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Doel memo 

In december 2016 zal de Stuurgroep GOL een besluit nemen welke varianten 

uit het MilieuEffectRapport (MER) zullen worden meegenomen in de Provinciale 

Inpassingsplannen (PIP’s). In deze notitie geven wij de aspecten weer die 

relevant zijn bij het maken van een keuze: 

a) Doelbereik  

b) Resultaten MER 

c) Beleid 

d) Kosten en planning 

e) Maatschappelijk draagvlak.  

 

Varianten die zijn onderzocht 

Alle maatregelen GOL zijn op milieueffecten onderzocht, zowel die in fase 1 

als in fase 2 (resultaat- en intentieverplichting uit de bestuursovereenkomst). De 

maatregelen zijn omschreven in de NRD (Notitie Reikwijdte en Detailniveau). 

Zowel in GOL West als in GOL Oost is er een extra variant onderzocht. Deze 

varianten komen komt voort uit een intensief traject met de omgeving. Het 

betreft: 

 

1. GOL West: varianten in Baardwijkse Overlaat 

 NRD-alternatief: westelijke randweg Drunen nabij de Heidijk. 

 Variant: westelijke randweg Drunen nabij de Overstortweg.  

 

2. GOL Oost: varianten aansluiting Nieuwkuijk 

 NRD-alternatief: turbo-rotonde. 

 Variant: verleggen zuidelijke op- en afrit van aansluiting 43 

Nieuwkuijk.  

Zie onderaan deze notitie voor schematische weergaven. 
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Samenvatting  

Samengevat scoort het plan GOL, met zowel de alternatieven als de varianten 

goed op doelbereik. En samengevat laat het plan GOL positieve, neutrale en 

beperkt negatieve effecten zien op het milieu, waarvan deze laatste te 

mitigeren of te compenseren zijn. Het plan kan worden uitgevoerd. GOL 

inclusief fase 2 scoort beter dan GOL fase 1, zowel op doelbereik als op 

milieueffecten. Het MER laat voor de Baardwijkse Overlaat een nihil verschil in 

milieueffecten zien. Het MER laat voor aansluiting 43 Nieuwkuijk een groter 

verschil zien. De variant verlegde op- en afrit laat een betere prestatie zien op 

het gebied van verkeer. Er wordt in deze variant een betere 

verkeersverspreiding over het gebied gerealiseerd. De meerkosten van de 

variant verlegde op- en afrit bij Nieuwkuijk t.o.v. het NRD-alternatief bedragen 

€ 1,6 miljoen en de meerkosten van de variant Overstortweg t.o.v. het NRD-

alternatief in de Baardwijkse overlaat bedragen tussen de € 3,5 en 6 miljoen. 

Op het gebied van maatschappelijk draagvlak laten de varianten een 

gevarieerd beeld zien.  

 

1 Uitwerking aspecten GOL West 

GOL West betreft het projectgebied Waalwijk – Drunen.  

 

1a Doelbereik GOL West 
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De conclusie is dat in GOL West de doelen voor GOL in beide varianten 

worden gehaald. Op het gebied van afname geluidsbelasting en verbetering 

luchtkwaliteit is de afname niet significant. De volledige fietsverbinding die in 

GOL zit (de Oost-Westverbinding) wordt in fase 2 behaald. De barrièrewerking 

van de A59 voor natuur (ecoverbinding) en landbouw (tunnel) wordt 

opgeheven.  

 

1 b MER 

In het MER zijn de effecten van de GOL-maatregelen op het milieu onderzocht. 

In onderstaande tabel zijn de resultaten voor GOL West weergegeven.  

 

MER Resultaten GOL West 

 

 
 

Conclusie is dat het MER een nihil verschil laat zien tussen de varianten. De 

variant Overstortweg zorgt voor een logischere afwikkeling van verkeer van en 

naar Waalwijk en genereert iets hogere intensiteiten op de toegangswegen, 

dan het alternatief Heidijk. De variant trekt minder verkeer uit Drunen. Dit 

verkeer kiest eerder het Ei van Drunen van en naar de A59. Op het gebied van 

natuur is in fase 2, door de realisatie van de ecologische verbindingszone, het 
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negatieve effect opgeven. Op het gebied van cultuurhistorie geeft het MER een 

klein verschil. De negatieve milieuaspecten zijn te mitigeren of te compenseren. 

 

1c Beleid 

Op het gebied van cultuurhistorie heeft de provincie, aanvullende op het MER, 

in het kader van de Verordening Ruimte een beleidstoets gedaan, omdat de 

Baardwijkse Overlaat voor de provincie belangrijk is. De Baardwijkse Overlaat 

is als ‘cultuurhistorisch waardevol vlak’ aangewezen in de Verordening ruimte. 

