspreker stelt dat het aanbrengen 
van geluidsisolatie geen oplossing is 
voor de geluidsituatie aangezien voor 
de bediening van de gasten op het 
terras en door de komende en gaande 
gasten de deuren steeds open gaan of 
zelfs continu open staan. Het geluid 
stroomt dan naar binnen.  
 

De onderzoeken naar de gevolgen 
van het project op de geluidbelasting 
worden in het kader van de m.e.r. 
uitgevoerd. Deze zijn nog niet 
afgerond.  
De uitkomsten hiervan zullen 
onderdeel uitmaken van het MER. 
Dan  zal bekend zijn of er 
geluidsmaatregelen nodig zijn.  
Eerst wordt gekeken naar 
bronmaatregelen als stil asfalt en in 
de tweede plaats naar afschermende 
maatregelen als geluidschermen. Pas 
in derde instantie wordt overgegaan 
tot het aanbrengen van 
geluidisolatie bij woningen. Voor een 
nadere toelichting zie 4.2.4 Geluid, 
4.2.5  

39.3 Inspreker geeft aan dat de 
effectuering van de plannen tot een 
verlies leidt van 480 vierkante meters 
aan parkeerruimte voor het bedrijf. 
 

Totdat de plannen en de 
maatregelen uitgewerkt zijn kan er 
nog geen uitspraak worden gedaan 
over de precieze effecten ervan. Het 
verlies aan parkeerplaatsen en de 
effecten hiervan op de 
bedrijfsvoering van inspreker is 
onderdeel van de te maken 
afwegingen. 

39.4 Inspreker verzoekt geen verdere 
uitvoering te geven aan de plannen 
voor GOL, meer specifiek ten aanzien 
van de noordelijke variant inzake de 
aansluiting van de verlengde 
Spoorlaan. 

De effecten van de GOL-maatregelen 
worden onderzocht en inzichtelijk 
gemaakt in het m.e.r-proces. Van 
een besluit om geen verdere 
uitvoering te geven aan de plannen 
is vooralsnog geen sprake. 

40.1 
 

Inspreker geeft aan dat het gekozen 
alternatief voor de rotonde leidt tot 
veel verkeer over de Jhr. de la 
Courtstraat, wat met name uit de 
woonwijk Vliedberg komt. Hij is met 
name bezorgd over de effecten op het 

De effecten van de GOL-maatregelen 
worden onderzocht en inzichtelijk 
gemaakt in het m.e.r.-proces. 
De effecten op verkeersveiligheid 
zijn eveneens onderdeel van de te 
maken afwegingen. 
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gebied van fijnstof en geluidsoverlast 
en de verkeersveiligheid. Inspreker 
zou graag zien dat er gekeken wordt 
naar alternatieven, zoals het Ei van 
Drunen. 

Het Ei van Drunen is gerealiseerd en 
onderdeel van de uitgangsituatie 
voor het programma GOL. 
Voor een nadere toelichting zie ook 
paragraaf 4.2.3 Verkeer, 4.2.4 Geluid 
en 4.2.5 Luchtkwaliteit. 

41.1 
 

Inspreker maakt zich zorgen over de 
hoge verkeersdruk die er komt te 
liggen op de Vijfhoevenlaan. 
Daarnaast geeft hij aan dat dit verkeer 
en ander sluipverkeer door 
kindvriendelijke woonwijken en -
straten komt.  
Wegen zoals Beethovenlaan, 
Mommersteeg en Van 
Leeuwenhoeklaan worden hierdoor 
overbelast. Hij zou graag zien dat het 
verkeer opnieuw berekend wordt. 

De effecten van de maatregelen, 
waaronder de verkeerseffecten 
worden inzichtelijk gemaakt in de 
m.e.r.-onderzoeken. Hierin wordt 
ook ingegaan op sluipverkeer en de 
veranderingen in verkeersstromen. 
De verkeerseffecten hiervan worden 
onderzocht. 
 

42.1 Onder nummer 42 was de Publicatie 
in de Scherper van 15 april 2015 over 
de “Verlouw-variant” opgenomen. 

Voor een reactie zie zienswijze 
nummer 29. 
 

43.1 
 

Inspreker maakt bezwaar tegen het 
ontsluiten van de Parallelstructuur via 
de Industriestraat. Hij geeft aan dat 
deze straat nu al te smal is voor het 
huidige verkeer. Hij stelt als 
alternatief voor om de Parallelweg 
door te trekken en zo de 
Industriestraat te ontlasten. 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
 

44.1 
 

Inspreker vindt dat er geen enkele 
rekening wordt gehouden met de 
omwonenden van de parallelwegen 
en dat er onvoldoende aandacht 
wordt geschonken aan de 
luchtkwaliteit, leefbaarheid en 
verkeersveiligheid van de 
omwonenden van de plannen.  

De leefbaarheid van de 
omwonenden is een belangrijke 
component in de te maken 
afwegingen. Er worden onderzoeken 
uitgevoerd die inzichtelijk maken 
wat de effecten zijn van het project 
op luchtkwaliteit, leefbaarheid en 
verkeersveiligheid. 
Voor een nadere toelichting zie 
paragraaf 4.2.2 Leefbaarheid, 4.2.3 
Verkeer en 4.2.5 Luchtkwaliteit. 

44.2 Inspreker stelt dat het fietspad tussen 
Nieuwkuijk en ‘s-Hertogenbosch 
tegen de schuttingen van huizen 
wordt aangelegd, waaronder het 
zijne, wat de toegang belemmert. 

De ontwerpen zijn nog niet 
uitgewerkt. Het is zeer 
onwaarschijnlijk dat er een fietspad 
wordt aangelegd dat de toegang tot 
tuinen belemmert. Bij het uitwerken 
van de plannen wordt rekening 
gehouden met de toegang tot de 
tuinen. 

44.3 Volgens inspreker wijst de Nut en 
Noodzaak Studie uit dat de plannen 

De maatregelen uit het programma 
GOL hebben verschillende doelen, 
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praktisch géén effect hebben op de 
verkeersdrukte op de A59 en zouden 
in ieder geval om die reden niet 
hoeven plaats te vinden. 

waaronder een verbetering van de 
leefbaarheid en een versterking van 
de economische structuur. De 
effecten van de plannen op de A59 is 
een van de relevante aspecten, maar 
niet de hoofdreden van het 
programma GOL. Zodra alle effecten 
van de maatregelen onderzocht zijn 
is een beoordeling van het 
doelbereik van de maatregelen 
mogelijk. Dit wordt ook een 
onderdeel van het MER. 

44.4 Inspreker stelt dat het sluiten van toe- 
en afritten leidt tot extra drukte en 
knelpunten op de overgebleven toe- 
en afritten. 

Op basis van de huidige inzichten 
wordt niet verwacht dat dit leidt tot 
extra knelpunten. Het 
verkeersonderzoek dat in het kader 
van de m.e.r. wordt uitgevoerd geeft 
inzicht in de verkeersstromen en de 
gevolgen van onder andere het 
sluiten van afritten. Voor een nadere 
toelichting zie paragraaf 4.2.3 
Verkeer. 

44.5 Inspreker geeft aan dat in de NRD 
wordt verwezen naar de drukte en 
files op de A59 als een motivatie voor 
de plannen en een verslechtering van 
de luchtkwaliteit. De Nut & 
Noodzaakstudie van Arcadis wijst 
volgens hem uit dat de plannen hier 
nauwelijks effect op hebben: daarmee 
is het motief niet gegrond. 

De situatie op de A59 is niet de enige 
motivatie voor het programma GOL. 
Door de aanpassingen aan de 
infrastructuur wordt ook beoogd de 
leefbaarheid en economische 
structuur te versterken. 
Files in het algemeen hebben een 
negatief effect op de luchtkwaliteit.  

44.6 In de NRD wordt verwezen naar 
onveilig verkeer in dorpskernen. 
Inspreker vraagt zich af of de 
verkeersveiligheid van omwonenden 
niet ook van belang is. 

In de NRD wordt ook de 
verkeersveiligheid van omwonenden 
bedoeld. De effecten op de 
verkeersveiligheid worden 
onderzocht en inzichtelijk gemaakt 
in het m.e.r-proces. 
Verkeersveiligheid is onderdeel van 
de te maken afwegingen. 

44.7 Inspreker geeft aan dat hij vindt dat 
de slechte leefkwaliteit en onleefbare 
woonomgeving voor omwonenden 
niet voldoende meegenomen worden. 

Leefbaarheid van omwonenden is 
eveneens belangrijk en onderdeel 
van de te maken afwegingen. De 
effecten op de leefbaarheid worden 
onderzocht en inzichtelijk gemaakt 
in het m.e.r-proces. Voor een nadere 
toelichting zie paragraaf 4.2.2 
Leefbaarheid. 

44.8 Inspreker geeft aan dat een 
geluidswal aan de zuidkant van de 
Parallelweg nodig is. Daarbij is het 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
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volgens inspreker van belang deze zo 
ver mogelijk van de woningen af te 
leggen en is het volgens hem handig 
om daarbij de huidige toerit van de 
A59 te benutten. 
Daarnaast geeft inspreker aan te 
weinig ruimte te zien voor een 
dubbele parallelstructuur en fietspad 
en geeft een uitnodiging om de 
situatie ter plekke te komen bekijken. 

toelichting zie hoofdstuk 3.  
 
 
 
 
De ontwerpen worden in de 
komende fase verder uitgewerkt. 
Dan blijkt of er voldoende ruimte is 
of dat een aanpassing van het 
ontwerp nodig is. 
Een locatiebezoek is een goed idee 
en wordt uitgevoerd. 

44.9 Inspreker geeft aan dat het te 
ontwikkelen fietspad tegen zijn 
schutting aan komt te liggen. Hij 
suggereert het fietspad dichter tegen 
de Parallelweg te leggen. 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3.  

44.10 Inspreker stelt de vraag of de 
parallelweg Oost- en West Vlijmen in 
het studiegebied van de m.e.r. wordt 
meegenomen. 

Deze wegen zijn opgenomen in het 
studiegebied. Voor een nadere 
toelichting zie paragraaf 4.2.1 
Studiegebied. 

44.11 Inspreker maakt de opmerking dat het 
opheffen van de toe- en afritten langs 
de A59 een grote fout zal blijken te 
zijn, omdat volgens hem de 
overgebleven toe- en afritten veel 
meer verkeer te verwerken krijgen en 
de knelpunten hier verergeren. 

Het verkeersonderzoek dat in het 
kader van de m.e.r. wordt 
uitgevoerd geeft inzicht in de 
verkeersstromen en de gevolgen van 
onder andere het sluiten van op- en 
afritten. Voor een nadere toelichting 
zie paragraaf 4.2.3 Verkeer. 

44.12 Inspreker geeft aan dat hij en ook 
andere buurtbewoners graag een nul-
meting zou zien van de huidige 
situatie. t.o.v. de metingen na 
realisatie van de plannen. 

Een toelichting op de huidige situatie 
voor Geluid en Luchtkwaliteit is 
onderdeel van de op te stellen 
rapportages. Deze situaties worden 
overigens berekend en niet 
gemeten. Voor een toelichting zie 
paragraaf 4.2.4 Geluid en 4.2.5 
Luchtkwaliteit. 

44.13 Inspreker vraagt aandacht voor 
hinderbeperkende maatregelen. 
Zodat ook voor omwonenden de 
omgeving leefbaar en veilig blijft en 
dat de omwonenden – voor zover de 
maatregelen niet toereikend zijn – 
een schadevergoeding ontvangen. 

De leefbaarheid en de veiligheid zijn 
belangrijke componenten in de te 
maken afwegingen. Voor een 
toelichting zie paragraaf 4.2.2 
Leefbaarheid.  
Totdat de plannen en de 
maatregelen in detail uitgewerkt zijn 
kan er nog geen uitspraak worden 
gedaan over de precieze effecten 
ervan. Indien nadelige effecten 
optreden worden mitigerende of 
compenserende maatregelen 
getroffen. Een eventuele 
schadeclaim kan na de vaststelling 
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van het PIP of daarbij gerelateerde 
besluiten een uitspraak worden 
gedaan, omdat dan de plannen in 
hun definitieve vorm bekend zijn. Zie 
voor een toelichting hierop 
paragraaf 4.2.9 Schade. 

45.1 
 

Inspreker wenst graag een goede 
verbinding tussen de Spoorlaan en 
zijn bedrijf met daarbij draai- en keer 
mogelijkheden voor vrachtverkeer 
(tot 18 meter) en een duidelijke route 
voor het bezoekende verkeer 
(autoverkeer). 

De bereikbaarheid van 
bedrijfspanden, waaronder het uwe, 
blijft gegarandeerd en is een 
onderdeel van de eisen die aan de 
ontwerpen worden gesteld. 
 

46.1 
 

Inspreker geeft aan dat de uitgang 
van zijn taxibedrijf direct op een 
kruising komt te liggen die nu al 
onoverzichtelijk is. Daarnaast geeft hij 
aan dat de geschetste situatie op de 
Industriestraat onveilig is omdat deze 
te smal is voor het extra verkeer en 
eerder is aangegeven dat verbreding 
wegens ruimtegebrek niet mogelijk is. 
Hij verzoekt daarom de plannen 
m.b.t. de Industriestraat te herzien.  

Bedankt voor deze suggestie. Deze 
zal worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3.  
Er is inderdaad weinig ruimte. 
Hiermee wordt in de ontwerpen 
rekening gehouden. 
 
 

47.1 Inspreker spreekt in op aansluiting 39 
en verbaast zich over de geplande 
kronkel die afrit 39 gaat maken. Hij 
vraagt zich af waarom de bestaande 
weg niet gevolgd kan worden. Daarbij 
geeft hij aan dat hij verbaasd is dat er 
bomen geplant zijn op een gedeelte 
waar mogelijk over een aantal jaar 
geasfalteerd wordt. 

De weg is zo ontworpen om 
verkeerstechnische redenen. 
Normen voor verkeersveiligheid en 
de gewenste snelheid van het 
verkeer spelen hierbij een rol.  
Er wordt in de plannen naar 
gestreefd de bomen zo veel als 
mogelijk te behouden. 

48.1  
 

Deze reactie is komen te vervallen 
vanwege een dubbeling. 

