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Gemeente Heusden gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend voor het doel waartoe zij zijn verstrekt.  
Indien u daarover inhoudelijk meer wilt weten kunt u contact opnemen met de behandelend ambtenaar  
van onze gemeente (Wet Bescherming Persoonsgegevens, artikel 33 en 34) 

 

 

 

 

 

Geachte heer Van der Lee, 

 

In antwoord op uw brief van 30 maart 2017 vindt u hieronder de beantwoording van uw 

schriftelijk gestelde vervolgvragen over de GOL. 

 
Vraag 1 
Wij vragen dus een overzicht van de kosten van wegen, bruggen etc. van de huidige 

invulling van de westkant Drunen/Waalwijk. En daarnaast een gespecificeerd overzicht van 

de kosten van wegen, bruggen etc. van zienswijze 72 zoals die door de stuurgroep zijn 

berekend. 

 
Antwoord  

De door u gevraagde kostenoverzichten liggen vertrouwelijk voor de raad ter inzage. We 

wijzen u erop dat de kosten van mitigerende maatregelen in verband met de aantasting van 

het cultuurhistorisch vlak in de Baardwijkse Overlaat in deze kostenopstelling niet zijn 

meegenomen. Voor de GOL variant gaat het dan om het openmaken van de spoordijk. Voor 

de variant “zienswijze 72” zijn deze mitigerende maatregelen niet onderzocht, maar ook hier 

is door de parallelbanen en –bruggen een aantasting van het cultuurhistorisch vlak in de 

Baardwijkse Overlaat aan de orde. 

 

Tijdens de bijeenkomst voor raads- en statenleden van 10 april jl. heeft gedeputeerde van 

Merriënboer een notitie toegezegd waarin ook inhoudelijk ingegaan wordt op variant 72 en 

de zgn. “verbeterde variant 72” waar het rapport van de TU-Delft naar refereert. Deze notitie 

wordt deze week door de provincie aan de raadsleden verstrekt. 
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De provincie Noord-Brabant in samenwerking met de gemeenten Heusden, Waalwijk, ’s-Hertogenbosch en het Waterschap Aa en Maas. 

 

De stappen in het trechteringsmodel 
 
 
Conform het advies van de commissie m.e.r. worden alle varianten/ideeën eenduidig bekeken. 
Daarbij zijn de volgende stappen doorlopen (het 
trechteringsproces): 
1. Beschrijving van het idee; 
2. Toetsing op randvoorwaarden (stap 2A en 2B); 
3. Quickscan beoordeling op milieueffecten en doelbereik 

(stap 3A en 3B); 
4. Afweging en volledig onderzoek. 
 
Hieronder een toelichting op deze stappen. 
 
 
Stap 1 Beschrijving van het idee 
Voor alle concrete ideeën is een kaartje en korte beschrijving 
uitgewerkt.  
 
 
Stap 2 Toetsing randvoorwaarden  
2a. Alle varianten/ideeën zijn eerst gefilterd. We hebben gekeken of het om een uniek en concreet 
idee gaat dat leidt tot een andere variant.  
• Uniek: Een variant/idee is uniek als het nog niet eerder is ingediend. Enkele ideeën zijn door 

verschillende mensen ingediend. Sommige ideeën staan bijvoorbeeld al in de bijlage van de NRD 
als een variantenstudie. Later zijn ze opnieuw ingediend als zienswijze op de NRD of in één van 
de varianten overleggen. Ook hebben we ideeën ontvangen die onderdeel zijn van de 
voorkeursvariant en dus geen nieuw idee zijn.  

• Concreet : Ideeën die onvoldoende concreet zijn om er een nieuw ontwerp van te maken vallen af 
voor het trechteringsproces. Het gaat hierbij om algemene opmerkingen zoals “natuur zwaarder 
laten meewegen in de besluitvorming”. Deze opmerkingen komen later in het MER wel terug. 

• Andere variant : ideeën waaruit een wezenlijk andere variant ontstaat, worden wel meegenomen. 
Maar ideeën die aanvullend zijn op een ontwerp voor de lokale inpassing, zoals 
recreatiebankjes, de vormgeving van geluidsschermen en de vormgeving van een lokale 
aansluiting, worden later in het project verwerkt. Dergelijke ideeën betreffen ontwerpdetailleringen 
die in het ontwerpproces worden meegenomen. 

 
Voor alle varianten/ideeën die door deze filter zijn gekomen is een factsheet opgesteld. 
 
2b.Van de varianten/ideeën die door stap 2A zijn gegaan, wordt getoetst of ze voldoen aan de 
inhoudelijke randvoorwaarden die gelden voor GOL. Deze randvoorwaarden zijn: 
1. Nieuwbouw en bedrijventerreinen ontsluiten: het is een randvoorwaarde dat de in de NRD 

genoemde ruimtelijke ontwikkelingen, zoals De Grassen, Geerpark en Haven 7 en 8 worden 
ontsloten.  
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2. Natuurwetgeving: varianten/ideeën die (veel) meer EHS en/of N2000 gebieden doorsnijden dan 
de voorkeursvariant vallen af. Wet- en regelgeving schrijft namelijk voor dat doorsnijding van 
deze gebieden niet is toegestaan als er andere realistische alternatieven zijn met minder 
doorsnijding.  