De conclusie van de toets is dat beide varianten gelijkwaardig scoren: beiden 

een licht negatief effect en dat het openmaken van de spoordijk en het 

realiseren van een fietsbrug de meeste potentie heeft. In bijgevoegde 

beleidsnotitie is een nadere toelichting opgenomen.  
 
1 d Maatschappelijk draagvlak 

In het proces van participatie met de omgeving 2014-2016 zijn de volgende 

zaken naar voren gekomen.   

 

NRD-alternatief Heidijk 
Het alternatief Heidijk heeft de voorkeur van de bewoners die aan de 

Overstortweg gevestigd zijn. Dit alternatief heeft tevens de voorkeur van de 

Adviesgroep GOL (20 partijen) en staat vanaf 2004 in de Structuurvisie van 

Heusden. Er hoeven geen woningen te worden geamoveerd. De waterslinger 

(compensatie voor cultuurhistorie) spreekt de omgeving en de gemeenten niet 

aan. Bewoners ten oosten van de Heidijk geven aan dat de Heidijk gebruikt 

wordt als ‘ommetje’. De weg zal dit meer verstoren.  

 

Variant Overstortweg 

De variant Overstortweg is ingebracht door de Stichting van GOL naar Beter. 

Er is draagvlak voor deze variant bij de bewoners in Drunen-West. Voor de 

Adviesgroep GOL is deze variant acceptabel. Het openmaken van de 

spoordijk spreekt de omgeving erg aan. Bij deze variant moeten twee 

woningen worden geamoveerd om de ligging mogelijk te maken en de 

openheid te compenseren (cultuurhistorie). Eén woning is reeds in bezit van de 

gemeente. De andere woning wordt bewoond. De omgeving geeft aan dat 

inpassing van de weg van groot belang is (leefbaarheid).  
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1 e Kosten en planning 

De meerkosten van de variant Overstortweg in de Baardwijkse overlaat 

bedragen € 3,5 miljoen t.o.v. het NRD-alternatief Heidijk. In deze kosten zitten 

het 40% openmaken van de spoordijk en het amoveren van twee woningen, 

om de openheid van het gebied te versterken. Omdat de MER en de 

beleidstoets een negatieve score laten zien, is het nodig om de spoordijk verder 

open te maken (volledig open). De meerkosten t.o.v. het NRD-alternatief 

bedragen dan € 6 miljoen. Onderaan dit document zijn deze kosten 

gespecificeerd. In de perspectiefnota van de provincie is een bedrag van € 2,8 

miljoen gereserveerd om een variant met meerwaarde te dekken.  

 

Voor het aspect planning laten het alternatief en de variant geen verschil zien. 

In de planning is rekening gehouden met de procedure voor bezwaar- en 

beroep. Het plan GOL moet een sluitende begroting hebben alvorens het PIP 

wordt vastgesteld. Dit is een gezamenlijke opgave van de partners.  

 

2 Uitwerking aspecten GOL Oost 

GOL Oost betreft het projectgebied Nieuwkuijk – Vlijmen – ’s-Hertogenbosch 
 

2 a Doelbereik GOL Oost 
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De conclusie is dat in GOL Oost de doelen voor GOL worden behaald. Op het 

gebied van verbetering luchtkwaliteit is de afname niet significant. De volledige 

fietsverbinding die in GOL zit (de oost-westverbinding) wordt pas gerealiseerd 

in fase 2. De barrièrewerking A59 voor natuur (ecotunnel) en water (Howabo) 

wordt opgeven. Vermeld moet worden dat in het NRD-alternatief de 

fietsverbinding onder het viaduct (noord-zuidverbinding) vervalt omwille van 

verkeersveiligheid. De Stuurgroep zal bij de keuze van het voorkeursalternatief 

bepalen hoe de fietser gaat rijden (omrijden, fietstunnel of fietsbrug). 

 

2 b MER-resultaten GOL Oost 

 

 
Conclusie is dat het MER een verschil laat zien tussen de varianten op het 

gebied van verkeer. De variant verlegde toe- en afrit beter scoort op het gebied 

van verkeersverdeling. Dit wordt versterkt door de aanleg van de zuidelijke 

parallelweg in fase 2. Het MER laat op de overige aspecten gelijke scores 

zien. Alle negatieve milieuaspecten zijn te mitigeren of te compenseren. Op het 

gebied van natuur is in fase 2, door de realisatie van de ecologische 

verbindingszone, het negatieve effect opgeven.  