 

49.1 
 

Inspreker geeft aan dat in de plannen 
voor de noordkant van Vlijmen is de 
oplossing voldoende, voor de 
zuidkant niet.  
Inspreker geeft aan dat niet duidelijk 
is hoe de afwikkeling van het 
vrachtverkeer in het centrum zal 
verlopen, er onduidelijkheid is over de 
verkeersbewegingen die veroorzaakt 
worden door de afsluiting van afslag 
44, hij graag de berekeningen van de 
verkeersbewegingen zou ontvangen 
en dat hij graag meer inzicht zou 
willen krijgen in de plannen om de 
geluidsoverlast aan de zuidkant van 

Gelijk aan zienswijze 9. Zie voor een 
reactie zienswijze nummer 9.1 tot en 
met 9.7. 
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Vlijmen te beperken (met nadruk op 
het niet doortrekken van de 
geluidswal op verzoek van het 
bedrijfsleven). 

49.2 Inspreker stelt voor i.v.m. de 
ontlasting van de lokale wegen en 
beperking van de overlast om de 
bestaande Heidijk in oostelijke 
richting aan te sluiten op de afslag 
naar ‘s-Hertogenbosch (nr. 45). Het 
betreft volgens hem slechts een kort 
tracé, dat deels al beschikbaar is en 
bovendien geen belemmering vormt 
voor de ontwikkeling van de 
Ecologische Hoofdstructuur en het 
waterbeheer. Dit is eerder in de 
plannen opgenomen geweest, maar 
mogelijk om financiële redenen 
geschrapt, dit ten nadele van de 
bewoners aan de zuidkant van 
Vlijmen. 

Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3.  
 
 
 
 
 
 

49.3 Een tweede optie is volgens inspreker 
om de parallelweg langs de zuidkant 
van A59 door te trekken vanaf de 
rotonde bij afslag 43 (doortrekken 
Spoorlaan). Dit in combinatie met 
adequate oplossingen voor zowel 
geluidsoverlast als het fijnstof. Dit 
geeft meer mogelijkheden voor de 
afwikkeling van lokaal verkeer dat 
daarmee geen gebruik hoeft te maken 
van de A59 . Dit komt overeen met de 
wensen van Rijkswaterstaat om de 
belasting van de A59 in de toekomst 
te beperken door de afwikkeling van 
lokaal verkeer op het lokale 
wegennet. Voor zover inspreker nu 
kan opmaken uit de NRD is er aan de 
zuidkant van de A59 voldoende 
ruimte voor zowel afwikkeling van 
verkeer als de aanleg van fietspaden. 

Bedankt ook voor deze suggestie. 
Deze zal worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3.  
 

49.4 Inspreker verzoekt zijn zienswijzen 
voor te leggen aan de commissie die 
de NRD en overige zienswijzen zal 
beoordelen, waarbij hij aangeeft 
graag geïnformeerd te worden over 
verdere stappen in de m.e.r. 
procedure. 

De ideeën en suggesties uit de 
zienswijzen zijn voorgelegd aan de 
commissie voor de m.e.r. 
Voor een nadere toelichting op de 
procedure zie paragraaf 1.2 
Procedure en participatie. 

49.5 Inspreker verzoekt om de 
onderliggende berekeningen 

Deze informatie zal beschikbaar zijn 
wanneer de onderzoeken in het 
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toegestuurd te krijgen omtrent het 
verkeersaanbod, met name op het 
lokale wegennet aan de zuidkant en 
op de A59 (baanvak tussen afslagen 
44 en 45), alsmede de verwachte 
effecten op de geluidsoverlast en het 
fijnstof. 

kader van de milieueffect-
rapportage zijn afgerond. Een eerste 
tussenresultaat van de 
verkeergegevens zijn in april 
beschikbaar gesteld via de website  
 
 

50.1 
 

Inspreker geeft aan dat het zeer lastig 
is om te rijden op het gemarkeerde 
stuk op zijn elektrische driewieler. Dit 
vanwege de schuine ligging en het 
grote aantal op- en afritjes. 

In de ontwerpen wordt rekening 
gehouden met bereikbaarheid en 
toegankelijkheid voor minder 
validen. Op het door u gemarkeerde 
traject vindt geen aanpassing plaats 
door de GOL maatregelen. Uw klacht 
is doorgegeven aan de betreffende 
gemeente. 

51.1 
 

De inspreker geeft de volgende zaken 
aan: 
1. Beschadiging van belangrijke 

natuurgebieden. 
2. Toename van verkeerdrukte via 

Vijfhoevenlaan, Verdilaan naar 
centrum van Vlijmen. 

3. Gezondheidsrisico's door 
toename van hoge concentraties 
fijnstof. 

4. Verkeersonveiligheid ook in de 
buurt van de scholen gelegen aan 
de Verdilaan/Wilhelminastraat. 

5. Gekozen voor rustige woon en 
leefomgeving, en heeft daar ook 
een prijs voor betaald. 

6. Vermindering van waarde van zijn 
huis. 

7. Last but not least zijn de goede 
alternatieven terzijde geschoven. 

In het MER zullen onderzoeken 
worden gedaan waarmee inzicht 
wordt verkregen in verkeerstromen 
en de effecten van de verschillende 
ontwerpen. 
De punten die worden genoemd 
(natuur, verkeer, luchtkwaliteit, 
verkeersveiligheid) worden 
uitgebreid onderzocht in het kader 
van de m.e.r.  
Voor een nadere toelichting zie 
paragraaf 4.2.3 Verkeer, 4.2.5 
Ecologie, 4.2.6 Gezondheid en 
hoofdstuk 2 Voorgeschiedenis 
programma GOL . 
Ten aanzien van een eventuele 
waardevermindering van uw huis 
wordt het volgende opgemerkt: 
Totdat de plannen en de 
maatregelen uitgewerkt zijn kan er 
nog geen uitspraak worden gedaan 
over de precieze effecten ervan. 
Indien nadelige effecten optreden 
worden mitigerende of 
compenserende maatregelen 
getroffen. Een eventuele 
schadeclaim kan na de vaststelling 
van het provinciaal inpassingsplan 
ingediend worden, omdat dan de 
plannen in hun definitieve vorm 
bekend zijn. Zie voor een toelichting 
hierop paragraaf 4.2.9 
Nadeelcompensatie. 

52.1 
 

De inspreker maakt bezwaar tegen 
het GOL-plan wegens de vernietiging 

Het polderlandschap is inderdaad 
van grote waarde en vormt een 
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van historische waarden. Hij geeft aan 
dat het polderlandschap rondom 
Noord/Oost Vlijmen al sinds de 13e 
eeuw een bijzonder waardevolle 
polder/dijk beleving kent. Het 
aanbrengen van kunstwerken brengt 
volgens hem onherstelbare schade 
toe. 

belangrijke component in de 
afweging die gemaakt moet worden 
over de aanleg van infrastructurele 
voorzieningen.  
Zie ook paragraaf 4.2.8 Landschap 
Cultuurhistorie en Landbouw voor 
een toelichting. 
 

52.2 De inspreker stelt dat er een onjuiste 
voorstelling is van de zaken 
betreffende het milieu. De 
situatieschets in fig. 14 is niet actueel: 
de aanleg van struinpaden en 
waterpartijen staat er niet op, 
waardoor de impact ervan op de 
aanwezige flora & fauna niet staat 
aangegeven. 

Bedankt voor deze informatie voor 
de beschrijving van de situatie ter 
plaatse. De door u genoemde schets 
dient ter illustratie. Het ecologisch 
onderzoek gaat uit van de actuele 
toestand van de terreinen. 
 
 

 
52.3 Er wordt volgens de inspreker te 

weinig gesproken over maatregelen 
tegen geluidsoverlast, 
horizonvervuiling en beperkingen 
voor recreatie. De natuurbeleving 
gaat achteruit door de aanleg van 
kunstwerken. Daarnaast spreekt hij 
over vele diersoorten in de Gemeint, 
waarvoor de huidige voorgenomen 
maatregelen niet voldoende zijn. 

De aspecten die u noemt, geluid, de 
inpassing van infrastructurele 
maatregelen, recreatie en natuur, 
worden onderzocht in het kader van 
de m.e.r. Wanneer de effecten op 
deze aspecten bekend zijn is een 
zorgvuldige afweging mogelijk. Zie 
ook de betreffende paragrafen van 
hoofdstuk 4 voor een toelichting. 

52.4 De inspreker geeft aan dat bij de 
mogelijke varianten waar ’s-Hertogen-
bosch door benadeeld zou worden 
onterecht zijn afgewezen. Dit gaat om 
de varianten zuidelijke parallel-
structuur A59 en de afrit De Vutter op 
de Bellaard. Hij geeft aan te wachten 
op een onderbouwing uit naam van 
de wethouder waarin deze criteria 
worden gewogen. 

Het voorgestelde GOL-pakket welke 
nu is opgenomen in de NRD is het 
resultaat van variantenstudies in de 
afgelopen periode en waaraan o.a. 
ook de gemeente ’s-Hertogenbosch 
heeft deelgenomen. 
Deze varianten zullen worden 
overwogen in het onderzoek in het 
kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3.  

52.5 Inspreker stelt dat er onjuiste 
analyses en conclusies zijn 
gemaakt/getrokken over Vlijmen 
centrum. De opstoppingen in het 
centrum van Vlijmen worden volgens 
hem veroorzaakt door het laden en 
lossen van vrachtwagens in 
piektijden. Tijdzones zouden een 
oplossing kunnen bieden, maar er is 
geen simulatiescenario op deze wijze 
uitgewerkt. 

Bedankt voor deze informatie. Het 
effect van het laden en lossen zal 
worden beoordeeld in het 
verkeersonderzoek. 
 

52.6 Inspreker geeft aan dat de huidige 
variant ervoor zorgt dat de 

Wanneer een ontwerp zou leiden tot 
onacceptabele opstoppingen, dan 
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verkeersstroom bij het invoegen van 
de A59 zal gaan stroppen als gevolg 
van de hinder van verkeers-
deelnemers bij de haakse afslag met 
haar stoplichten richting westen/A59 
(fig. 8). De huidige variant zou geen 
stand houden, waardoor inspreker 
zich afvraagt of de huidige variant 
reeds in onderzoek is. 

valt deze variant af. 
 
 
 
 
 
 
 
 

53.1 
 

Inspreker stelt voor om de 
parallelweg door te trekken richting 
de Vendreef. Hij spreekt zijn zorgen 
uit over de aftakking naar de 
Industriestraat: die is te smal en voor 
de aanleg van de kruising/bocht is te 
weinig ruimte. 

Bedankt voor deze suggestie. Deze 
zal worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3.  
In de m.e.r. zullen ook de aspecten 
geluid, doorstroming en veiligheid 
worden onderzocht. Er is inderdaad 
weinig ruimte bij de Industriestraat. 
Hiermee wordt in de ontwerpen 
rekening gehouden. 

54.1 
 

Inspreker stelt voor om - als er dan 
toch een wijziging in het 
verkeerstructuurplan moet komen en 
zoals gezegd de Verdilaan 
eenrichtingsverkeer moet worden - 
dit in te laten gaan vanaf de Prins 
Bernhardlaan in de richting van de 
Vijfhoevenlaan. Daarnaast het 
instellen van een verbod voor 
vrachtwagens >3500 kg. 
Verder lijkt het hem zinvol om meer 
snelheidsvertragende obstakels aan te 
laten brengen en een snelheids-
beperking van max. 30km/u en een 
parkeerverbod op de Prins 
Bernhardlaan in te stellen i.v.m. de 
doorstroom. 

Bedankt voor deze suggestie. Deze 
zal worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3.  
 
De gemeente Heusden zal overigens 
mitigerende en/of aanvullende 
maatregelen treffen om het verkeer 
in goede banen te leiden. 
 

55.1 
 

Inspreker geeft aan dat de 
onderliggende stukken die ter visie 
zijn gelegd dateren uit 2011 en 
achterhaald zijn met betrekking tot de 
situering van de bedrijfsopstallen op 
locatie: er is in de tussentijd een 
bedrijfswoning gebouwd en 
bewoond. 

Bedankt voor deze informatie. In de 
ontwerpen wordt uitgegaan van de 
actuele situatie ter plaatse.  

55.2 Inspreker geeft aan dat op diverse 
pagina’s staat aangegeven dat het 
niet gewenst is een geluidsscherm te 
projecteren langs het wegvak Voorste 
Zeedijk en dat daarmee nimmer zal 
kunnen worden voldaan aan de 

Het voldoen aan de geluidsnormen is 
wettelijk verplicht.  
De onderzoeken naar de gevolgen 
van het project op de geluidbelasting 
worden in het kader van de m.e.r. 
uitgevoerd.  
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geluidsnormen die daarvoor gelden. De uitkomsten hiervan zullen 
onderdeel uitmaken van het MER.  
Het voldoen aan de geluidsnormen is 
verplicht en is daarmee ook 
onderdeel van het project. 
Geluidsmaatregelen kunnen op 
verschillende manieren worden 
genomen zoals door middel van 
bronmaatregelen (stil asfalt), 
afschermingsmaatregelen, zoals 
schermen of maatregelen aan de 
woning, zoals geluidisolatie .  
Voor een nadere toelichting zie 
paragraaf 4.2.4 Geluid. 

55.3 Inspreker wil erop wijzen dat er 
voldoende rekening gehouden moet 
worden met de recent opgerichte 
bebouwing in de m.e.r. Inspreker 
geeft aan dat de ontsluiting via de 
Engelenseweg naar De Bellaard meer 
passend is. 

Bedankt voor deze informatie. In de 
ontwerpen moet inderdaad worden 
uitgegaan van de actuele situatie ter 
plaatse.  
Bedankt voor uw suggestie. Deze zal 
worden overwogen in het onderzoek 
in het kader van de m.e.r. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3.  
 

55.4 Inspreker geeft aan dat hij verwacht 
dat een aanleg van een 
ontsluitingsweg naast zijn recent 
gebouwde woning zal leiden tot 
gezondheidsrisico’s en 
geluidsoverlast, met name voor de 
geiten in de geitenhouderij. 

In het kader van de m.e.r. worden de 
effecten voor geluid en gezondheid 
in beeld gebracht, welke dienen te 
voldoen aan de normen. Voor een 
nadere toelichting zie paragraaf 
4.2.4 Geluid en 4.2.6 Gezondheid.  