3. Ontwerprichtlijnen: Het idee moet kunnen voldoen aan de voorgeschreven ontwerprichtlijnen van 
het rijk (NOA en ROA). 

4. Natuur, water, landbouw en fietsroutes: het idee moet het mogelijk maken om het volgende te 
realiseren: 2 robuuste ecologische verbindingszones, de waterberging (HoWaBo), een 
passagemogelijkheid voor de landbouw in de Baardwijkse Overlaat en tussen de Bolkhovense 
polder en Vlijmens Ven en een oost-west georiënteerde doorgaande fietsverbinding. 

5. Budget: GOL is een programma van diverse maatregelen die onderling met elkaar samenhangen. 
Het (veel) duurder worden van een van de maatregelen leidt ertoe dat andere maatregelen 
afvallen en/of dusdanig sober worden uitgevoerd dat de projectdoelen hiermee niet worden 
gerealiseerd. Het taakstellende budget voor GOL is 76,4 mln euro. Ideeën die meer dan 7,5 mln 
euro duurder zijn dan de voorkeursvariant die is opgenomen in de NRD vallen af, omdat een 
dergelijke overschrijding van het budget ten kosten gaat van andere 
maatregelen/ambities/projectdoelen.  

 
Bij deze stap geldt het volgende: 
• De ideeën worden beoordeeld op alle randvoorwaarden.  
• Er wordt in deze stap nog geen nader onderzoek gedaan. Bij twijfel gaat een variant door naar 

de volgende stap waar wel nader onderzoek plaatsvindt. 
 
 
Stap 3A Quick-scan beoordeling  
Bij stap 3A gaat het om quick scan beoordeling op milieueffecten en in hoeverre het bijdraagt aan de 
doelstellingen van de GOL. Een quick scan houdt in dat de beoordeling wordt gedaan op 
hoofdlijnen, zonder reken- en tekenwerk. Daarbij wordt getoetst of varianten/ideeën duidelijk beter of 
slechter scoren dan de voorkeursvariant uit NRD. Varianten/ideeën die duidelijk slechter scoren vallen 
onderbouwd af. Varianten/ideeën die beter of gelijkwaardig zijn, worden uitgebreider onderzocht in 
stap 3B.  
 
Bij stap 3A is sprake van de volgende werkwijze: 
Voor de verschillende thema’s is bepaald of de variant een wezenlijk ander effect kan hebben dan de 
voorkeursvariant. Het gaat daarbij om de thema’s die in de NRD staan:  
• verkeer en vervoer,  
• natuur,  
• landschap,  
• cultuurhistorie,  
• geluid,  
• luchtkwaliteit,  
• externe veiligheid,  
• gezondheid (GES),  
• archeologie,  
• bodem en water.  



 

 

De provincie Noord-Brabant in samenwerking met de gemeenten Heusden, Waalwijk, ’s-Hertogenbosch en het Waterschap Aa en Maas. 

Daarnaast is gekeken of de maatregel bijdraagt aan de doelstelling van GOL. Ook is gekeken naar 
vergunbaarheid, of een maatregel technisch uit te voeren is, of er risico’s aan vastzitten, hoeveel ze 
kosten en in welke mate de te verwachte negatieve effecten zijn te mitigeren.  
 
Vervolgens is een integrale vergelijking gemaakt tussen de variant/het idee en de voorkeursvariant.  
Hieruit kunnen vier uitkomsten volgen: 
1. het idee scoort beter dan de voorkeursvariant à de voorkeursvariant kan mogelijk worden 

aangepast.  
2. het idee scoort vergelijkbaar met de voorkeursvariant  
3. Het idee scoort slechter dan de voorkeursvariant  
4. Er is onvoldoende informatie beschikbaar om een goede vergelijking mogelijk te maken à het 

idee wordt nader onderzocht in stap 3B.  
 
 
Stap 3B nader onderzoek  
Bij stap 3B vindt aanvullend onderzoek plaats voor varianten/ideeën waarvan in stap 3A is 
geconcludeerd dat er nog onvoldoende informatie beschikbaar is voor een afweging en voor de 
varianten/ideeën die beter of vergelijkbaar scoren dan de voorkeursvariant. In deze stap worden wel 
berekeningen uitgevoerd, bijvoorbeeld berekeningen met behulp van het verkeersmodel.  
 
 
Stap 4 afweging en volledig onderzoek 
Zoals hierboven beschreven kan het zijn dat een idee beter scoort dan de voorkeursvariant. In dat 
geval wordt dat idee mogelijk opgenomen in de nieuwe voorkeursvariant. Het kan ook zijn dat het 
idee vergelijkbaar scoort aan de voorkeursvariant. Of dat het idee beter/slechter scoort op hele 
andere criteria. De stuurgroep weegt deze keuzes af op 28 januari 2016 en neemt hierover een 
besluit. De voorkeursvariant wordt onderzocht op alle in de NRD genoemde thema’s, aspecten en 
criteria. 
 
 
 


