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Doel: ter kennisname/ter informatie 
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Aard informatie: openbaar 

  

 

Aanleiding 

Het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) heeft als ambitie om de 

economische vitaliteit van het gebied te versterken én om de kwaliteit van de leefomgeving van de 

bewoners en gebruikers te verbeteren in de Oostelijke Langstraat. Hierdoor ontstaat een integrale 

versterking van de ruimtelijke ordening, economie, verkeer, waterveiligheid, recreatie en natuur.  

 

Om tot uitvoering over te kunnen gaan is een overeenkomst opgesteld. Deze regelt de samenwerking 

tussen partijen in de realisatiefase en legt afspraken vast over de realisatie en het beheer en 

onderhoud van de GOL-projecten.  

 

Informatie 

Wij hebben vandaag besloten om de uitvoeringsovereenkomst aan te gaan.  

De nu voorliggende uitvoeringsovereenkomst is een nadere uitwerking en aanvulling op de afspraken 

in de Bestuursovereenkomst GOL en de aanvullende afspraken uit de stuurgroep van december 2016 

(om fase 1 en 2 gezamenlijk uit de voeren). De daarin opgenomen financiële bijdrage van de partners 

aan de GOL-projecten wijzigt niet. De bijdrage van onze gemeente aan de GOL bedraagt € 23,2 mln. 

(inclusief de 50-jarige bijdrage via de OZB van niet-woningen) en is opgenomen in onze 

meerjarenbegroting.  

 

Als na aanbesteding mocht blijken dat de prijsaanbieding van de opdrachtnemer de verwachte 

inschrijfsom overschrijdt, of niet alle projecten binnen de verwachte inschrijfsom kunnen worden 

gerealiseerd, zal niet tot gunning worden overgegaan. Risicodragende (betalende) partijen treden dan 

in overleg over de ontstane situatie en zullen alsnog proberen om de GOL-projecten uit te voeren. 

 

Ondertekening van de uitvoeringsovereenkomst is nodig om de aanbesteding op te kunnen starten. 

Wethouder Van der Poel ondertekent vanmiddag de uitvoeringsovereenkomst samen met de 

provincie, waterschap Aa en Maas, gemeente Waalwijk en ’s-Hertogenbosch. Met Rijkswaterstaat 

(RWS) wordt nog een afzonderlijke uitvoeringsovereenkomst gesloten, die de samenwerking tussen 

RWS en de GOL-partners beschrijft.  

 

 