56.1 
 

Inspreker spreekt in namens 
Vereniging Parkmanagement 
Nassaulaan met steun van stichting 
Parkmanagement Heusden. 
Inspreker heeft een aantal 
alternatieven uitgewerkt waarbij het 
uitgangspunt is dat De President J.F. 
Kennedybrug nabij de Vendreef over 
de A59 open blijft voor verkeer. De 
huidige Industriestraat is ongeschikt 
als drukke doorsteek i.v.m. 
ruimtegebrek en woningen, grenzend 
aan deze straat. Verder wordt met 
deze alternatieven ook planschade 
voorkomen van de bewoners aan 
Jonkheer de la Courstraat, de Wolput 
en Tunnelweg en eventueel voor een 
aantal bedrijven aan Nassaulaan als 
het aantal verkeersbewegingen 
halveert. 

Bedankt voor deze suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3.  
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De turbo rotonde en verkeerslichten 
in Nieuwkuijk kunnen achterwege 
blijven. Inspreker verwacht dat de 
totale kosten waarschijnlijk lager 
zullen uitvallen. Verkeersdruk op de 
wegen wordt evenwichtiger verdeeld, 
dus betere doorstroming en dus 
minder fijnstof. Transporten met 
gevaarlijke stoffen komen minder in 
de bebouwde kom. 
 
Alternatief 1: Parallelstructuur 
doortrekken richting Nassaulaan met 
een doorsteek ten westen van 
Autobedrijf De Toekomst, over 
perceel ABB De Langstraat 
 
Alternatief 2: Parallelstructuur 
doortrekken richting Tunnelweg. In de 
Tunnelbak een verdiepte rotonde 
realiseren. Tracé tussen Rotonde 
Jonkheer de la Courstraat en 
Tunnelweg is twee richtingsverkeer. 
Ten oosten van de Tunnelweg is de 
oprit naar A59. Dat is één 
richtingsverkeer richting A59. 

57.1 
 

Inspreker vraagt zich af waarop, 
hoewel deze nog indicatief is, de 
(indicatieve) blauwe contour van de 
m.e.r. gebaseerd is. Zijn woning valt 
net buiten deze contour, maar 
inspreker geeft aan wel 
milieueffecten te ondervinden van 
het uitvoeren van de plannen. 

Uw woning valt binnen het 
studiegebied. Voor een nadere 
toelichting zie paragraaf 4.2.2 
Studiegebied. 
 

57.2 Inspreker trekt de Tracéstudie 
Oostelijke Randweg Vlijmen uit 2011, 
die heeft geleid tot de 
voorkeursvariant inhoudende de 
afsluiting van afrit 44, in twijfel. Deze 
afsluiting heeft in zijn ogen niet tot 
gevolg dat het verkeer richting de 
kern van Vlijmen minder wordt, maar 
dat het verkeer naar verwachting via 
verschillende invalswegen de kern van 
Vlijmen zal moeten bereiken. Hij geeft 
aan graag te willen zien dat andere 
varianten nogmaals bekeken worden 
op basis van actuele gegevens. 

Het voorgestelde ontwerp voor de 
oostelijke randweg Vlijmen wordt in 
de onderzoeken in het kader van de 
m.e.r. overwogen. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
 

58.1 
 

Inspreker spreekt in namens 
Bewonersvereniging Marijnenlaan 

Bedankt voor deze suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
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Vlijmen en dient drie voorstellen met 
het verzoek deze op te nemen in de 
plannen voor fase 1: 
1. Het weren van sluipverkeer door 

de wijk Vijfhoeven III door ook 
eenrichtingsverkeer in te voeren 
in de Biesheuvellaan in Vlijmen 
tussen De Jonglaan en de 
Vijfhoevenlaan in zuidelijke 
richting. 

2. De aansluiting Vijfhoevenlaan – 
Mommersteeg te voorzien van 
een rotonde alvorens toe- en afrit 
44 af te sluiten. Ook heeft het 
volgens inspreker voorkeur de 
werkzaamheden te combineren 
met de werkzaamheden voor het 
Waterproject. 

3. Tussen de Vijfhoevenlaan en de 
Van Agtlaan de Mommersteeg 
van weerszijden te voorzien van 
fietsstroken uitgevoerd zoals op 
de Mommersteeg tussen de Van 
Agtlaan en de Tuinbouwweg. 

onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3.  
 

59.1 
 

Inspreker geeft aan dat de 
vertienvoudiging van de 
verkeersintensiteit en 
verkeersonveiligheid voor de 
schoolgaande jeugd en de 
luchtkwaliteit op de Vijfhoevenlaan 
(hoek Verdilaan) nader onderzocht 
moeten worden. 

In het kader van de m.e.r. wordt een 
verkeersonderzoek uitgevoerd. Op 
basis van dit onderzoek worden de 
effecten op de verkeersveiligheid en 
de luchtkwaliteit op onder andere de 
Vijfhoevenlaan inzichtelijk gemaakt. 
Voor een toelichting zie ook 
paragraaf 4.2.3 Verkeer en 4.2.5 
Luchtkwaliteit.  

59.2 Inspreker vraagt zich af waar de 
(indicatieve) blauwe contour voor het 
plangebied MER op gebaseerd is. 
Inspreker is van mening dat zijn 
woning, die nu buiten deze contour 
valt, ook onderzocht moet worden op 
effecten. 

Uw woning valt binnen het 
studiegebied. Voor een nadere 
toelichting zie paragraaf zie 4.2.2 
Studiegebied. 
 

59.3 Inspreker trekt de Tracéstudie 
Oostelijke Randweg Vlijmen uit 2011 
die heeft geleid tot de 
voorkeursvariant inhoudende de 
afsluiting van afrit 44 in twijfel. Deze 
afsluiting heeft in zijn ogen niet tot 
gevolg dat het verkeer richting de 
kern van Vlijmen minder wordt, maar 
dat het verkeer naar verwachting via 
verschillende invalswegen de kern van 

Het voorgestelde ontwerp voor de 
oostelijke randweg Vlijmen wordt in 
de onderzoeken in het kader van de 
m.e.r. overwogen. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
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Vlijmen zal moeten bereiken. Hij geeft 
aan graag te willen zien dat andere 
varianten nogmaals bekeken worden 
op basis van actuele gegevens. 

60.1 Inspreker spreekt in over de Brug 
Drongelens Kanaal en spreekt de 
wens uit dat er een nieuwe brug langs 
de noordzijde van de bestaande brug 
wordt gebouwd zonder de aanleg van 
een tijdelijke brug. Tijdens de bouw 
van de nieuwe brug aan de noordzijde 
van de bestaande brug kan volgens 
hem het doorgaande verkeer 
ongehinderd zijn weg volgen, terwijl 
de tijdelijke brug aan de zuidzijde veel 
hinder zou veroorzaken. Inspreker 
vraagt zich af of hier tijdens de 
inspraak nog over te praten is. 

Deze mogelijkheid is eerder samen 
met RWS onderzocht om werk met 
werk te maken. Door het strakke 
tijdschema van RWS is dit niet 
mogelijk gebleken en doorloopt RWS 
nu de procedures die nodig zijn voor 
de vervanging van de brug over het 
Drongelens Kanaal. 

60.2 Inspreker merkt op dat er nog geen 
voorstel is van aansluiting op de 
Wolput (en vraagt zich af of de 
commissie MER binnenkort oordeelt). 

De effecten van de GOL-maatregelen 
worden inzichtelijk gemaakt in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie paragraaf 
4.2.3 Verkeer.  
De commissie voor de m.e.r. heeft 
een advies uitgebracht. Zie hiervoor 
hoofdstuk 5 en de bijlage. 

60.3 Inspreker geeft aan dat er op de A59 
files staan tot enkele kilometers 
vanwege de aansluiting op de Wolput. 
Door een extra rijbaan aan de 
noordzijde van de Wolput aan te 
leggen blijft de kruising met de 
Wolput bestaan. Hij biedt twee 
alternatieven aan: 
1. Bij aansluiting afrit/Wolput 

rotonde aanleggen. 
2. Afrit A59 parallel aan Wolput 

verlengen tot viaduct Nieuwkuijk. 
Bij het viaduct aan de noordzijde 
een rotonde aanleggen. 

Deze alternatieven hebben de 
voordelen dat de A59 niet met de 
Wolput kruist, de bestaande rotonde 
aan de zuidzijde vlotter verkeer af kan 
voeren en de situatie voor het 
fietsverkeer veiliger is. Als 
aanvullende oplossing stelt hij een 
fietstunnel voor schoolgaande 
kinderen. 

Bedankt voor deze suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3.  
 

61.1 Inspreker richt zich in zijn reactie op Over mogelijke effecten van de 
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 aansluiting 43. Hij is vanwege de 
aanleg van een turborotonde bang 
voor een onaanvaardbare aantasting 
van zijn woon/leefklimaat en een 
waardedaling van zijn woning.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarnaast suggereert hij om de 
geplande zuidelijke parallelweg niet 
als nieuwe weg aan te leggen, maar te 
realiseren op de plaats waar nu de 
invoegstrook bij de bestaande 
rotonde aansluit richting de A59. 

maatregelen op het woon- en 
leefklimaat alsmede de 
waardedaling van woningen is nu 
nog geen uitspraak te doen. Voor 
een toelichting zie de betreffende 
paragrafen in hoofdstuk 4.  
Over een eventuele schadeclaim kan 
na de vaststelling van het PIP of 
daarbij gerelateerde besluiten een 
uitspraak worden gedaan, omdat 
dan de plannen in hun definitieve 
vorm bekend zijn. Zie voor een 
toelichting hierop paragraaf 4.2.9 
Schade. 
Bedankt voor deze suggestie. Deze 
zal worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3.  
 

61.2 Inspreker geeft aan dat in de studie 
wordt opgemerkt dat aansluiting 43 
pas in fase 2 van de GOL wordt 
aangepast. Inspreker constateert dat 
in de voorliggende notitie wordt 
uitgegaan van een fase 1-project en 
vraagt zich af hoe dit zit. 

Dit is inderdaad verwarrend. In de 
periode tussen het afronden van de 
eerste studie en het verschijnen van 
de Notitie Reikwijdte en Detailniveau 
is besloten dit project op te nemen 
in fase 1. 
 

61.3 Inspreker wil graag dat inzichtelijk 
wordt gemaakt wat de milieueffecten 
zijn van de geplande (verkeers)-
maatregelen op zijn woning aan de 
Parallelweg-West en welke 
mitigerende en compenserende 
maatregelen geworden zullen 
worden. 

De milieueffecten worden 
inzichtelijk gemaakt in de 
onderzoeken in het kader van de 
m.e.r. De alternatieven zullen hierop 
beoordeeld worden, waarna er – 
voor zover nodig – mitigerende 
maatregelen worden genomen. Voor 
een nadere toelichting zie de 
betreffende paragrafen in hoofdstuk 
4. 

62.1 
 

Inspreker geeft aan dat de aanleg van 
de randweg Vlijmen volgens hem tot 
gevolg heeft dat de Meliestraat niet 
meer toegankelijk is voor normaal 
verkeer oostwaarts. Hij stelt voor het 
verkeer aan te sluiten op de geplande 
rotonde zodat het Engelermeer 
bereikbaar blijft voor recreatief 
verkeer en de Meliestraat wat 
verlichting kan bieden voor het 
verkeer van de Vijfhoevenlaan. 

Bedankt voor deze suggestie. Deze 
zal worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3.  
 
 

62.2 Inspreker geeft als idee om 
aansluiting 45 aan te passen: 

Bedankt voor deze suggestie. Deze 
zal worden overwogen in het 
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momenteel zijn er aan de zuidzijde 
van de A59 aansluitingen met een 
flauwe bocht waardoor het 
verkeer gewoon door kan blijven 
rijden. Volgens hem is het 
wenselijk een aftakking te maken 
in beide bochten naar de geplande 
kruisingen met verkeerslichten. 
Het bedoelde verkeer in deze 
flauwe bochten hindert het 
overige verkeer niet en geeft geen 
extra belasting op de 
verkeerslichten. Dit zou volgens 
inspreker de doorstroming, 
verkeersveiligheid, CO2 en fijnstof 
ten goede komen. 

onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3.  
 

62.3 De inspreker spreekt zijn zorgen uit 
over de verkeersbewegingen (en 
effecten hiervan) van o.a. het 
openbaar vervoer en hulpverlenings-
diensten als gevolg van het vervallen 
van aansluiting 44.  
Inspreker stelt voor om de aansluiting 
intact te laten.  
Gezien deze effecten en de 
problemen bij de rotonde bij 
Nieuwkuijk en de Wolput geeft hij een 
alternatief:  
Ter hoogte van Parallelweg Oost is 
voldoende ruimte om een oprit naar 
de A59 richting Den Bosch te maken. 
Bij rotonde Nieuwkuijk de oprit 
richting Den Bosch laten vervallen 
maar verkeer over parallelstructuur 
rechtdoor sturen. Tussen woonwijk 
Schilderstraat en bedrijven 
Nassaulaan een doorsteek maken 
vanaf Nassaulaan naar 
Parallelstructuur. Op deze wijze kan 
het verkeer vanaf Zuiderpark, 
Vliedberg en zuidzijde van Vlijmen 
dorp via de Tunnelweg en eventueel 
via Kennedybrug op de snelweg 
richting Den Bosch komen . 

De effecten van de infrastructurele 
maatregelen op de doorstroming 
worden inzichtelijk gemaakt in het 
verkeersonderzoek. Op basis hiervan 
wordt duidelijk wat de gevolgen zijn 
voor het openbaar vervoer en de 
hulpverlenings-diensten. Deze 
gevolgen worden meegenomen in 
de te maken afwegingen. 
 
Bedankt voor deze suggestie. Deze 
zal worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3.  
 

