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Vraag ex art. 43 RvO van F.A. van der Lee (Heusden Transparant) over uitspraak Raad van
State inzake de GOL

Collegevoorstel
Aanleiding / voorgeschiedenis
In de brief van 30 mei 2019 stelde raadslid F.A. van der Lee (Heusden Transparant) een vraag op grond van
artikel 43 van het Reglement van Orde van de raad over de uitspraak van de Raad van State betreffende het
Programma Aanpak Stikstof (PAS) met onderliggende regelgeving en het effect van deze uitspraak op het
project Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL).
Afweging
Het voorstel is om de gestelde vraag te beantwoorden met de bijgaande brief.
Voorgenomen besluit
Het voorstel is om bijgaand besluit vast te stellen.
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BESLUIT

Het college van Heusden heeft in de vergadering van 25 juni 2019
besloten:
de vraag van raadslid F.A. van der Lee (Heusden Transparant), over de uitspraak van de Raad van State
betreffende het Programma Aanpak Stikstof in relatie tot het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat, met bijgaande brief te beantwoorden.

namens het college van Heusden,
de secretaris,

mr. H.J.M. Timmermans
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Beste meneer van der Lee,
In antwoord op uw brief van 30 mei 2019 vindt u hieronder de beantwoording van
uw schriftelijk gestelde vragen over de uitspraak van de Raad van State (RvS)
betreffende het Programma Aanpak Stikstof (PAS) met onderliggende regelgeving
en het effect van deze uitspraak voor het project Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat (GOL).

POSTADRES

Gemeente Heusden
Postbus 41
5250 AA Vlijmen
BEZOEKADRES

Julianastraat 34
Vlijmen

T
F
E

(073) 513 17 89
(073) 513 17 99
INFO@HEUSDEN.NL
DIGITAAL LOKET

www.heusden.nl

Vraag
Op 29 mei heeft de Raad van State twee uitspraken gedaan over het Programma
Aanpak stikstof en onderliggende regelgeving in relatie tot artikel 6 van de
Habitatrichtlijn van de EU. Het betreft de uitspraken RVS 2019 603 d.d. 29-5-2019
en RVS 2019 604 d.d. 29-5-2019. Deze spelen ook een rol met betrekking tot het
project GOL. Immers zoals u zelf ook aangeeft op pagina 23 van het Jaarverslag
2018, is de aanbesteding van het GOL, in afwachting van de uitspraak/uitspraken
van de RVS in deze procedures uitgesteld.
Vraag: Kunt u ons op zo kort mogelijke termijn informeren of, en zo ja, in welke
mate de uitspraken zoals hiervoor genoemd, consequenties hebben voor het plan
GOL en de uitvoering daarvan.
Antwoord
Vanuit de provincie worden in overleg met de verantwoordelijke minister en andere
betrokkenen de gevolgen van de RvS-uitspraak inzake de PAS op korte termijn
besproken. Dat overleg moet ook inzicht verschaffen in de concrete gevolgen van
de uitspraak voor specifieke projecten zoals de GOL.
Vooralsnog kunnen wij nu niet exact aangeven welke gevolgen de uitspraak over
de PAS daadwerkelijk heeft voor de GOL en de uitvoering daarvan. Zodra wij hier
meer over kunnen zeggen zullen wij de raad informeren.
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Dit antwoord komt overeen met een recent memo van de gedeputeerde aan
provinciale staten. Bijgevoegd treft u ter informatie dit memo aan.
Met vriendelijke groet,
het college van Heusden,
de secretaris,

de burgemeester,

mr. H.J.M. Timmermans

drs. W. van Hees
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Geacht College
Op 29 mei heeft de Raad van State twee uitspraken gedaan over het Programma Aanpak stikstof en
onderliggende regelgeving in relatie tot artikel 6 van de Habitatrichtlijn van de EU. Het betreft de
uitspraken RVS 2019 603 d.d. 29-5-2019 en RVS 2019 604 d.d. 29-5-2019.
Deze spelen ook een rol met betrekking tot het project GOL. Immers zoals u zelf ook aangeeft op
pagina 23 van het Jaarverslag 2018, is de aanbesteding van het GOL, in afwachting van de
uitspraak/uitspraken van de RVS in deze procedures uitgesteld.
Vraag
Kunt u ons op zo kort mogelijke termijn informeren of, en zo ja, in welke mate de uitspraken zoals
hiervoor genoemd, consequenties hebben voor het plan GOL en de uitvoering daarvan.

Met vriendelijk groet,

F. van der Lee
Fractievoorzitter Heusden Transparant
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Stand van zaken Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL)

Documentnummer
4535378
Aan

Provinciale Staten van
Noord-Brabant

Geachte Statenleden,

Kopie aan

Via deze memo wil ik u graag informeren over de stand van zaken moties en
toezeggingen.

Stuurgroep GOL

Op 29 juni 2018 zijn door Provinciale Staten de PIP’s (Provinciaal Inpassings Plan)
GOL West en GOL Oost en de daarmee samenhangende uitvoeringsbesluiten
‘Besluit hogere grenswaarde’ en ‘Vergunning Wet Natuurbescherming, bescherming
van Natura 2000’ vastgesteld. Op 28 september 2018 heeft hierop nog een
wijziging plaatsgevonden. De inpassingsplannen maken de aanleg van
infrastructurele, recreatieve, water- en natuurmaatregelen rond de A59 (tussen ’sHertogenbosch en Waalwijk) planologisch mogelijk.

