
11-10-2013:  GOL-overeenkomst 

Een (GOL-)kat in de zak 

Afgelopen week stonden er weer drie informatievergaderingen op de kalender met uiteenlopende  
onderwerpen ter bespreking. Het belangrijkste onderwerp was echter toch wel de GOL-
overeenkomst die afgelopen woensdag werd besproken in de informatievergadering Ruimte. De 
Gebiedsontwikkeling Oostelijke Langstraat (GOL) is een al lang lopend project. Jarenlang wordt met 
een groot aantal partijen gesproken over de toekomstige ontwikkeling van de oostelijke Langstraat. 
Maar van een integrale bespreking in de gemeenteraad is het eigenlijk nog nooit gekomen. En toch 
moeten die gemeenteraden daar uiteindelijk wel de hamer over laten vallen. 

Zoals bij de meeste mensen wel bekend, het gaat om grote infrastructurele projecten, die voor de 
toekomstige ontwikkeling van dit gebied van groot belang zijn. Diverse problemen komen in het 
project bij elkaar: de A59 die door toenemende drukte volledig vastloopt, het onderliggend 
wegennet dat de grote verkeersstromen niet meer kan verwerken, ecologische verbindingszones die 
het noordelijke rivierengebied moeten verbinden met de Loonse en Drunense Duinen, de 
hoogwaterberging om problemen met wateroverlast in de toekomst te voorkomen. 

De GOL-overeenkomst die er nu ligt is een overeenkomst tussen de vijf partijen die zich ook 
financieel binden: de gemeenten Heusden, Waalwijk en Den Bosch, de provincie en het waterschap. 
Te samen hebben die organisaties nu al zo’n 76 miljoen bij elkaar gebracht om diverse projecten te 
kunnen uitvoeren. De projecten die het eerst aangepakt worden zijn achtereenvolgens het Ei van 
Drunen, dat inmiddels al grotendeels gerealiseerd is (aan de reconstructie kruispunt Wolfshoek 
wordt nog druk gewerkt), de ontsluiting van Vlijmen via een nieuwe oostelijke randweg en een 
nieuwe ontsluiting ten behoeve van Waalwijk en Drunen in de Baardwijkse Overlaat. Deze 
maatregelen moeten het aantal op- en afritten op de A59 drastisch terugbrengen en daarmee de 
doorstroming op de snelweg bevorderen. Tegelijkertijd wordt het onderliggend wegennet ingrijpend 
aangepast om verkeersoverlast zoveel mogelijk te beperken c.q. te verdelen over de diverse 
woonwijken. Als voorbeeld kun je daarbij denken aan het centrum van Vlijmen, waar nu nog dagelijks 
meer dan 10.000 voertuigen per dag over de Akker razen. Als daar niets aan gebeurt, dan loopt het 
verkeer op termijn volledig vast. Of de Eindstraat en de Kastanjelaan-west in Drunen die nu 
overbelast worden met verkeer van en naar de Maasroute. Bij al die maatregelen wordt er uiteraard 
ook veel aandacht besteed aan veilige en snelle fietsverbindingen. 

Inmiddels is er ook al druk gewerkt aan andere projecten zoals een ecologische noordzuidverbinding,  
hoogwaterberging en een klimaatbuffer, allemaal ten oosten van Vlijmen. In een volgende fase (dat 
wordt zeker na 2017) komen ook nog andere projecten aan de beurt. De grootste prioriteit wordt 
dan gelegd bij de op- en afritten A59 in Nieuwkuijk in combinatie met het doortrekken van de 
Spoorlaan naar de Industrieweg/Nassaulaan in Vlijmen-Vliedberg. Via die nieuwe op- en afritten 
moet ook het verkeer in het centrale deel van onze gemeente op een efficiënte manier afgewerkt 
kunnen worden. In de huidige situatie is dat nog vaak problematisch (denk bijvoorbeeld aan de 
dagelijkse files op de Wolput). Maar dat gaat dus nog even duren en de benodigde financiën moeten 
in toekomstige begrotingen nog gevonden worden. 

De geldmiddelen voor die tweede fase zijn er nog niet. Maar ook de financiering van de eerste fase 
riep afgelopen week de nodige vragen op. Het bedrijfsleven (zowel in Heusden als in Waalwijk) 



betaalt op vrijwillige basis mee; op zich natuurlijk zeer lovenswaardig en het geeft ook aan dat het 
project zeer belangrijk gevonden wordt. In Heusden gaat het om een bedrag van 4 miljoen euro. Dat 
wordt betaald in 50 jaarlijkse termijnen van 112 duizend euro via een extra verhoging van de 
onroerende zaakbelasting voor bedrijven. En daar zit ‘m nou net het probleem. Want die 4 miljoen 
heb je nu nodig en niet over 50 jaar. De oplossing die men hiervoor bedacht heeft gaat de gemeente 
echter extra geld kosten. Gemeenten gaan het bedrag namelijk voorfinancieren en een van de 
mogelijkheden daartoe is dat de provincie een (goedkope) lening verstrekt en wel tegen 3,4% rente 
per jaar. Maar als je dan uitrekent hoeveel geld je jaarlijks nodig hebt om die lening inclusief rente 
terug te betalen dan kom je uit op een (annuïtair) bedrag van ruim 167 duizend euro. Met die extra 
opbrengst OZB kom je dus lang niet toe; de gemeente moet er zelfs elk jaar 55 duizend euro bij 
leggen. Pas bij een percentage onder de 2% komt de transactie met de provincie budgettair neutraal 
uit. De gemeente zal dus op zoek moeten naar een goedkopere financieringsvorm; anders hebben 
we een kat in de zak gekocht. 
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