63.1 
 

Inspreker maakt bezwaar tegen de 
gevolgen van de huidige GOL-plannen 
voor de Vijfhoevenlaan en de 
aanliggende straten. Hij verwacht dat 
het woongenot aangetast wordt door 
de effecten van een toename van het 

De verkeerskundige effecten van de 
infrastructurele maatregelen worden 
inzichtelijk gemaakt in het 
verkeersonderzoek. Op basis 
hiervan, en van de onderzoeken naar 
luchtkwaliteit en geluid, wordt 
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aantal voertuigen per etmaal. 
Inspreker geeft aan dat hij de 
gevolgen gekwantificeerd wil zien per 
gebied en verlangt maatregelen om 
overlast te beperken. Daarnaast 
verlangt hij financiële compensatie 
voor de waardevermindering van de 
woning. 

duidelijk wat de gevolgen zijn voor 
de leefbaarheid. Deze gevolgen 
worden meegenomen in de te 
maken afwegingen. 
Voor een nadere toelichting zie de 
paragrafen 4.2.2 Leefbaarheid, 4.2.3 
Verkeer, 4.2.4 Geluid en 4.2.5 
Luchtkwaliteit. 
Totdat de plannen en de 
maatregelen in detail uitgewerkt zijn 
kan er nog geen uitspraak worden 
gedaan over de precieze effecten 
ervan. Indien nadelige effecten 
optreden worden mitigerende of 
compenserende maatregelen 
getroffen. 

64.1 
 

Inspreker geeft aan het eens te zijn 
met de visie van Dhr. Verlouw. 
Volgens hem wordt met dit plan veel 
verkeer door bebouwd gebied 
vermeden en zijn de vereiste 
aanpassingen aan de rotonde 
minimaal. 

Voor een reactie zie zienswijze 
nummer 29. 
 

65.1 
 

Inspreker geeft aan dat hij zich zorgen 
maakt om de drukte en de 
verkeersveiligheid in de Jhr. de la 
Courtstraat. Hierbij wil hij aangeven 
dat hij het alternatieve plan door dhr. 
Verlouw als een prima oplossing ziet. 

Voor een reactie zie zienswijze 
nummer 29. 
 

66.1 
 

Inspreker geeft aan dat hij met name 
reageert op de factoren slechte 
doorstroming, filevorming en 
sluipverkeer. Hij geeft aan dat in de 
praktijk blijkt dat de filevorming op de 
A59 in westelijke richting 
voornamelijk wordt veroorzaakt door 
de huidige aansluiting 43. Het is 
volgens hem de vraag of de 
aanpassingen aan de aansluiting 43 in 
de voorgestelde vorm de problemen 
zullen oplossen. Daarnaast geeft hij 
aan dat door het aanpassen van de 
aansluiting 45 's-Hertogenbosch-West 
bij file het sluipverkeer niet zal 
afnemen, maar via de aan te leggen 
"Randweg" en door woonwijken haar 
weg zal zoeken. 

De verkeerskundige effecten van de 
voorgenomen infrastructurele 
maatregelen worden inzichtelijk 
gemaakt in het verkeersonderzoek. 
Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling 
dat de voorgestelde maatregelen 
leiden tot meer verkeer in de 
kernen. 
Voor een nadere toelichting zie 
paragraaf 4.2.3 Verkeer. 
 

66.2 De Randweg zoals die nu is 
ingetekend is volgens inspreker 
onaanvaardbaar vanwege een 

Het voorgestelde ontwerp voor de 
oostelijke randweg Vlijmen wordt in 
de onderzoeken in het kader van de 
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verplaatsing van de verkeersstroom 
naar de Vijfhoevenlaan, waarbij er 
door motorvoertuigen mogelijk meer 
wordt gekozen voor de kortste route 
door woonstraten. Daarnaast maakt 
hij zich zorgen over de zwakkere 
verkeersdeelnemers op de 
Vijfhoevenlaan en de mogelijkheid dat 
er bussen gaan rijden. 

m.e.r. overwogen. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3.  
 
Er wordt terdege rekening gehouden 
met de verkeersveiligheid voor 
fietsers en voetgangers en met de 
gevolgen van de plannen voor het 
openbaar vervoer. 

66.3 Inspreker ziet niet in dat de 
voorliggende plannen een positieve 
bijdrage leveren aan één van de 
beoogde doelstellingen namelijk "Het 
verbeteren van leefbaarheid in het 
gebied", met name niet in de 
woonwijken rondom de 
Vijfhoevenlaan door de hoge 
verkeersdruk, onveiligheid, lawaai en 
fijnstof. 

De gevolgen voor de leefbaarheid 
worden inzichtelijk gemaakt door de 
onderzoeken in het kader van de 
m.e.r. Voor een nadere toelichting 
zie paragraaf 4.2.1 Leefbaarheid, 
4.2.3 Verkeer, 4.2.4 Geluid, 4.2.5 
Luchtkwaliteit, 4.2.6 Gezondheid. 
 

66.4 Inspreker geeft aan dat het opvallend 
is dat de dorpskern Vlijmen buiten het 
Milieu Effecten Rapportage (MER) 
plan valt terwijl het laten vervallen 
van aansluiting 44 en de 
veranderingen aan aansluiting 45 juist 
tot milieu effecten zullen resulteren in 
de dorpskern zelf zoals reeds 
benoemd is. Inspreker geeft aan te 
wensen dat de hele dorpskern van 
Vlijmen mee wordt genomen in de 
MER. 

Vlijmen valt wel degelijk binnen het 
studiegebied. Voor een nadere 
toelichting zie paragraaf 4.2.2 
Studiegebied. 
 

66.5 Inspreker wenst daarnaast dat het 
probleem van de doorstroming 
opgelost wordt door aansluiting 43 
aan te pakken. Hierbij kan overwogen 
worden de bestaande Tunnelweg 
daarbij een rol te geven. Daarnaast 
spreekt hij ook de wens uit om de 
Randweg Vlijmen in een fase te 
realiseren met meerdere volwaardige 
inprikkers. Via een inprikker bij de 
Meliestraat kan een busroute naar 
het centrum worden gerealiseerd. 
Inspreker geeft aan dat het wellicht 
verstandig is om te wachten met het 
realiseren van de randweg tot er 
voldoende financiële middelen zijn 
deze in een keer uit te voeren.  

Bedankt voor deze suggestie. Deze 
zal worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3.  
 
In algemene zin kan er over de 
fasering van de uitvoering van de 
maatregelen worden gezegd dat 
deze een logische samenhang 
moeten hebben en dat er, zoals 
inspreker stelt, een goede financiële 
onderbouwing aan ten grondslag 
ligt. 

67.1 
 

Inspreker geeft aan niet te begrijpen 
dat voor de randweg Vlijmen en de 

De varianten worden in de 
onderzoeken in het kader van de 
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inprikker besloten is om in de MER 
geen varianten volledig op 
milieueffecten te onderzoeken . 
Inspreker geeft aan dat hij de 
onderbouwing van de NRD 
onvoldoende daadkrachtig vindt, met 
een te beperkte reikwijdte en 
detailniveau.  
Hij verzoekt om de locatiealter-
natieven te beschrijven in het MER en 
deze alternatieven volledig te 
onderzoeken op milieugevolgen. 
Hij doet suggestie welke alternatieven 
onderzocht moet worden: Taken en 
Taken Plus. 
Hij geeft aan dat er ook gekeken moet 
worden naar alternatieven verder van 
zijn woning. 
Inspreker vindt dat de NRD is 
gebaseerd op gedateerde 
rapportages. Hij twijfelt of (de 
uitkomsten van) een aantal 
rapportages hedendaags nog correct 
zijn (zoals geluidsbelasting, verkeer). 
Hij is van mening dat de effecten op 
het milieu onvoldoende betekenis 
hebben gehad in de keuze voor het 
voorkeurstracé en de inprikker op de 
Vijfhoevenlaan. 
Inspreker verwacht dat de 
toekomstige verkeersstructuur voor 
de Grassen inmiddels bekend is en dat 
daarmee rekening wordt gehouden in 
het MER.  

m.e.r. overwogen. .  Voor een 
nadere toelichting zie hoofdstuk 3. 
 
 
 
 
 
 
Bedankt voor uw suggesties. Deze 
zullen worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3.  
 
 
 
 
 
 
In het MER worden actuele 
rekenuitkomsten opgenomen voor 
alle thema’s waaronder verkeer en 
geluid. De (bestuurlijke) afweging 
voor de voorkeursvariant wordt 
eveneens in het MER beschreven.  
 
 
 
 
 
In het MER zal de verwachte 
verkeersstructuur voor de Grassen 
inderdaad worden meegenomen als 
een autonome ontwikkeling. 

67.2 Inspreker geeft aan dat hij van de 
Provincie Noord-Brabant vernomen 
heeft dat een eerder ingediende 
inspraakreactie informeel 
meegenomen zou worden bij het 
opstellen van het (voor)ontwerp van 
het PIP. In deze reactie heeft 
inspreker aangegeven dat hij wenst 
dat er onderzoek wordt gedaan naar 
trillingen en ander overlast van 
verkeer (naast geluid en lucht) en 
verwacht dat deze schade toebrengen 
aan zijn eigendommen. 
  

De effecten van trillingen en andere 
effecten van het GOL worden 
onderzocht in het MER. Op basis van 
deze uitkomsten worden zonodig 
mitigerende maatregelen 
onderzocht en opgenomen in de 
voorkeursvariant (zie tevens 
paragraaf 4.2.1 Leefbaarheid). Voor 
eventuele schade aan eigendommen 
zie paragraaf 4.2.9 
nadeelcompensatie. 

68.1 
 

Gelijk aan zienswijze 9. Voor een reactie zie zienswijze 
nummer 9. 
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69.1 
 

Inspreker verwijst voor zijn 
inspraakreactie naar de volledige 
inhoud van het beroepschrift 
ingediend door Inspreker d.d. 12 
maart 2013 tegen het 
bestemmingsplan Heusden 
Buitengebied aan de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Hierbij geeft hij aan dat hij al 
meerdere malen bezwaar heeft 
aangetekend, maar nog geen reactie 
heeft ontvangen van de gemeente 
Heusden. 
  
Daarnaast verwijst inspreker naar zijn 
reactie op het Ontwerp 
bestemmingsplan GOVO m.b.t. een 
perceel. Inspreker geeft aan dat hij 
over dit onderwerp ook al een reactie 
heeft ingediend bij het bestemmings-
plan buitengebied en de Hoog 
Wateraanpak ’s-Hertogenbosch 
(HoWaBo). 
 
 
 
 
 
Genoemd perceel is van belang voor 
de realisering van de plannen van 
GOL. Inspreker geeft aan dat hier 
overleg gaande is en er een 
mogelijkheid besproken is voor 
kavelruil. 
Daarbij wenst inspreker dat die grond 
dan de bestemming recreatie krijgt. 
Het perceel van inspreker zou dan 
aaneengesloten blijven. Daarbij geeft 
inspreker eveneens aan dat volgens 
hem zijn grond aangewezen is om 
eens per 50, 100 of 150 jaar onder 
water mag lopen, wat in strijd zou zijn 
met een door de gemeenteraad van 
’s-Hertogenbosch vastgesteld 
raadsvoorstel dat dit maximaal eens 
per 150 jaar mag gebeuren. 

GOL heeft geen procedurele relatie 
met het door inspreker genoemde 
bestemmingsplan Heusden 
Buitengebied. Wij kunnen u dan ook 
geen antwoord geven op uw 
inspraakreactie op dat 
bestemmingsplan. 
 
 
 
 
 
 
 
De procedure voor het ontwerp 
bestemmingsplan GOVO is stopgezet 
en maakt onderdeel uit van het 
programma GOL en dus ook van de 
lopende m.e.r. procedure. 
Procedures van gemeente Heusden 
en waterschap Aa en Maas inzake 
het bestemmingsplan buitengebied 
en HoWaBo zijn aparte procedures 
die  lopen bij de betreffende 
overheden. De uitkomsten van beide 
procedures zullen worden 
meegenomen in het project GOL.  
 
Genoemd perceel is van belang voor 
de realisering van de plannen van 
GOL. Graag blijven we met u in 
constructief overleg over uw 
perceel.  

70.1  
 

Inspreker geeft aan dat het 
doortrekken van de parallelstructuur 
vanaf Parallelweg west in fase 2 te 
veel hinder gaat opleveren voor de 

De effecten zullen worden 
onderzocht en beschreven in het 
MER . Hiermee wordt ook inzicht 
verkregen in de verkeersstromen en 
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bewoners. Daarbij verwacht hij dat er 
meer geluidsoverlast zal ontstaan en 
dat er meer verkeer gaat rijden dan 
onderzocht omdat het als sluiproute 
zal gaan dienen. Daarbij is volgens 
hem ook de snelheid van 70 km/u te 
snel. 

effecten van de aansluiting. De 
snelheid is een van de variabelen die 
onderzocht worden.  
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3 

71.1 
 

Inspreker geeft aan graag te willen 
dat er rekening gehouden wordt met 
de verkeersveiligheid bij de plannen. 
Hij geeft daarbij aan dat de kruising 
tussen de Tuinbouwweg en de 
Mommersteeg in Haarsteeg in ieder 
geval op verkeersveiligheid dient te 
worden beoordeeld vanwege de 
huidige verkeersonveiligheid en een 
mogelijke verslechtering daarvan na 
de uitvoering van GOL-maatregelen. 

In het MER wordt onderzocht of en 
in welke de verkeersafwikkeling en 
de verkeersveiligheid verandert in 
het studiegebied en dus ook voor de 
door inspreker genoemde kruising. 
 

72.1 
 

Inspreker richt zich op de aansluiting 
43, 44 en 45. Inspreker geeft aan dat 
hij een oplossing mist voor de 
toekomstige verkeersproblematiek 
aan de zuidkant van Vlijmen. Dit komt 
met name door het 2 fasen-plan voor 
afritten 43, 44 en 45, waarbij 
inspreker zich zorgen maakt dat fase 2 
niet uitgevoerd gaat worden wegens 
geldgebrek. Daarnaast geeft inspreker 
aan dat hem onvoldoende inzichtelijk 
is wat de effecten zijn van veranderde 
routes van het vrachtverkeer en extra 
verkeersbewegingen. 
 
Als oplossing stelt inspreker voor de 
bestaande Heidijk in oostelijke 
richting aan te sluiten op de afslag 
naar ’s-Hertogenbosch (nr. 45). Het 
betreft slechts een kort tracé, dat 
deels al beschikbaar is en bovendien 
geen belemmering vormt voor de 
ontwikkeling van de Ecologische 
Hoofdstructuur en het waterbeheer. 
Dit is eerder in de plannen 
opgenomen geweest, maar mogelijk 
om financiële redenen geschrapt, dit 
ten nadele van de bewoners aan de 
zuidkant van Vlijmen. 

