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Geachte lezers, 
 
1. Afgelopen week is in een vergadering van de gemeenteraad van Heusden gediscussieerd over de 

zienswijzen met betrekking tot het GOL. 
2. Uitvoerig is gediscussieerd over de varianten van Drunen West in samenhang met Zienswijze 72. 

Met name tijdens de discussie hierover kwam tot uiting dat volgens stuurgroep, althans dat zei de 
wethouder, de uitvoering van zienswijze 72 duurder zou zijn dan de variant met daarin de aanleg 
een “knoop” ten noorden van de A59 in de Baardwijkse Overlaat.  

3. Bezien wij de argumenten van de stuurgroep om niet te kiezen voor het alternatief zoals dat 
geschetst wordt in zienswijze 72, dan constateren wij dat dat alternatief op alle punten goed scoort 
behalve op het punt dat de aanpassing meer dat 7,5 milj extra zou kosten. Op welke gronden die 
conclusie met betrekking tot de extra kosten in financiële zin tot stand is gekomen had de 
wethouder niet helder voor ogen op dat moment en zou hij nog uitzoeken. 

4. Wij verzoeken de stuurgroep met klem om de onderbouwing van de veronderstelde meerkosten 
van die variant nog eens integraal door te rekenen omdat wij begrepen hebben dat de TU Delft van 
mening is dat die berekening niet integraal is gemaakt maar op grond van deelfacetten. 

5. Er waren in die vergadering veel vertegenwoordigers van bewonersorganisaties aanwezig en wij 
kunnen slechts de conclusie trekken dat zij allen zwaar gedesillusioneerd huiswaarts zijn gegaan. 
Zij voelen zich volstrekt in de maling genomen, in het bijzonder door de Heusdense 
vertegenwoordiger in de stuurgroep. 

 
In vertrouwen u voldoende te hebben geïnformeerd verblijf ik, 
met vriendelijk groet, 

 
F. van der Lee 
Fractievoorzitter Heusden Transparant 


