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Onderwerp 
Artikel 61 vragen: Voort- en procesgang GOL 
 
 
Geacht college, 
 
Al geruime tijd is de gemeente Heusden bezig om een aantal majeure 
verkeers(technische)/infrastructurele problemen op haar wegennet op te 
lossen. DMP Heusden is van mening dat dit noodzakelijk is en dat de huidige 
situatie dusdanig is dat treuzelen geen optie meer is. Wij zijn dan ook van meet 
af aan positief over de inzet van het college en uw samenwerking in het GOL. 
Waar DMP Heusden wel zorgen over heeft is de overgang van de gezamenlijke 
samenwerkingspartners binnen GOL naar een constructie waarbij de provincie 
Noord-Brabant de regisserende partij is. De wijziging van constructie en de 
recent ontvangen brief van ‘Stichting van Gol naar Beter’ aangaande de 
schetssessies, leiden voor DMP Heusden tot het stellen van vragen. Onze 
vragen hebben vooral betrekking op procedurele consequenties, gevolgen voor 
planning en voortgang, sturing, schetssessies en een zorgelijke variant. 
Onderstaand treft u onze vragen aan: 
 
1. Heeft de overgang naar een GOL onder regie van provincie Noord-Brabant 

gevolgen voor de planning (vergelijk hierbij de planning van voor overgang 
naar provincie met de huidige planning en beschrijf de verschillen en 
gevolgen )? Zo ja, wat zijn deze gevolgen? 

2. Idem voor de fasering?  
3. Idem voor de mate waarin de gemeente (zelfstandig) de regie kan bepalen 

mbt besluitvorming, prioriteit in afwegingscriteria varianten, planning, 
inspraak, fasering  en uitvoeringskeuzes (ihkv de omgevingshinder)?  

4. Heeft de nieuwe projectsturing gevolgen voor de procedure(s) die gevolgd 
(gaan en moeten) worden? Zo ja, wat zijn deze gevolgen? 

5. Idem voor de inspraakmomenten? 
6. Idem voor de procedures tav de bezwaar- en beroeps planning en 

mogelijkheden? 
7. 'Stichting van Gol naar Beter' schrijft in haar brief van 6 mei jl. in reactie op 

het NRD, dat het uitwerken van alternatieven in dit stadium (mede in het 
licht van de MER-procedure bezien) prematuur is. Kunt u aangeven in 
hoeverre de stichting hier een (on)terecht punt heeft? De reactie op deze 
vraag zien wij graag uitgebreid gemotiveerd. 

8. Tevens geeft de stichting aan dat naar hun mening niet alle alternatieven 
beschouwd worden. DMP Heusden heeft ook de indruk dat niet alle 
alternatieve oplossingen voldoende in de procesgang worden bekeken. 
Kunt u, wederom uitgebreid gemotiveerd, aangeven in hoeverre deze 
indruk juist is? 

9. Uit de brief van de stichting blijkt dat zij onvoldoende geïnformeerd zijn over 
de status en werkwijze m.b.t. de schetssessie(s). Kunt u aangeven welke 
status deze sessies hebben en wat er in het verdere proces met de 
uitkomsten van de schetssessie(s) gedaan wordt? Worden in het proces 
nog meer schetssessies georganiseerd? 
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10. De brief van de stichting ademt een gevoel uit van ‘onvoldoende 
communicatie’. Kunt u t.a.v. de communicatie en het ‘meenemen van de 
betrokkenen’ aangeven welke werkwijze en strategie hier gehanteerd 
wordt? 

11. Bent u gezien de omvang van het project, de financiële impact en de 
beperkte invloed die de gemeenteraad heeft vanwege de nieuwe 
regisserende partij, bereid om de gemeenteraad meer te betrekken 
(variantendiscussie o.i.d.) bij de ontwikkelingen van het GOL? Zo ja, hoe 
gaat u dit doen? Zo neen, waarom niet?  

12. Tenslotte willen wij d.m.v. deze brief onze zorgen uiten over de 
toekomstige situatie bij afslag Nieuwkuijk en omliggende straten.  
De huidige voorkeursvariant zet voor ons vraagtekens bij de doorstroming 
van verkeer en fietsveiligheid op en ter hoogte van de rotonde. Tevens 
geeft de voorkeursvariant in de toekomstige situatie, zelfs met een 'nieuwe 
parallelweg west', een verkeerstoename van 50% aan de Wolput en 
Jonkheer de la Courtstraat. Bent u van deze enorme toename op de 
hoogte? Zo ja, bent u bereid om deze situatie nader te onderzoeken en te 
kijken naar andere varianten/mogelijkheden? Zo ja, wilt u hierover met de 
gemeenteraad van gedachten wisselen.  

 
Uw antwoorden zien wij graag binnenkort tegemoet. De vorm waarin laten wij 
graag aan u over. 
 
Met vriendelijke groet, 
 
Namens de fractie DMP Heusden, 
Johan Meesters 
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