Gelijk aan zienswijze 9. Voor een 
reactie zie zienswijze nummer 9.1 
tot en met 9.7. Voor een toelichting 
zie paragraaf 4.2.3 Verkeer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bedankt voor deze suggestie. Deze 
zal worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3. 

72.2 
 

Een tweede optie is volgens inspreker 
om de parallelweg langs de zuidkant 
van A59 door te trekken vanaf de 

Bedankt ook voor deze suggestie. 
Deze zal worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
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rotonde bij afslag 43 (doortrekken 
Spoorlaan). Dit vraagt overigens wel 
om adequate oplossingen voor zowel 
de beperking van de geluidsoverlast 
als het fijnstof. Dit geeft meer 
mogelijkheden voor de afwikkeling 
van lokaal verkeer dat daarmee geen 
gebruik hoeft te maken van de A59. 

Voor een toelichting zie hoofdstuk 3.  
 

72.3 Inspreker verzoekt zienswijze voor te 
leggen aan de commissie m.e.r. en 
geïnformeerd te worden over proces 
en onderliggende berekeningen.  

De zienswijzen zijn voorgelegd aan 
de commissie m.e.r.  
Via de nieuwsbrief wordt u op de 
hoogte gehouden van de 
ontwikkelingen en belangrijke 
momenten. 
 
Een eerste tussenresultaat van de 
verkeergegevens zijn in april 
beschikbaar gesteld via de website  
Voor een toelichting zie paragraaf 
1.2 Procedure en participatie en 
4.2.3 Verkeer.  

73.1 
 

Inspreker richt zich op de realisatie 
van aansluiting 45. Hij geeft aan dat 
hij verwacht veel last te gaan krijgen 
van sluipverkeer door de aansluiting 
van de Vijfhoevenlaan op de Randweg 
Vlijmen zodat hij een onevenredige 
toename heeft van motorvoertuigen 
door zijn straat. Inspreker vraagt 
nadrukkelijk om veiligheid, de 
toename van het verkeer, de 
geluidsoverlast en mitigerende 
maatregelen mee te nemen in de 
planvorming. 

Het verkeersonderzoek dat in het 
kader van de m.e.r. zal worden 
uitgevoerd maakt de verkeers-
stromen en verkeersintensiteiten op 
de verschillende wegen inzichtelijk. 
Uit dit onderzoek zal blijken wat de 
gevolgen zijn en welke mitigerende 
maatregelen nodig zijn.  
Zie ook paragraaf 4.2.3 Verkeer voor 
een toelichting. 
 
 

74.1 
 

Inspreker geeft aan dat met het 
huidige plan de leefbaarheid met 
name aan de zuidzijde van aansluiting 
43 zwaar op de proef gesteld wordt. 
Volgens inspreker zijn mogelijke 
alternatieven niet goed onderzocht en 
te vroeg van tafel geveegd en 
verzoekt om de afweging nogmaals 
mee te nemen in de mer-procedure.  
Inspreker stelt voor met name het 
door dhr. Verlouw voorgestelde 
alternatief nader te onderzoeken 
vanwege de gunstigere leefbaarheid 
en veiligheid en het instellen van 
eenrichtingsverkeer in de 
Onsenoortsestraat  

De m.e.r. onderzoekt de effecten 
van de maatregelen op de 
luchtkwaliteit en leefbaarheid en 
geeft ook een beschouwing van de 
verschillende alternatieven. 
 
 
 
 
Bedankt voor deze suggestie. Deze 
zal worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3.  
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Daarnaast geeft inspreker aan zich 
zorgen te maken over de 
luchtkwaliteit rondom aansluiting 43 
en vindt dat hier goed naar 
gekeken/onderzocht moet worden. 

 
Voor een nadere toelichting zie 
paragrafen 4.2.1 Leefbaarheid en 
4.2.5 Luchtkwaliteit.  

75.1 
 

In zijn reactie geeft inspreker aan dat 
oriëntatie bij de plannen eenzijdig ligt 
op individueel vervoer en andere 
opties niet volwaardig worden 
meegenomen. Eerdere keuze voor 
een randweg ‘s-Hertogenbosch blijkt 
verkeerd uit te pakken en andere 
alternatieven onmogelijk heeft 
gemaakt. Hij geeft hierin ook aan dat 
vele eerder gemaakte beleidskeuzes 
verkeerd zijn gebleken en dat het 
mogen geven van een reactie op de 
"notitie reikwijdte en detailniveau 
GOL heel veel weg heeft van het 
formeel camoufleren van welhaast 
niet meer te realiseren zijnde, 
overlast beperkende en hinderarme, 
alternatieven”. 

In de m.e.r. wordt inzichtelijk 
gemaakt wat de effecten van de 
maatregelen zijn. 
De alternatieven worden in de 
onderzoeken in het kader van de 
m.e.r. overwogen. Voor een 
toelichting zie hoofdstuk 3. 
De mening van inspreker op de 
zienswijzeprocedure wordt betreurd. 
 
 

76.1 
 

Gelijk aan zienswijze 5. Voor een reactie zie zienswijze 
nummer 5. 

77.1 
 

Inspreker geeft aan dat de gevolgen 
voor de mobiliteit, verkeersveiligheid, 
wegverkeerslawaai, luchtkwaliteit, 
externe veiligheid etc. met betrekking 
tot de aan- en afvoerbewegingen van 
vrachtwagens vanaf de A59, met als 
bestemming de oostelijke helft van 
Waalwijk, ten zuiden van de A59 in de 
m.e.r. opgenomen zou moeten 
worden. 
Inspreker maakt zich zorgen over de 
mobiliteit en veiligheid, vanwege de 
vele vrachtwagens die zijn bedrijf aan 
de zuidkant van de A59 op een drukke 
dag bezoeken. Met het vervallen van 
aansluiting 38 en de hoogtebeperking 
van het tunneltje (Hertog Janstraat) 
onder de A59, zoeken deze 
vrachtwagens een andere route door 
Waalwijk. 
Een geschikte alternatieve, veilige 
(voldoende brede) aan - en afvoerweg 
naar de A59, om Waalwijk te 
ontlasten ontbreekt volgens 
inspreker. Een mogelijke oplossing 

De gevolgen voor mobiliteit, 
verkeersveiligheid, 
wegverkeerslawaai, luchtkwaliteit, 
externe veiligheid worden 
inzichtelijk gemaakt in de m.e.r. Er 
wordt rekening gehouden met 
vrachtverkeer in de 
verkeersberekeningen. 
 
 
De GOL-plannen hebben onder meer 
tot doel om Waalwijk een goede 
ontsluiting te bieden, waarbij 
rekening wordt gehouden met de 
leefbaarheid. 
 
 
 
 
 
Bedankt voor deze suggestie. Deze 
zal worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3.  
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zou het aanpassen van de 
onderdoorgang bij de Hertog 
Janstraat zijn, zodat hier geen 
hoogtebeperking meer hoeft te 
gelden. 

 

78.1 
 

Inspreker spreekt in over het fietspad 
bij de parallelweg West. Inspreker 
geeft aan dat hij zich zorgen maakt 
over de locatie van het voor zijn huis 
aan te leggen fietspad i.v.m. mogelijke 
hangjongeren. Daarnaast is inspreker 
ontevreden over de 
informatieverstrekking m.b.t. de 
aanleg van het fietspad en geeft hij 
aan niet de juiste personen te kunnen 
vinden die hem hiermee kunnen 
helpen en verzoekt contact met hem 
op te nemen. 

Eind oktober 2014 is er een 
informatieavond geweest in 
Nieuwkuijk. Deze informatie-avond 
was bedoeld om de omwonenden 
voor de eerste keer te informeren 
over de plannen van het project 
Gebiedsontwikkeling Oostelijke 
Langstraat (GOL). Op de getoonde 
plankaarten die avond zijn alle 
deelprojecten schetsmatig 
aangegeven. Dit is ook evident in de 
fase waarin we in het proces zitten.  
Eén van de deelprojecten betreft het 
aanleggen van een snelle 
fietsverbinding vanaf Waalwijk 
richting 's-Hertogenbosch. Ter 
hoogte van uw woning komt dit 
fietspad te liggen in de strook tussen 
de rijksweg A59 en de betonnen 
schuttingdelen aan de achterzijde 
van de parkeerplaatsen tegenover 
uw woning. De precieze ligging van 
het fietspad moet nog worden 
bepaald. Over de inrichting van het 
gebied (ligging fietspad, parallelweg) 
is een schetssessie georganiseerd op 
maandag 18 mei. De opbrengst 
hiervan wordt meegenomen in de 
verdere uitwerking van de 
ontwerpen.  

79.1 
 

Gelijk aan zienswijze 33. Voor een reactie zie zienswijze 
nummer 33. 

80.1 
 

Volgens inspreker veroorzaakt de 
aanpassing van afslag 43 een 
aanzienlijke vergroting van de 
verkeersbewegingen in de Jhr. de la 
Courtstraat, de achtergelegen wijk en 
de polderwegen richting Helvoirt. 
Hierdoor wordt in de omliggende 
wegen/wijken de leefbaarheid 
aangetast.  
Inspreker stelt voor om de visie van 
dhr. Verlouw over te nemen, die 
aangeeft een doorsteek te maken van 
de Nassaulaan richting A59 ter hoogte 

De verkeerskundige gevolgen van de 
maatregelen wordt inzichtelijk 
gemaakt in de m.e.r. onderzoeken. 
 
 
 
 
 
 
Bedankt voor deze suggestie. Deze 
zal worden overwogen in het 
onderzoek in het kader van de m.e.r. 
Voor een toelichting zie hoofdstuk 3.  
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van het oude spoorcomplex. Daar kan 
d.m.v. parallelstructuur en rotonde 
een aansluiting op de A59 worden 
gerealiseerd. 

 

81.1 Gelijk aan zienswijze 33. Voor een reactie zie zienswijze 
nummer 33. 

82.1 
 

Gelijk aan zienswijze 5 en 76, met 
uitzondering van de laatste alinea. 
Deze is niet opgenomen in zienswijze 
82. 

Voor een reactie zie zienswijze 
nummer 5.  

83.1 
 

Gelijk aan zienswijze 5, 76 en 82. 
   
Tevens geeft inspreker aan dat het 
wenselijk is om een geluidsscherm te 
plaatsen, zowel vanwege de 
geluidhinder als de lichthinder en 
uitlaatgassen.  
Inspreker betwijfelt of het geluid is 
afgenomen na plaatsen van het 
geluidscherm langs de A59.  
 

Voor een reactie zie zienswijze 
nummer 5. 
Het m.e.r.onderzoek geeft ook 
inzicht in de effecten op geluid en 
emissie. 
Met eventuele hinder door 
inschijnende koplampen wordt bij 
het wegontwerp rekening gehouden. 
Voor toelichting met betrekking tot 
de aanpak omtrent geluid zie 
paragraaf 4.2.4 Geluid.  

84.1 
 

Inspreker ziet in de plannen wel veel 
aandacht voor de leefbaarheid van de 
Wolput en Vlijmen centrum, maar 
niet voor de leefbaarheid van de 
straten ten zuiden van de A59. Met 
een extra (en druk gebruikte) weg 
tussen de A59 en Parallelweg West in 
Vlijmen, worden volgens inspreker 
zijn leefgenot en gezondheid ernstig 
aangetast als gevolg van de extra 
geluidsoverlast en extra uitstoot van 
uitlaatgassen. De mogelijkheid om te 
verhuizen heeft inspreker dan volgens 
hem niet meer: zijn huis zal door de 
werkzaamheden volgens hem 
dermate in waarde dalen dat het 
onverkoopbaar is. 

Het m.e.r.-onderzoek geeft ook 
inzicht in de effecten op de 
leefbaarheid in de straten ten zuiden 
van de A59. Deze effecten vormen 
ook een onderdeel van de 
afwegingen. Zie ook de betreffende 
paragrafen van hoofdstuk 4 voor een 
nadere toelichting. 
Totdat de plannen en de 
maatregelen uitgewerkt zijn kan er 
nog geen uitspraak worden gedaan 
over de precieze effecten ervan. 
Indien nadelige effecten optreden 
worden mitigerende of 
compenserende maatregelen 
getroffen. 

