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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 6 maart 2017 vindt u hieronder de beantwoording van 

uw schriftelijk gestelde vragen over de door bewoners aangedragen Variant 72 

binnen de GOL. 

 
Vraag 1 
Hoe moeten wij het antwoord dat Wethouder Van der Poel in bovengenoemde 
raadsvergadering heeft gegeven zien in relatie tot de stellingname van de 
projectleider? 
 
Antwoord  
In de trechtering van alle varianten heeft een zorgvuldige beschouwing 
plaatsgevonden van alle voorgestelde 295 varianten zoals in de bijlage is 
toegelicht. Per variant zijn maatregelen en kosten die daarvoor nodig zijn 
beoordeeld. In de factsheets, die van alle varianten zijn gemaakt, is vervolgens 
onder meer aangegeven of de betreffende variant meer dan 7,5 miljoen duurder is 
dan de GOL variant. 

 
In de betreffende raadsvergadering is door wethouder van der Poel aangegeven 
dat variant 72 om financiële redenen is afgevallen, dat hij het bedrag op dat 
moment niet paraat had maar dat hij dat nog zou navragen. Variant 72 betreft de 
variant die door de stichting “Van GOL naar beter” is ingediend als zienswijze op 
de NRD.  

 
Naar aanleiding van de vragen die tijdens de raadsvergadering in Heusden zijn 
gesteld om een nadere onderbouwing van de kosten en de toezegging van de 
wethouder daarop, heeft het projectteam van de provincie een kostenoverzicht 
verstrekt aan de gemeente.  
Dit kostenoverzicht is via een memo van het college op 16 februari 2017 aan de 
raad verstrekt.  
 

 

De heer F. van der Lee 

Norbertusplein 2 

5251 EE Vlijmen 
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Vraag 2 
Indien blijkt dat de stelling van de projectleider juist is, welke consequenties 
verbindt het College dan wel de wethouder daar dan aan? 
 
Antwoord  
Navraag bij de provincie leert dat de genoemde zinsnede is afgeleid uit een 
telefoongesprek tussen de projectleider en de voorzitter van de stichting “Van GOL 
naar beter”. In dat gesprek is aangegeven dat voor alle ingediende varianten de 
totale kosten zijn ingeschat op basis van expert judgement en dat variant 72 
kwantitatief (verkeerskundig) niet verder is onderzocht, omdat deze op basis van 
kosten al was afgevallen. Dit is in lijn met de antwoorden van de wethouder tijdens 
de betreffende raadsvergadering en in de eerder genoemde memo. Het college 
verbindt hieraan dan ook geen consequenties. 
 
Vraag 3 
Is de grofmazige financiële onderbouwing die wij 16 februari j.l. ontvingen gemaakt 
na 6 december 2016? 
 
Antwoord  
Ja. 
 
Vraag 4 
Kunnen wij een gespecificeerd overzicht ontvangen van de geschatte kosten (meer 
en minder) waarop de keuze tussen beide varianten is gebaseerd? 

 
Antwoord  
Wij hebben de provincie gevraagd of zij een gespecifieerd overzicht van de 
geschatte kosten van variant 72 kunnen verstrekken. Aangezien hierin 
marktgevoelige informatie zit wil de provincie deze niet openbaar maken, maar 
stemt er mee in dat wij dat overzicht vertrouwelijk voor u ter inzage leggen. 

 

                        

 

 

het college van Heusden, 

de secretaris, de burgemeester, 

  

mr. H.J.M. Timmermans drs. J. Hamming 

 



 

 

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.  
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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. 
 
 
 