 

2 c Beleid 

Zowel het alternatief als de variant passen binnen de beleidskaders.  
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2 d Maatschappelijk draagvlak 
In het proces van participatie met de omgeving 2014-2016 hebben wij 

geluiden uit de omgeving opgehaald. De variant verlegde toe- en afrit komt 

voort uit een zienswijze op het NRD en is met bewoners doorontwikkeld tijdens 

variantenoverleggen. De variant verlegde toe- en afrit geeft een betere 

spreiding over het gebied dan het NRD-alternatief turbo-rotonde. De 

intensiteiten op de Wolput geven een daling weer tot onder het niveau van de 

referentiesituatie. Echter, bewoners ervaren de Wolput nog steeds als een 

drukke weg. Doordat de aansluiting verlegd wordt naar het Oosten, rijdt een 

deel van het verkeer van en naar bedrijventerrein ’t Hoog door de Wolput en 

het Burgemeester van Houtplein/Nassaulaan. De bedrijven bevelen aan de 

zuidelijke parallelweg (fase 2) direct te realiseren. Vermeld moet worden dat 

bewoners aan de huidige Parallelweg-West en Parallelweg-Oost aangeven 

geen extra verkeer te willen. Voordeel van deze variant ten opzichte van het 

NRD-alternatief is dat het eerste deel (het smaltste deel) van de nieuwe 

Zuidelijke Parallelweg kan worden aangelegd op de huidige toerit van de 

A59. Dit is tevens een bewonersidee. Hiermee verzachten we het negatieve 

effect.  

 
2 e Kosten en planning 
De variant verlegde toe- en afrit kost € 1,6 miljoen meer dan het NRD-

alternatief turbo-rotonde. Bij het NRD-alternatief verdwijnt de noord-zuid 

verbinding voor de fiets onder de A59. Het NRD-alternatief is met een fietsbrug 

of tunnel circa € 3,4 miljoen duurder. Onderaan dit document zijn deze kosten 

gespecificeerd.  

 

Voor het aspect planning laten het alternatief en de variant geen verschil zien. 

In de planning is rekening gehouden met de procedure voor bezwaar- en 

beroep. Het plan GOL moet een sluitende begroting hebben alvorens het PIP 

wordt vastgesteld. Dit is een gezamenlijke opgave van de partners.  
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Kostenspecificatie 

 

GOL West 

 

Verschilkosten  NRD-alternatief 
Heidijk 

Variant  
Overstortweg 

Spoordijk volledig 
openmaken en 
realisatie fietsbrug  

- +  € 7,5 miljoen 

‘Waterslinger’ € 1,5 miljoen -/- € 1,5 miljoen 
Meerkosten variant 
t.o.v. NRD-alternatief 

-     € 6,0 miljoen 

 
GOL Oost 
 
Verschilkosten  NRD-alternatief 

Turbo-rotonde 
Variant Verleggen 
op- en afrit 

Meerkosten variant 
t.o.v. NRD-alternatief 
zonder fietsvoorziening  

- +  € 1,6 miljoen 

Fietsvoorziening  
 

+ € 5,0 miljoen - 

Minderkosten variant 
t.o.v. NRD-alternatief 
met fietsvoorziening 

- -/- € 3,4 miljoen 

 
  



      
 

 

 

 

De provincie Noord-Brabant 

In samenwerking met de gemeenten Heusden, Waalwijk, ’s-Hertogenbosch,  

waterschap Aa en Maas en Rijkswaterstaat 

 

 

 

Datum 

8 november 2016 

Ons kenmerk 

4105901 
GOL maatregelen die zijn onderzocht 

 

 
 

Varianten die zijn onderzocht 

 

Baardwijkse Overlaat:  

Voor de ontsluiting van Drunen-West en Waalwijk-Oost wordt vanaf de 

aansluiting 40 een nieuwe verbindingsweg aangelegd naar de Overlaatweg, 

die Drunen-West en Waalwijk-Oost met elkaar verbindt. Deze verbindingsweg 

komt te liggen in het gebied tussen Drunen en Waalwijk dat de Baardwijkse 

Overlaat wordt genoemd.  

 

1. NRD-alternatief: westelijke randweg Drunen nabij de Heidijk 

2. Variant: westelijke randweg Drunen nabij de Overstortweg.  
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1. NRD-alternatief nabij Heidijk met waterslinger 
 

 
2. Variant Overstortweg met 40% openmaken spoordijk  
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Aansluiting Nieuwkuijk: 

In de NRD is voorgesteld om de aansluiting 43 en de wegenstructuur in de 

directe omgeving aan te passen, waarbij onder meer de bestaande rotonde 

wordt omgebouwd tot een turborotonde. De extra variant die in het MER is 

onderzocht, betreft een variant waarbij de zuidelijke op- en afrit verplaatst 

wordt naar het Oosten.  

 

 
1. NRD-alternatief: turbo-rotonde 

 

 
2. Variant: verleggen zuidelijke op- en afrit  

 

 

 