 
  



  135 

 

Colofon 

Opdrachtgever  Provincie Noord-Brabant  
 

 Opdrachtnemer NBInfraConsult  
 

 Penvoerder Movares Nederland B.V. 
Daalseplein 100 
Postbus 2855 
3500 GW Utrecht 
 

 Telefoon 030 265 55 55 
 

 Vrijgave Richard Savenije 
 

 Projectnummer RM160001 
 
 

 



Bijlagen: 

1. Tabel met namen van de insprekers op de reactienota 
 
2. Kaarten van de ingediende ideeën voor andere ontwerpen 
 
3. Adviezen van onafhankelijke instanties 
 
4. Verklarende woordenlijst 
 
  



BIJLAGE 1 

Tabel met namen van de insprekers op de reactienota 

 
 
 
  



Zienswijze/ 
inspreker Naam 

1 Arag Rechtsbijstand namens A.J.C.M. Maas 
2 Achmea Rechtsbijstand namens B.G. Oosterbeek 
3 Arag Rechtsbijstand namens R.P.L. Colpaart 
4 L. van Helvoort 
5 J.P. Daniels 
6 R. van Ommen 
7 Omwonenden Parallelweg Vlijmen 
8 A. van der Sanden 
9 A. de Vaan 
10 A.A. van Arnhem 
11 A.C.P.W. Daas 
12 Bewonersvereniging Vijfhoevenlaan 
13 C.P. ’t Hart 
14 E. Anneveldt 
15 F.A.A. Scholten 
16 H.C.A. van Gelder 
17 I.C.M. van Delft-Bink 
18 J.A. Versnel 
19 P.J.M. van Logten 
20 R.T.H. Lammers 
21 W.A.C. van Heesbeen 
22 W. van Opzeeland 
23 Achmea Rechtsbijstand namens G.A.W. Musters 
24 Commissie Omwonenden A59 
25 A.H.P.M. Kouwenberg 
26 B.E.M. Groothuis 
27 Anoniem 
28 C. Gunnink 
29 F.C. Verlouw 
30 F. Rombeek 
31 R.R. van Kampen 
32 Anoniem 
33 Stichting van GOL naar Beter 
34 E.H.J.M. Rops  
35 L. Becks, S. Zijlmans, D. Bijnen en H. Bijnen 
36 Achmea Rechtsbijstand namens VOF Klerks Keetels 
37 Geeraedts Van Den Dungen Advocaten namens C.F. Van Tuijl 
38 Kuijs Vlijmen Beheer 
39 Geeraedts Van Den Dungen Advocaten namens VOF Party restaurant De 

Korenmolen 
40 A. Dekkers 
41 A.C.A.M. Heesbeen 
42 Deze reactie is vervallen (het betrof een bijlage bij een al beschouwde reactie) 
43 A.T.M. van Goch 



44 M.P.M. van Buuren 
45 Simac Electronics B.V.  
46 De Hart taxi b.v. 
47 S. Traag – Van Puijenbroek 
48 Deze reactie is komen te vervallen vanwege een dubbeling 
49 M.P.M. Wassenberg 
50 J.J.B.M. van den Berg 
51 M.J.A.W.T. Bongers 
52 M.M.C. Henskens 
53 R.T.H. Lammers 
54 W. van Veenendaal 
55 ABAB Vastgoedadvies namens De Gouw 
56 Solaris Parkmanagement B.V. 
57 Arag Rechtsbijstand namens J.T.A. Scheepers 
58 Bewonersvereniging Marijnenlaan Vlijmen 
59 Arag Rechtsbijstand namens J.A. Rubens 
60 A.G.M. van Bladel 
61 Achmea rechtsbijstand namens J.F.C. van Delft 
62 H.J.L. Kuijs 
63 A. van Bakel 
64 W. Mertens 
65 A.T.F. Krol 
66 E.J.M. van Dun 
67 Notariskantoor Holland van Gijzen namens Q.G.H.J.M. Kelders 
68 N.A.M.H. Verbunt 
69 Ecologisch kenniscentrum B.V. namens P.F.M. Schreuder 
70 W.P.J. Elferink 
71 W.H.G. van den Bosch 
72 H.C. van Engelen 
73 DAS Rechtsbijstand namens G. Jacobs 
74 R. van Wanrooij 
75 J.H.W. Tinselboer 
76 J.H.J. Voormanns 
77 Desso Waalwijk B.V. 
78 R. van Mierlo 
79 W. Meijering 
80 A. Keijzers 
81 A. de Kruijf 
82 E.L.M. van Gessel-Rechters 
83 W. Sonnema 
84 Mw. de Boer-Franssen 
 



BIJLAGE 2 

Kaarten van de ingediende ideeën voor andere ontwerpen 
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Bijlage 2 – kaartjes ingebracht ideeën 
 
Overzicht ideeën die van invloed (kunnen) zijn op de verkeersstromen. 
 
Opmerkingen: 

- De weergegeven geschetste ideeën zijn indicatief weergegeven 
- De rode lijnen betreffen een andere verkeersroute en/of een nieuwe weg 
- De bron van de kaartjes is Google Maps 

 
 
1. Ontsluiting Vlijmen-oost via aansluiting Engelen, de Haverlij en de Bellaard 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Zuidelijke randweg Vlijmen 
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3. Zuidelijke parallelstructuur Nieuwkuijk I 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Zuidelijke parallelstructuur Nieuwkuijk II 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Invoegen op A59 

Invoegen op A59 
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5. Verlengen Heidijk naar aansluiting 45  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Wisselstrook A59 
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7. Randweg Vlijmen met 4 inprikkers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Complete randweg voor Vlijmen in combinatie met twee rotondes voor aansluiting 43 

Nieuwkuijk 
 

Randweg voor Vlijmen: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

‘Twee rotondes voor 
aansluiting 43 
Nieuwkuijk’ zie hieronder 
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Twee rotondes voor aansluiting 43 Nieuwkuijk: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Extra onderdoorgang A59 bij Appels en optimalisatie aansluiting Waalwijk-centrum (nummer 

38) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

‘Randweg voor 
Vlijmen’ zie hierboven 
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11. Parallelstructuur Waalwijk en handhaving aansluiting 38, 39 en 40 
 

 
 
 
11B. Parallelweg aan zuidzijde A59 Waalwijk 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op- en afrit A59 van en 
naar Breda aansluiten 
op parallelbanen 

Op- en afrit A59 van en 
naar ‘s-Hertogenbosch 
aansluiten op parallelbanen 

Aansluiting 39 Waalwijk-
Oost aansluiten op 
parallelbanen 

Aansluiten naar 
het noorden A59 
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12. Westelijke randweg Drunen/oostelijke randweg Waalwijk 
 

Alternatief 1 (Overstortweg): 
 

 
 
 

Alternatief 2 (oostelijke randweg Waalwijk): 
 

 
 
 

Aansluiten op nieuwe 
aansluiting 40 

Aansluiten op nieuwe 
aansluiting 40 

Verleggen 
afwateringskanaal 
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Alternatief 3 (randweg aan westzijde Baardwijkse Overlaat): 
 

 
 
 
13. Aansluiting 43 en Wolput 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aansluiten op nieuwe 
aansluiting 40 
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14. Zuidelijke parallelweg Nieuwkuijk doortrekken naar Vendreef 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Zuidelijke parallelweg Nieuwkuijk en aanleg toerit naar ’s-Hertogenbosch vanaf Tunnelweg 
 
 
 
 
  

Verdiepte ligging rotonde 
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16. Aanleg rotonde op kruising noordelijke afrit 43 met de Wolput 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Rotonde aansluiting Nieuwkuijk (nummer 43) en verleggen afrit tot aan rotonde 
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19. Afwikkeling vrachtverkeer van bedrijventerrein Haven 8 via het bestaande bedrijventerrein 
Haven en de N261 en A59. 

 

 
 
 
21. Optimalisatie zuidzijde aansluiting 45 
 
 
 
  

 Haven 8 
(indicatief) 

 

Aansluiten op 
aansluiting 37 

VRI 
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22. Aansluiten Meliestraat Vlijmen op de rotonde van de randweg Vlijmen-oost 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
25. Optimaliseren aansluiting van het fietspad naar Doeveren 
 
 
 
  Doortrekken fietspad 

met tunnel onder 
noordelijke parallelweg 
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34. Complementeren parallelstructuur tussen Drunen en ’s-Hertogenbosch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
35. Parallelstroken langs A59 tussen Waalwijk-Centrum en Drunen-West en tussen Nieuwkuijk en 

’s-Hertogenbosch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aansluiten op randweg 
‘s-Hertogenbosch 

Aansluiten op randweg 
‘s-Hertogenbosch 
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36. Afsluiten van Akkerstraat Vlijmen, parallelstructuur vanaf Parallelweg via Vendreef naar A59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
39. Rotonde op de Akkerlaan-Drunenseweg in Waalwijk 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Aansluiten op 
toerit A59 
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43. Optimaliseren aansluiting Waalwijk-Centrum 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
47. Bedrijventerrein Nassaulaan Vlijmen–Vliedberg oostelijk ontsluiten op A59 
 

 
 
 
 
  

Verlengen afrit 

Invoegen op A59 
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52. Rotonde bij Vijfhoevenlaan–Mommersteeg, voordat toe- en afrit 44 gesloten worden 
 

 
 
 
55. Variant gebruiken toerit van aansluiting Nieuwkuijk (nummer 43) voor parallelstructuur 
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64. Geplande ecologische verbindingszone (EVZ) bestemmen als weg en opwaarderen bestaande 
EVZ Heidijk 

 

 
 
 
65. Busroute naar centrum Vlijmen via Meliestraat 
 
 
 
  

Realisatie EVZ 

Busroute 
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69. Aanleg fietstunnel t.h.v. aansluiting 43 Nieuwkuijk 
 

 
 
 

Fietstunnel rotonde 
aansluiting Nieuwkuijk 



BIJLAGE 3 

Adviezen van onafhankelijke instanties 

 
 
 
 
  



Provinciale Omgevingscommissie 

i 

Aan het college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 

(i.a.a.) Provinciale Staten van Noord-Brabant 

Onderwerp 
Concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) 

Datum 
16 april 2015 

Geacht college í staten, 

U heeft ons voor de "concept Notitie Reikwijdte en Detailniveau Gebiedsontwikkeling Oostelijke 
Langstraat (GOL)" in de gelegenheid gesteld onze zienswijzen kenbaar te maken. De commissie 
waardeert het dat zij nu reeds, los van enige wettelijke verplichting, in de gelegenheid wordt 
gesteld haar zienswijzen kenbaar te maken. 

De commissie complimenteert u met het integrale- en interactieve planproces. In het bijzonder 
wenst de commissie nog op te merken dat zij de keuze, om één Mer op te stellen voor twee 
inpassingsplannen, een goede zaak vindt uit een oogpunt van voorspoedige procesvoortgang. 

De commissie beveelt u verder nog aan om ook het Routebureau Brabant te betrekken bij het 
beheren van de toeristische infrastructuur. In het landschap wil de commissie graag 
communicatief aandacht voor de bijzondere wijze waarop met dit project wordt vormgegeven aan 
de belangen van het landschap. 

De commissie benadrukt de landschappelijke waarde van de ecologische verbindingen ter 
plaatse van het Drongelens kanaal en de "groene rivier" (Hoogwaterbescherming rondom Den 
Bosch). Zij is van mening dat de dimensionering van het geplande ecoduct aan de smalle kant is 
en dat niet helemaal recht wordt gedaan aan de functie van de verbinding. Wellicht geeft een 
toekomstig aanbestedingstraject tijdens de uitvoering ruimte om dit alsnog te realiseren. 

De commissie stelt het op prijs uw reactie te vernemen op haar zienswijzen. 

Met vriendelijke groet, 
Paul van Poppel, voorzitter. 



Gebiedsontwikkeling Oostelijke  

Langstraat 

Advies over reikwijdte en detailniveau  

van het milieueffectrapport 

 

27 mei 2015 / rapportnummer 2981–27 

 

  



  

 



 

 

-1- 

 

1. Hoofdpunten van het MER 

De Provincie Noord-Brabant heeft samen met een aantal overheden en organisaties een pro-

gramma ontwikkeld voor de verbetering van de kwaliteit van de omgeving van de A59 tussen 

Den Bosch en Waalwijk. Dit programma, Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL), 

heeft als doel de economische vitaliteit van het gebied en de leefomgevingskwaliteit van de 

bewoners en gebruikers te verbeteren. De veiligheid op de A59 wordt vergroot door gevaar-

lijke op- en afritten op te heffen en de doorstroming wordt volgens de provincie beter door 

de aanleg van (parallel-)wegen. Ook worden maatregelen genomen om de ecologische en re-

creatieve kwaliteit van het gebied te verhogen en om meer bescherming te bieden tegen 

hoog water.  

 

Om uitvoering te geven aan de verschillende projecten van het programma, worden deze 

projecten ruimtelijk vastgelegd in een tweetal Provinciaal Inpassingsplannen (PIP’en). Voor de 

besluitvorming daarover wordt de plan-m.e.r.-procedure doorlopen en een milieueffectrap-

port (MER) opgesteld. In een Passende beoordeling worden de gevolgen van de maatregelen 

op nabijgelegen Natura 2000-gebieden beschreven.   

 

De Commissie voor de m.e.r. (hierna ‘de Commissie’)1 beschouwt de volgende punten als es-

sentiële informatie in het MER. Dat wil zeggen dat voor het meewegen van het milieubelang 

in de besluitvorming het MER in ieder geval onderstaande informatie moet bevatten: 

 een goede probleemanalyse ten aanzien van verkeersdoorstroming en –veiligheid, leef-

omgevingskwaliteit, natuur, recreatie en wateroverlast door hoog water, en een navolg-

bare vertaling daarvan in toetsbare doelstellingen; 

 een onderbouwing van eerder gemaakte hoofdkeuzes en een overzicht van de onder-

zochte varianten, de (milieu-)voor- en nadelen daarvan en de overwegingen die hebben 

geleid tot de keuze van voorkeursvarianten.  

 de effecten en doelbereik van de voorkeursvarianten voor de verkeersdoorstroming en –

veiligheid, de leefomgevingskwaliteit, natuur, recreatie en de wateroverlast door hoog 

water. 

 

Besluitvormers en insprekers lezen in de eerste plaats de samenvatting van het MER. Daarom 

verdient dit onderdeel bijzondere aandacht. De samenvatting moet als zelfstandig document 

leesbaar zijn en een goede afspiegeling zijn van de inhoud van het MER. 

 

In de volgende hoofdstukken beschrijft de Commissie in meer detail welke informatie het 

MER moet bevatten. De Commissie bouwt in haar advies voort op Notitie Reikwijdte en De-

tailniveau Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (NRD-GOL). Dat wil zeggen dat ze in dit 

advies niet ingaat op de punten die naar haar mening in de NRD-GOL voldoende aan de orde 

komen. 

                                                           

1  De samenstelling van de werkgroep van de Commissie m.e.r., haar werkwijze en verdere projectgegevens staan in bij-

lage 1 van dit advies. Projectgegevens en bijbehorende stukken, voor zover digitaal beschikbaar, zijn ook te vinden via 

www.commissiemer.nl onder ‘Advisering’ of door in het zoekvak het projectnummer in te geven. 
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2. Probleemanalyse, doelstellingen en beleidskader 

2.1 Probleemanalyse en doelstellingen 

Beschrijf in het MER de aanleiding voor de GOL. Presenteer een kwantitatieve analyse van de 

knelpunten in het gebied wat betreft verkeersdoorstroming en –veiligheid, leefomgevings-

kwaliteit, natuur, recreatie en wateroverlast door hoog water. Leidt uit deze probleemanalyse 

concrete doelen af voor de gebiedsontwikkeling, zodanig dat deze doelen kunnen dienen 

voor de afbakening van, en toetsing op doelbereik van alternatieven en varianten. 

 

In het verleden zijn al verschillende relevante analyses uitgevoerd, bijvoorbeeld voor de Ge-

biedsontwikkeling Vlijmen-Oost en de Hoogwateraanpak ‘s-Hertogenbosch (HOWABO). Be-

schrijf de relevante conclusies daaruit voor de GOL.  

2.2 Beleidskader en besluitvorming 

Geef in het MER aan welke wet- en regelgeving en welk beleid relevant is voor het voornemen 

en of het voornemen kan voldoen aan de randvoorwaarden die hieruit voortkomen. Ga daar-

bij in ieder geval in op de randvoorwaarden voortkomend uit provinciale en gemeentelijke 

structuurvisies en verkeers- en vervoersplannen.   

