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Aanleiding
Gedurende planvorming van de GOL hebben zich verschillende belanghebbenden gemeld die tegen 
(delen van) de plannen van de GOL zijn. De Raad van State moet nog een uitspraak doen over deze 
beroepen. In het belang van de omwonenden en de toekomstige verkeersstromen hebben we er 
eerder voor gekozen om de voorbereidende werkzaamheden voor de Vijfhoevenlaan pas te starten na 
het onherroepelijk worden van de PIP GOL. Diezelfde belangen van omwonenden en 
verkeersstromen noodzaken ons nu toch eerder te starten met de voorbereidende werkzaamheden 
voor de Vijfhoevenlaan. De aannemer staat namelijk klaar om te starten met de werkzaamheden voor 
de GOL. De tijd tussen uitspraak en oplevering van de oostelijke randweg is te kort voor een goede 
voorbereiding van de herinrichting van de Vijfhoevenlaan. Er bestaat een praktische noodzaak om 
vooruitlopend op de uitspraak over de GOL te starten met de participatie over de Vijfhoevenlaan.

Informatie
De aannemer heeft voor de realisatie van de GOL, en dus ook oostelijke randweg Vlijmen, ongeveer 
1,5 jaar nodig nadat een voor de GOL positieve uitspraak door de Raad van State is gedaan. 
Vooralsnog gaan we uit van een uitspraak in november 2020. De aannemer koerst er vooralsnog op in 
april 2022 klaar te zijn. Dan zou de oostelijke randweg in gebruik moeten zijn en de huidige aansluiting 
van Vlijmen op de A59 (afslag 44) buiten bedrijf.

Voor de herinrichting van de Vijfhoevenlaan doorlopen we in ieder geval de volgende stappen:
1. formuleren en vaststellen programma van eisen;
2. schetsontwerp;
3. voorlopig ontwerp;
4. definitief ontwerp;
5. uitvoering.

Ergens in deze stappen moet ook een aanbestedingsprocedure worden doorlopen voor de uitvoering. 
Afhankelijk van de te maken keuzes kan dat gebeuren na stap 4 definitief ontwerp. Een andere 
mogelijkheid is dat de aannemer ook het ontwerp (stap 3 en 4) gaat maken en vervolgens het werk na 
akkoord op het ontwerp uitvoert. Om die reden is de aanbesteding nu niet als een specifieke stap 
benoemd. Vooralsnog schatten we de benodigde tijd voor deze vijf stappen in op ongeveer 15-19 
maanden (eerste aanname). 

Kijkend naar de planning voor de GOL en de benodigde tijd voor de herinrichting van de 
Vijfhoevenlaan vinden we het noodzakelijk om direct te beginnen met de voorbereidingen en 
participatie. Dus vooruitlopend op de uitspraak van de Raad van State. Als de herinrichting van de 
Vijfhoevenlaan niet tijdig is afgerond, dan kan dit gaan leiden tot tijdelijke en vervelende 
verkeersgevolgen in en om Vlijmen.



Om de benodigde planningsruimte te creëren vinden we het raadzaam om toch voorafgaand aan de 
uitspraak van de Raad van State te starten met de voorbereidingen en het participatietraject. Het plan 
is daarom na de zomervakantie 2020 te starten met het participatietraject voor de herinrichting van de 
Vijfhoevenlaan. De wijze waarop we de participatie gaan invullen is nog onderwerp van gesprek en 
mede afhankelijk van de ervaringen met andere digitale participatietrajecten en de ontwikkelingen 
rondom het coronavirus.

Bij de voorbereiding van de herinrichting van de Vijfhoevenlaan hanteren we als uitgangspunt dat de 
oostelijke randweg Vlijmen de nieuwe toegang tot Vlijmen vormt. De Vijfhoevenlaan zal daarvan een 
verlengstuk zijn. Zowel voor- als tegenstanders van de GOL en herinrichting van de Vijfhoevenlaan 
kunnen hun inbreng leveren aan het participatietraject. Daarbij vragen we hen wel dit uitgangspunt te 
respecteren en als vertrekpunt voor hun inbreng te gebruiken. 

Als de Raad van State (een deel van) de beroepen tegen de PIP GOL en specifiek het oostelijke deel 
van de GOL gegrond verklaart, zullen we dat besluit bestuderen en de uitkomsten van het 
participatietraject Herinrichting Vijfhoevenlaan daaraan toetsen voordat we een vervolg geven aan de 
herinrichting van de Vijfhoevenlaan.

Bijlage(n): ----