Telefoon

Van

(073) 681 21 77
Email

hvmerrienboer@brabant.nl
Bijlage(n)

n.v.t.

Stand van zaken toezeggingen en moties
Motie / toezegging
Gedeputeerde Van
Merrienboer zegt toe bij de
uitvoering van GOL binnen de
vooraf geformuleerde scope en
budget te blijven en bij de
realisatie van GOL blijft
participatie met omwonenden
en belanghebbenden
plaatsvinden

Actuele stand van zaken
Mei 2019 zijn de contractstukken op Tenderned
geplaatst. Definitieve gunning van de opdracht aan de
beoogd opdrachtnemer (aannemer) en daarmee ook de
uitvoering vindt vanzelfsprekend pas plaats nadat de
PIP’s onherroepelijk zijn. In de contactstukken zijn het
vastgestelde budget en de PIP’s leidend.
Hierbij is een strakke sturing en sterke scope bewaking
een belangrijke voorwaarde om geen
budgetoverschrijding te krijgen. De aanbiedingen die
volgen op de contractstukken is de markttoets. Indien
geen passende bieding zou worden ontvangen, oktober
2019, gaan de risicodragende partijen met elkaar in
overleg.
In de uitvoering wordt extra aandacht gevraagd aan
communicatie met de omgeving. Hiertoe dient de
aannemer een bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid
en communicatie (BLVC) plan op te stellen. Daarnaast
zal er ieder kwartaal een overleg worden
georganiseerd tussen de Adviesgroep (ambassadeurs
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van het GOL), projectteam en de aannemer. Op deze
manier worden de omgevingsbelangen geborgd.

Gedeputeerde Van
Merrienboer zegt toe richting
PS te komen met en voorstel
voor een evaluatie van het
proces GOL

Evaluatie willen wij uitvoeren na afronding planfase. Dus
nadat er een definitieve uitspraak van de Raad van

Datum

3 juni 2019

State ligt over de ingediende beroepen. De uitspraak

Stuknummer

bepaalt de lijn van de evaluatie. De verwachting is dat

4535378

een zitting bij de Raad van State vierde kwartaal 2019
plaats vindt en daarmee een uitspraak eind Q4 2019 of
begin Q1 2020.
Uitspraak PAS: In overleg met de verantwoordelijk
minister en andere betrokkenen worden de
consequenties van de RvS-uitspraak inzake de PAS op
korte termijn besproken. Dat overleg moet ook inzicht
verschaffen in de concrete gevolgen van de uitspraak
voor specifieke projecten zoals de GOL
Motie M1a "GOL: Mitigerend
combineren met
energietransitie": Verzoeken
Gedeputeerde Staten
om Mitigerende maatregelen
voor fijnstof en geluid bij
voorkeur te combineren met
uitvoeren van
energietransitie bij bestaande
huur en
koopwoningen; In het
onderzoek ook de wijze van
financiering, organisatie en
beheer van de mitigerende
maatregelen te beschouwen;
Provinciale staten uiterlijk eind
2018 te informeren over de
uitkomst van het onderzoek en
mogelijkheden.

Binnen project GOL worden mitigerende maatregelen
t.b.v. geluid uitgevoerd (voor fijnstof wordt dit niet
gedaan). De woningen die hiervoor in aanmerking
komen zijn bekend en de bewoners hebben
aangegeven wel of geen gebruik te willen maken van
nader onderzoek binnen in de woning. Op basis van de
resultaten van dit binnen onderzoek zal het
adviesbureau een voorstel met maatregelen opstellen.
Voor een aantal woningen heeft het aanvullend
onderzoek A59 – Geluid Productie Plafonds punten
(GPP) (zie hieronder) mogelijk invloed op de
geluidbelasting op de gevel. De verdere uitwerking van
deze maatregelen wordt opgestart na het bekend zijn
van de resultaten van dit akoestisch onderzoek.
Op dit moment vindt ook een akoestisch onderzoek
rijksweg A59 plaats. Met dit rapport wordt duidelijk
gemaakt welke geluidproductieplafonds worden
overschreden, welke doelmatige maatregelen
er nodig zijn en voor welke GPP een nieuwe waarde
moet worden vastgesteld.
Deze resultaten zijn in week 30 bekend. Met RWS zal
hierna overleg plaatsvinden over de uitvoering van de
maatregelen aan de hoofdrijbaan van de A59 en de
verdeling van de kosten (GOL –RWS). In deze
maatregelen houden wij rekening met de provinciale
opgave voor verduurzaming van de bebouwde
omgeving. U wordt hier in het derde kwartaal van 2019
over geïnformeerd.

Motie M2 - optimalisatie
leefomgeving omwonenden:
verzoeken Gedeputeerde
Staten om

Op 15 mei jl. zijn de contractstukken voor de
aanbesteding op Tenderned gepubliceerd. We maken
gebruik van een UAV-GC-contract met daarbij een Best
Value aanpak. Deze vorm van aanbesteden is gericht
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in de verdere uitwerking van de
voorkeursvariant. (binnen de
keuzes die in het PIP zijn
gemaakt en
zonder daarbij onnodige
concessies te doen aan de
voortgang van het
realisatieproces) verder oog te
blijven hebben voor
optimalisatie mogelijkheid.

op het selecteren en inzetten van expertise. De
aannemer wordt ook uitgedaagd verdere optimalisaties
toe te passen binnen de daarvoor geldende grenzen
(o.a. van de PIP’s).
Datum

3 juni 2019
Stuknummer
4535378

Met vriendelijke groet,
drs. H.J.A. van Merrienboer
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