 

De m.e.r.-procedure wordt doorlopen voor besluitvorming over twee PIP’en. Motiveer waarom 

er voor twee PIP’en gekozen is. Geef aan welke andere besluiten nog genomen moeten wor-

den voor de realisatie van de projecten, wie daarvoor het bevoegde gezag is en wat globaal 

de tijdsplanning is.  

3. Alternatieven en varianten 

Onderbouw in het MER het vertrekpunt van de GOL om tussen Waalwijk en Den Bosch het 

aantal aansluitpunten op de A59 tot vier volledige aansluitingen (ergo met op- en afritten in 

beide richtingen) te reduceren en tegelijkertijd parallelwegen door te trekken c.q. aan te leg-

gen. Geef aan waarom voor deze oplossing(en) wordt gekozen en niet voor meer of minder 

op- en afritten, voor op- en afritten op andere plaatsen2, voor het opwaarderen van de A59, 

bijvoorbeeld van 2x2 naar 2x3 rijstroken3, en/of het realiseren van een aparte (snel)busbaan. 

Geef daarbij op hoofdlijnen de (milieu-)voor- en nadelen van dergelijke alternatieven aan.  

 

In de NRD-GOL is aangegeven dat in het MER geen varianten volledig op milieueffecten wor-

den onderzocht omdat mogelijke varianten, met name voor de nieuwe aansluitingen, in de 

afgelopen jaren al zijn onderzocht. Presenteer in het MER een overzicht van deze varianten, 

                                                           

2  In de zienswijzen wordt bijvoorbeeld gesuggereerd de parallelstructuur vanaf rotonde Nieuwkuijk door te trekken naar 

de Nassaulaan en ter plaatse een nieuwe oprit te maken. Ook wordt voorgesteld de aansluiting 43 naar het oosten te 

verplaatsen ter hoogte van de Vendreef.   

3  Immers de Nut en noodzaakstudie A59 van 15 april 2014 geeft aan dat de I/C-verhouding op een aantal wegvakken op 

de A59 gedurende de spitsen ook na realisatie van het GOL kritisch blijft (tot rond de 1).  
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de (milieu-)voor- en nadelen daarvan en de overwegingen die hebben geleid tot de keuze 

van voorkeursvarianten. Ga daarbij ook in op de diverse deelvarianten zoals die via de ver-

schillende zienswijzen zijn ingebracht. 

4. Milieugevolgen 

4.1 Algemeen 

Onderbouw de keuze van: 

 de rekenregels/-modellen en van de gegevens waarmee de gevolgen van het voornemen 

worden bepaald. Ga ook in op de onzekerheden in deze bepaling;4 

 het studiegebied.5  

In de NRD is een overzicht gegeven van plannen en projecten die behoren tot de autonome 

ontwikkeling. Presenteer deze in het MER ook op kaart. 

4.2 Verkeer en vervoer 

Gebruik voor de verkeersaspecten actuele prognoses van het verkeersaanbod voor bijvoor-

beeld 2025 of 2030 als basis6. Geef aan hoe wordt omgegaan met eventuele aansluitproble-

men tussen het NRM2015-model, gebruikt voor rijkswegen, en het regionale verkeersmodel 

GGA ’s-Hertogenbosch.7 Ga daarbij ook in op het verschil in invoer van deze modellen in de 

zin van sociaal-economische inhoud en economische scenario’s in relatie met het rijksbeleid. 

Geef aan hoe deze verschillen doorwerken in de modelresultaten en op welke wijze die resul-

taten vervolgens worden gecorrigeerd. 

 

Presenteer voor de huidige situatie, referentiesituaties en de situatie na realisatie: 

 de verkeersintensiteiten in het studiegebied en in het relevante invloedsgebied8, onder-

scheiden naar personenverkeer en vrachtverkeer, herkomst en bestemmingen (regionaal, 

lokaal) en periode van de dag (spitsperioden en etmaal) 

                                                           

4  Onderscheid daarbij onzekerheden in de kwaliteit van de gegevens (bron, ouderdom, betrouwbaarheid, e.d.) en in de 

gehanteerde rekenregels/-modellen (afleiding en bandbreedte van kritische parameterwaarden, modelkalibratie, e.d.). 

Vertaal dit zo mogelijk in een bandbreedte voor de genoemde gevolgen en geef aan wat dit betekent voor de vergelij-

king van de alternatieven. In de zienswijzen wordt o.a. gewezen op de onzekerheden ten aanzien van de aannames met 

betrekking tot elektrisch rijden. 

5  Bijvoorbeeld de keuze ook nabijgelegen bestemmingen in bijvoorbeeld Den Bosch mee te nemen. 

6  Daarbij is het ook van belang na te gaan, of de conclusies uit de nota Nut en noodzaakstudie A59 nog actueel zijn te-

gen het licht van de nieuwe prognoses in het NRM2015 en GGA ’s-Hertogenbosch.  

7  Te denken valt aan het verschil in intensiteiten op de aansluitingen van het hoofdwegennet en het onderliggend wegen-

net tussen NRM2015 en GGA ’s-Hertogenbosch. 

8  Het invloedsgebied wordt bepaald door die wegen, waarop de etmaalintensiteit in de referentiesituatie hoger is dan 

2.500 mvt/etmaal en waarop een verandering optreedt van ten minste 10% meer of minder verkeer tussen referentiesi-

tuatie en plansituatie. 
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 de kwaliteit van de verkeersafwikkeling op de A59 inclusief de aansluitingen en knoop-

punten en op het onderliggende wegennet (inclusief aard en omvang van het sluipver-

keer): geef daarbij I/C-verhoudingen resp. de verzadigingsgraad van relevante kruispun-

ten in ochtend- en avondspits;9 

 de reistijden op de A59 in spits- en dalperiode, de betrouwbaarheid daarvan en de op-

tredende voertuigverliesuren in het invloedsgebied;  

 de verkeersveiligheid (ongevalskansen) op de A59 en het onderliggende wegennet;10 

 het utilitair en recreatief fietsverkeer op relevante relaties;  

 de mogelijkheden voor verbetering van het openbaar vervoer, voor zover beïnvloed door 

het GOL;11 

 het vrachtvervoer van en naar bedrijventerreinen en het agrarisch verkeer door en langs 

kernen;12 

 de barrièrewerking en oversteekbaarheid van de A59, zowel op regionaal als lokaal ni-

veau. 

Geef aan of en in hoeverre na realisatie van het voornemen de doelen voor doorstroming, 

verkeersveiligheid, onderlinge bereikbaarheid van de kernen en minder verkeer in de dorps-

kernen worden gehaald. 

4.3 Leefomgevingskwaliteit 

4.3.1 Algemeen 

Geef aan of, en in hoeverre de doelstelling van minder verkeer in de dorpskernen leidt tot de 

beoogde verbetering van de leefomgeving, uitgedrukt in de afname van het aantal (ernstig) 

geluidgehinderden en blootgestelden aan luchtverontreiniging.13 

4.3.2 Lucht 

Presenteer voor de huidige situatie, referentiesituaties en na realisatie de luchtconcentraties 

van fijn stof (PM10, PM2,5 en eventueel EC) en NO2 in het studiegebied middels verschilcontou-

ren en geef per contour de hoeveelheid en ligging van woningen en andere gevoelige objec-

ten en groepen aan. Geef naast verschilcontouren ook aan of de concentraties voldoen aan de 

wettelijke grenswaarden. 

 

                                                           

9  Ook in de zienswijzen wordt aandacht gevraagd voor de kwaliteit van de verkeersafwikkeling, bijvoorbeeld in de omge-

ving Wolput in Vlijmen. Ook is gewezen op mogelijke extra drukte op de overblijvende aansluitingen. Daarvoor worden 

ook varianten voor de aansluiting nabij de Wolput en voor de ligging van de aansluiting 45 aangedragen.   

10  Presenteer voor de huidige situatie de verkeersveiligheid aan de hand van locatiegegevens en slachtofferaantallen in de 

afgelopen jaren en maak prognoses voor de referentiesituaties en na realisatie van het voornemen.   

11  In de zienswijzen wordt er op gewezen dat het openbaar vervoer door het verdwijnen van aansluiting 44 langere reistijd 

gaat krijgen en ook grotere halteafstanden. 

12  In verschillende zienswijzen wordt melding gemaakt van bereikbaarheidsproblematiek van het vrachtverkeer (m.n. In-

dustriestraat/Nassaulaan Nieuwkuijk). 

13  In de zienswijzen wordt onder andere gewezen op geluidhinder en fijnstofproblematiek, bijvoorbeeld ter hoogte van de 

Parallelweg in Nieuwkuijk en de Vijfhoevenlaan in Vlijmen. 
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4.3.3 Geluid en trillingen 

Presenteer voor de huidige situatie, referentiesituaties en na realisatie: 

 de cumulatie van geluidbelasting van de diverse rijks-, provinciale en gemeentelijke we-

gen en overige geluidbronnen;      

 het aantal geluidbelaste woningen en (ernstig) geluidgehinderden in het studiegebied in 

klassen van 5 dB vanaf de voorkeursgrenswaarde van 48 dB; 

 de mogelijke geluidreducerende maatregelen voor die situaties waar verbetering gewenst 

is vanuit de doelstelling en/of vereist is vanuit de wetgeving, bijvoorbeeld geluidscher-

men, wallen of stiller asfalt, en de effecten daarvan; 

 in welke mate voldaan wordt aan de vigerende geluidproductieplafonds (GPP’s); Geef, in-

dien sprake is van een overschrijding, aan welke maatregelen genomen kunnen worden 

om deze overschrijding teniet te doen; 

 een kwalitatieve omschrijving van de mogelijke hinder door trillingen.  

4.3.4 Externe veiligheid 

Presenteer voor de huidige situatie, de referentiesituaties en na realisatie welke type 

transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt op de A59 en het onderliggende wegennet. Be-

schrijf de mogelijke knelpunten op het gebied van externe veiligheid voor wat betreft het 

plaatsgebonden risico en (verandering van) groepsrisico.  

4.3.5 Gezondheid 

In de NRD is aangegeven dat de gezondheidseffecten van het GOL-programma in beeld wor-

den gebracht aan de hand van de GES-methodiek. De Commissie wijst er op dat bij de toe-

passing van de GES-methode, door de grote (of ruime) klasseindeling, verschillen tussen va-

rianten ten onrechte weg kunnen vallen als ze in dezelfde klasse zitten, of juist onevenredig 

worden vergroot als ze rond de klassegrens zitten en naar een hogere of lagere klasse schui-

ven. Ook zijn de gezondheidseffecten vanuit verschillende milieuaspecten (lucht, geluid, ex-

terne veiligheid) niet op te tellen tot één gezondheidseffectscore. Om deze reden geeft de 

Commissie in overweging de gezondheidseffecten te bepalen via gebruik making van de MGR 

(Milieu Gezondheids Risico)-indicator.14  

Beschrijf in welke mate het GOL-programma een positieve bijdrage aan de gezondheid levert 

door het stimuleren van groen, recreatie en (gezond) bewegen in de directe leefomgeving.  

                                                           

14  Met de MGR-indicator is het mogelijk het milieugezondheidsrisico weer te geven op een specifiek woonadres. Groepen 

die op basis van de gecumuleerde milieubelasting in hun woonomgeving een hoog risico lopen kunnen daarmee ge-

ïdentificeerd worden. De informatie kan ook geaggregeerd worden naar een groter gebied, bijvoorbeeld een wijk, ge-

meente of regio. Lokale verschillen in milieugezondheidseffecten kunnen zo onderling, op verschillende aggregatieni-

veaus, worden vergeleken. De MGR-score kan uitgesplitst worden naar milieufactor (luchtverontreiniging, geluid, etc.), 

maar ook naar bron (bijvoorbeeld wegverkeer en industrie) of naar de aard van het gezondheidseffect. Zie Roels et al 

(2014), Gezondheid en veiligheid in de Omgevingswet. Doelen, normen en afwegingen bij de kwaliteit van de leefomge-

ving. RIVM-rapport 2014-0138.  
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4.4 Natuur 

Geef aan welke kenmerkende habitattypen en soorten aanwezig zijn in het studiegebied, op 

welke wijze deze worden beschermd en wat de autonome ontwikkeling van de natuur in het 

gebied is. Ga daarna in op de ingreep-effect relatie tussen de voorgenomen activiteit en de in 

het plangebied aanwezige natuurwaarden. Geef aan voor welke van deze habitattypen en 

soorten gevolgen te verwachten zijn, wat de aard en omvang van de gevolgen15 is en wat 

deze gevolgen voor de instandhouding betekenen. Beschrijf mitigerende maatregelen die de 

gevolgen kunnen beperken of voorkomen. 

 

Maak bij het toetsingskader onderscheid tussen aard van de effecten en beschermingskaders 

(zoals Natura 2000, Beschermde Natuurmonumenten, Ecologische Hoofdstructuur, Flora-en 

faunawet). Geef vervolgens aan de hand van de criteria van deze beschermingskaders aan of 

de gevolgen passen binnen beleid en regelgeving. 

 

Gebiedsbescherming 

Geef in het MER aan waar voor vermesting en verzuring gevoelige gebieden liggen en wat de 

afstand tot de activiteit is. Geef aan of er sprake kan zijn van significant negatieve gevolgen 

voor de Natura 2000-gebieden Langstraat, Loonse en Drunense Duinen, Vlijmens Ven, Moer-

putten & Bossche Broek. Beschrijf daartoe in het MER: 

 de ligging en begrenzing en de kritische depositiewaarden voor de habitattypen in de 

Natura 2000-gebieden waarvoor instandhoudingsdoelen zijn geformuleerd, voor zover 

gelegen binnen de invloedssfeer van het plangebied; 

 de achtergronddepositie van de belangrijkste vermestende stoffen (NH3, NOx,) in de na-

tuurgebieden. Gebruik voor de bepaling van de achtergronddepositie recente gegevens;16  

 de door het GOL-programma veroorzaakte (toe- of afname van de) depositie op de rele-

vante habitattypen in de genoemde natuurgebieden bij uitvoering van de alternatieven;  

 de gevolgen van de deposities op de voor stikstof gevoelige habitattypen. Geef daarbij 

aan of een (verdere) overschrijding van de kritische depositie waarden gevolgen kan heb-

ben voor het areaal en de kwaliteit van deze habitattypen. Geef aan of, in cumulatie met 

andere activiteiten, aantasting van natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied is 

uit te sluiten;17  

 geef aan welke emissie- en depositiebeperkende maatregelen genomen kunnen worden, 

en/of welke maatregelen genomen kunnen worden om de aantasting van de habitats en 

natuurwaarden te mitigeren. Ga daarbij in op de effectiviteit van deze maatregelen. 

