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Aanleiding
Om de kwaliteit van de omgeving rond de A59 (tussen ’s-Hertogenbosch en Waalwijk) te verbeteren, 
werken we aan het programma Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL). De GOL verbetert 
de veiligheid rondom gevaarlijke op- en afritten, zorgt voor meer doorstroming van het verkeer op de 
A59, zorgt voor behoud van natuur, meer mogelijkheden voor recreatie en economische activiteiten en 
een betere leefbaarheid in de kernen. Om dit te realiseren werken 20 partijen samen. De provincie 
coördineert alle projecten en werkzaamheden. Dit doet zij in samenwerking met de gemeenten 
Heusden, Waalwijk, ’s-Hertogenbosch, waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat. 

Om deze ontwikkelingen planologisch mogelijk te maken, zijn er twee Provinciale Inpassing Plannen 
(gebiedsontwikkeling Oost en West) opgesteld. De inpassingsplannen zijn eerder, bij besluit van 29 
juni 2018, door provinciale staten vastgesteld. Op dit besluit zijn diverse beroepen ingediend. De Raad 
van State heeft een zitting hierover lange tijd aangehouden in verband met onduidelijkheid over het 
Programma Aanpak Stikstof (PAS). 

Zoals in eerdere berichtgeving aan provinciale staten (statenmededeling 4670119 en statenvoorstel 
4704720) is aangegeven, was de lang verwachte zitting gepland op 26 maart 2020. Als gevolg van 
drukte bij de Raad van State en vervolgens de coronacrisis is de behandeling van de beroepen 
uitgesteld tot in ieder geval na de zomer. Informeel hadden wij vernomen dat de zitting was gepland 
op 15 en 16 december aanstaande. Op 9 november jl. hebben we een brief ontvangen van de Raad 
van State dat de zitting nu gepland staat voor 20 en 21 januari 2021. 

Informatie

1. Vertraging in proces door de coronacrisis
Medio 2019 is gelijktijdig aan de planprocedure de aanbestedingsprocedure opgestart om de 
voortgang in het project te houden. Met als reden dat beide (langdurige) procedures zoveel als 
mogelijk parallel aan elkaar worden doorlopen. Om zo onnodige vertraging te voorkomen. Dit heeft 
ertoe geleid dat begin 2020 de opdracht tot uitvoering van de GOL is gegund aan de combinatie 
Mourik/Besix. In de planning die de aannemer hanteerde voor de (voorbereiding van de) uitvoering 
werd rekening gehouden met een zitting in maart 2020 en daarmee start uitvoering werkzaamheden in 
augustus 2020. In verband met de coronacrisis is de behandeling uitgesteld.  De reden die de Raad 
van State voor deze lange vertraging geeft, is dat in verband met coronacrisis de beschikbaarheid van 
zittingsruimten voor dit soort grote zaken heel beperkt is.  

https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/cpv/20200330/download?qvi=1332680
https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/av/20200615/download?qvi=1415711
https://www.brabant.nl/bestuur/provinciale-staten/statenstukken/av/20200615/download?qvi=1415711


2. Voorbereidende werkzaamheden voortgezet
Om de gevolgen van de vertraging zo veel mogelijk te beperken is de voorbereiding van het werk 
voortgezet in de vorm van het maken van een uitvoeringsontwerp en de aanvraag van vergunningen. 
Dit met als doel de oorspronkelijke (aanbiedings-)planning zoveel mogelijk te volgen en vertraging te 
beperken. Nu bekend is dat de zitting pas in januari 2021 zal plaatsvinden, is de oorspronkelijke 
planning (oplevering werkzaamheden eind 2022) definitief onhaalbaar. Mede omdat een aantal 
werkzaamheden niet plaats mag vinden in het broedseizoen (15 maart tot 15 juli). Daarmee starten de 
werkzaamheden op zijn vroegst eind derde kwartaal 2021. 

3. Gevolgen voor planning en financiën worden momenteel onderzocht
Deze nieuwe vertraging bij de Raad van State heeft gevolgen voor de planning van het project en de 
bijhorende financiën. Wat de exacte gevolgen zijn wordt momenteel uitgezocht samen met onze 
partners en de aannemer. Er worden verschillende scenario’s uitgewerkt en beoordeeld. Zodra hier 
meer duidelijkheid over is, informeren wij u en komen met een voorstel.

Het doel is uiteraard om de vertraging en de kosten zoveel als mogelijk te beperken. Zodat de 
maatschappelijk urgente projecten minimale verdere vertraging oplopen zoals de 
Hoogwaterbescherming ’s-Hertogenbosch en de aanleg van de Noordelijke Parallelweg Waalwijk. 
Gestreefd wordt vierde kwartaal 2021 te starten met de uitvoering.

4. Op basis van het nieuwe Aerius is aanvullende stikstofruimte nodig voor de vergunning NwB
Naar aanleiding van het nieuwe Aeriussysteem, d.d. 15 oktober 2020, zijn nieuwe berekeningen 
uitgevoerd. Hieruit blijkt dat aanvullende stikstofruimte nodig is voor de vergunning 
Natuurbeschermingswet. Momenteel worden de mogelijkheden hiervoor onderzocht. Onder andere 
door deze ontwikkeling wordt aanvullend onderzocht of de huidige risicovoorziening van het project 
nog toereikend is.

Gevolgen
1. Verbetering van de kwaliteit van de omgeving rondom de A59 blijft ons doel

Ondanks de vertraging staan alle partners nog steeds achter het doel om het gebied rondom de A59 
een impuls te geven.

2. Aannemer bouwt in de tussentijd zijn uitvoeringsorganisatie af
Gelet op de vertraging en om de financiële gevolgen zo veel als mogelijk te beperken, is de aannemer 
gevraagd zijn huidige organisatie af te schalen en alleen een kernteam aan te houden op het project. 
Dit in afwachting van verdere besluitvorming over de scenario’s.

Communicatie
Provincie Noord-Brabant, gemeenten Heusden, Waalwijk en ’s-Hertogenbosch en waterschap Aa en 
Maas informeren provinciale staten respectievelijk hun gemeenteraden en dagelijks bestuur 
gelijktijdig.

Vervolg
Zodra de gevolgen in planning en financiën bekend zijn worden provinciale staten, de verschillende 
gemeenteraden en dagelijks bestuur opnieuw geïnformeerd.

Bijlage(n): ------