 

Indien er een toename van de depositie van stikstof geconstateerd wordt boven de kritische 

depositiewaarden zijn in Natura 2000-gebieden significant negatieve gevolgen niet op voor-

                                                           

15  Geef aan of het gaat om vernietiging van leefgebied door bijvoorbeeld ruimtebeslag, verstoring door bijvoorbeeld licht 

en geluid, verdroging of vernatting door verandering van de waterhuishouding, versnippering door doorsnijdingen of 

barrièrewerking en vermesting en verzuring door bijvoorbeeld deposities van stikstof. 

16  Deze gegevens zijn terug te vinden in de recent beschikbaar gekomen AERIUS-calculator die in het kader van de Pro-

grammatische Aanpak Stikstof is ontwikkeld. 

17  Mocht het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in werking treden voordat er over het bestemmingsplan wordt besloten, zal 

dat consequenties hebben voor de uit te voeren analyses. Zo zal het MER dan inzicht moeten bieden in de depositie-

ruimte die binnen het PAS voor dit plan is gereserveerd en of de alternatieven passen binnen die gereserveerde ruimte. 

een cumulatiebepaling wordt na het ingaan van het PAS overbodig omdat die al op PAS-niveau wordt uitgevoerd. 
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hand uit te sluiten. De uitwerking van bovenstaande punten kan dan tevens als Passende be-

oordeling in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 worden gebruikt. Een Passende 

beoordeling dient herkenbaar opgenomen te worden in een plan-MER. Uit de wetgeving volgt 

dat een project alleen doorgang kan vinden, als uit de Passende beoordeling de zekerheid 

wordt verkregen dat de natuurlijke kenmerken niet worden aangetast, of de zogenaamde 

ADC-toets18 met succes wordt doorlopen. Maak, indien nodig, een uitwerking van deze ADC-

toets. 

 

In het MER en eventuele Passende beoordeling moet ook een beschrijving worden gegeven 

van de effecten van aanpassing van grondwaterstanden en geluidverstoring op soorten die in 

de instandhoudingsdoelen van de Natura 2000-gebieden zijn opgenomen. Hanteer bij de be-

oordeling van effecten door geluidverstoring kritische grenswaarden van 42 dB(A) voor soor-

ten van bossen en halfopen landschappen en 47 dB(A) voor soorten van open landschap-

pen.19 Ga deze verstoring ook na voor de broedende moerasvogels op grond waarvan het na-

tuurgebied Eendennest tussen Waspik en Kaatsheuvel als Beschermd natuurmonument is 

aangewezen.  

 

In de Voortoets20 wordt er op gewezen dat voor de aanleg van de ecotunnel zeer waarschijn-

lijk geheid gaat worden en dat daarbij effecten van trillingen zijn te verwachten voor Kleine 

en Grote modderkruiper (gedragsverandering en fysieke schade). Beschrijf de effecten in het 

MER en de consequenties voor de instandhouding van beide soorten.  

 

Ecologische hoofdstructuur (EHS) en verbindingszones 

Beschrijf voor de EHS-gebieden rond het plangebied de daarvoor geldende ‘wezenlijke ken-

merken en waarden’. Onderzoek welke gevolgen het initiatief op de actuele en potentiële 

kenmerken en waarden heeft. Voor de EHS geldt volgens de Nota Ruimte een ‘nee-tenzij’ re-

gime. Geef aan hoe het ‘nee-tenzij’ regime provinciaal is uitgewerkt en of het voornemen 

hierin past.21 

 

Onder de A59 tussen Waalwijk en Den Bosch worden twee ecologische (groen-blauwe) ver-

bindingen van bovenregionaal belang gerealiseerd. Deze moeten de natuur ten zuiden van de 

A59 (Moerputten, Bossche Broek, Vlijmens ven, Langstraat en Loonse en Drunense Duinen) 

met die ten noorden van de weg (natuurgebieden bij de Maas) verbinden. Geef aan wat de 

betekenis van deze structuren is voor de natuurdoelen vanuit de verschillende beschermings-

kaders, en hoe deze verbindingen functioneren in de huidige situatie, autonome ontwikkeling 

en na realisering van het GOL-programma. Geef aan waar mogelijkheden liggen om de uit-

voering van het voornemen aan te grijpen om het functioneren van het ruimtelijke ecolo-

gische netwerk te verbeteren. 

                                                           

18  Dit houdt op grond van art. 19g en 19h van de Natuurbeschermingswet 1998 respectievelijk in: 

- A: zijn er Alternatieve oplossingen voor een project of handeling? inclusief locatiealternatieven. 

- D: zijn er Dwingende redenen van groot openbaar belang waarom het project toch gerealiseerd moet worden? 

- C: welke Compenserende maatregelen worden getroffen om te waarborgen dat de algehele samenhang van Natura 

2000 bewaard blijft? 

19   Reijnen et al., 1992, zie bijvoorbeeld ook Grontmij (2012) voor RWS in ‘Natuurtoetsen snelheidsverhoging 130km/uur’. 

20  Voortoets Gebiedsversterking oostelijke Langstraat-Oost, Bureau Waardenburg 2013. 

21  Per provincie is een toetsingskader en compensatieregeling EHS vastgesteld, dat in principe past binnen de nationale 

Nota Ruimte en de Spelregels EHS. 
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Soortbescherming 

Beschrijf welke door de Flora- en faunawet beschermde soorten te verwachten zijn in het 

plangebied, waar zij voorkomen en welk beschermingsregime voor de betreffende soort 

geldt.22 Ga in op de mogelijke gevolgen van het voornemen (denk aan verstoring door recre-

atie) voor deze beschermde soorten23 en bepaal of verbodsbepalingen overtreden kunnen 

worden, zoals het verbod op het verstoren van een vaste rust- of verblijfplaats. Geef, indien 

verbodsbepalingen24 overtreden kunnen worden, aan welke invloed dit heeft op de staat van 

instandhouding van de betreffende soort. 

4.5 Overige thema’s 

Werk de aspecten landschap, cultuurhistorie & archeologie en bodem en water uit zoals be-

schreven in de NRD-GOL.  

 

Laat de landschappelijk/cultuurhistorische inventarisatie uitmonden in een ruimtelijke ana-

lyse die de belangrijkste karakteristieken en knelpunten weergeeft. Besteed daarbij ook aan-

dacht aan het thema barrièrewerking en betrek daarbij in ieder geval de hoogteligging van de 

wegen en de hoogte van de geluidschermen.  

 

Geef aan of ter hoogte van de op te heffen aansluitingen sprake is van ruimtewinst en in 

welke mate die ten goede komt aan het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit (groen, water, 

bouwgrond, ander openbaar gebied, etc.). 

 

Geef aan hoe, met het tegengaan van het sluipverkeer, de bereikbaarheid van de winkel- en 

werkgebieden gewaarborgd wordt.  

5. Overige aspecten 

Voor de onderdelen ‘vergelijking van alternatieven’, ‘leemten in milieu-informatie’ en ‘sa-

menvatting van het MER’ heeft de Commissie geen aanbevelingen naast de wettelijke voor-

schriften. 

                                                           

22  Op grond van de Flora- en faunawet en de daarop gebaseerde algemene maatregelen van bestuur en ministeriële rege-

lingen bestaan er vier verschillende beschermingsregimes. Welk regime van toepassing is, is afhankelijk van de groep 

waartoe de soort behoort. Er wordt onderscheid gemaakt tussen de volgende categorieën: tabel 1 (algemene soorten), 

tabel 2 (overige soorten), tabel 3 (Bijlage IV Habitatrichtlijn-/ bijlage 1 AMvB-soorten) en vogels. 

23  Bij de inventarisatie van de beschermde soorten kan onder andere gebruik worden gemaakt van gegevens van het Na-

tuurloket: www.natuurloket.nl en protocollen van de Gegevensautoriteit Natuur: www.gegevensautoriteitnatuur.nl. 

24  De verbodsbepalingen zijn opgenomen in art. 8 (planten) en 9 - 12 (dieren) van de Flora- en faunawet. 

http://www.natuurloket.nl/
http://www.gegevensautoriteitnatuur.nl/


 

 

 

BIJLAGE 1: Projectgegevens reikwijdte en detailniveau MER 

Initiatiefnemer: Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant 

 

Bevoegd gezag: Provinciale Staten van de provincie Noord-Brabant 

 

Besluit: Provinciale Inpassingsplannen t.b.v. het ruimtelijk vastleggen van projecten GOL-pro-

gramma 

 

Categorie Besluit m.e.r.: Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling voor categorie C/D1 en vanwege 

passende beoordeling  

 

Activiteit: Het vergroten van de economische vitaliteit en het verbeteren van de leefomge-

vingskwaliteit van de omgeving van de A59 tussen Den Bosch en Waalwijk  

 

Procedurele gegevens: 

aankondiging start procedure in Brabants Dagblad en lokale weekbladen van: 20 maart 2015 

ter inzage legging van de informatie over het voornemen: 16 maart tot en met 4 mei 2015 

adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.: 11 maart 2015 

advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht: 27 mei 2015 

 

Samenstelling van de werkgroep: 

Per project stelt de Commissie een werkgroep samen bestaande uit enkele deskundigen, een 

voorzitter en een werkgroepsecretaris. Bij dit project bestaat de werkgroep uit: 

dhr. ir. J.A.M. van Dijk 

dhr. dr. G.P.J. Draaijers (secretaris) 

dhr. ir. J.A. Huizer 

dhr. drs. S.R.J. Jansen 

dhr. mr. C. Th. Smit (voorzitter) 

dhr. ir. H.A.P. Zinger 

 

Werkwijze Commissie bij advies reikwijdte en detailniveau: 

In dit advies geeft de Commissie aan welke onderwerpen naar haar mening behandeld dienen 

te worden in het MER en met welke diepgang. De Commissie heeft de hierna genoemde in-

formatie van het bevoegde gezag ontvangen. Deze informatie vormt het uitgangspunt van 

haar advies. 

Om zich goed op de hoogte te stellen van de situatie heeft de Commissie een locatiebezoek 

afgelegd. 

Zie voor meer informatie over de werkwijze van de Commissie www.commissiemer.nl op de 

pagina Commissie m.e.r. 

 

Betrokken documenten:  

De Commissie heeft de volgende documenten betrokken bij haar advies:  

 Notitie Reikwijdte en Detailniveau Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, GOL, 10 

maart 2015 

 rapport tracéstudie oostelijke randweg Vlijmen, GOL, 10 maart 2015 



 

 

 

 rapport motivering en afweging tracékeuze Randweg Vlijmen-Oost, GOL, 10 maart 2015 

 rapport Randweg Vlijmen-Oost tracékeuzenotitie - aspect Verkeer, GOL, 10 maart 2015 

 rapport Verlengde Spoorlaan Drunen, GOL, 10 maart 2015 

 Notitie afweging tracés westelijke randweg Drunen, GOL, 10 maart 2015 

 rapportage Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat, variantenstudie aansluiting 45, 

GOL, 10 maart 2015 

 rapport variantenstudie aansluiting 43 fase 1, GOL, 10 maart 2015 

 notitie aansluiting 40 A59, GOL, 10 maart 2015 

 plankaart gebiedsontwikkeling NRD Oostelijke Langstraat, 17 maart 2015 

 Rapport gebiedsontwikkeling Oosterlijke Langstraat: Nut en Noodzaakstudie A59, Arca-

dis, GOL, 15 april 2014 

 Oplegnotitie Nut en Noodzaakstudie, Movares, 6 juni 2014 

 Voortoets Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat-Oost. Bureau Waardenburg, 2013 

 

De Commissie heeft kennis genomen van de zienswijzen en adviezen, die zij tot en met 18 

mei 2015 van het bevoegd gezag heeft ontvangen. Zij heeft deze, voor zover relevant voor 

m.e.r., in haar advies verwerkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

  



 

 

 

Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport  

Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 

ISBN: 978-90-421-4098-1 

 

 



BIJLAGE 4 

Verklarende woordenlijst 

 



Verklarende woordenlijst 

BBMA BrabantBrede Modelaanpak (voor verkeersmodellen) 
EVZ Ecologische Verbindings Zone 
GES-methodiek Gezondheidseffect Screening (methodiek ontwikkeld door de GGD) 
GGA Gebiedsgerichte Aanpak  (voor verkeer en vervoer) 
GGA-gebieden Gebiedsgerichte Aanpak  (indeling in deelgebieden) 
GOL Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat 
GOL fase 1 Projecten waarvoor nu voldoende budget beschikbaar is 
GOL fase 2 Projecten waarvoor aanvullend budget noodzakelijk is 
Howabo HoogWateraanpak ‘s-Hertogenbosch 
LML Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit 
m.e.r. Milieueffectrapportage 
MER Milieu Effect Rapport 
MGR Milieu gezondheidsrisico’s 
MGR methodiek Milieu gezondheidsrisico’s (methodiek ontwikkeld door het RIVM) 
Mvt/etm Motorvoertuigen per etmaal 
NRD Notitie Reikwijdte en detailniveau 
NRM Nationaal verkeersmodel 
NSL Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit 
PIP Provinciaal Inpassingsplan 
POC Provinciale Omgevings Commissie 
Referentie(situatie) Dit is de toekomstige situatie die zal ontstaan wanneer GOL niet doorgaat 

maar wel de vastgestelde plannen (zekere ontwikkelingen) waarvoor 
bijvoorbeeld een bestemmingsplan vastgesteld is. 

Referentie Plus Gelijk aan de referentie(situatie) aangevuld met plannen die nog niet 
vastgesteld zijn, maar wel zeer waarschijnlijk ontwikkeld worden  

RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 
RKP Ruimtelijk Kwaliteitsplan 
SBR-richtlijn Richtlijn voor trillingen 
 



 

 


