Spreektekst1 Huseyin Bahar – Lid Provinciale Staten Noord-Brabant
Debat over Vaststellen provinciale inpassingsplannen voor Gebiedsontwikkeling
Oostelijke Langstraat (GOL)
(29-06-2018) – 1ste termijn
Voorzitter,
Voor ons liggen de provinciale inpassingsplannen voor de Gebiedsontwikkeling Oostelijke
Langstraat. Plannen voor het gebied tussen Waalwijk en Den Bosch-West met ambities op
het gebied van economische vitaliteit, mobiliteit, water, natuur, fiets, erfgoed en leefbaarheid
in het gebied.
Voorzitter, voordat ik aan mijn bijdrage begin, wil ik graag eenieder bedanken voor de
bijdrage en inzet om te komen tot het totaalpakket dat nu voorligt. Met zoveel ambities in één
plan en verschillende belangen géén gemakkelijke opgave om goed te kunnen uitleggen en
goed te kunnen begrijpen. In het bijzonder wil ik onze waardering uitspreken richting alle
belanghebbenden en bewoners, die met ruim tweehonderd zienswijzen duidelijk hebben
gemaakt betrokken te zijn bij de ontwikkeling van hun omgeving.
Voorzitter, ik sta graag met u stil bij de volgende drie onderwerpen:
1. A59 – oorzaak en oplossing van problemen;
2. communicatie zienswijzen en alternatieven;
3. aandacht voor de kwaliteit van leefbaarheid.
1. A59 – oorzaak en oplossing van problemen
Voorzitter, hoewel de GOL-plannen een totale gebiedsontwikkeling betreffen, zijn m.n. de
verkeersafwikkeling en hieruit voortvloeiende zorgen over de kwaliteit van de leefomgeving,
zoals geluid, luchtkwaliteit en veiligheid, onderwerpen die veelvuldig terugkomen in de
zienswijzen en alternatieven.
Voorzitter, de GOL is noodzakelijk omdat in de huidige situatie sprake is van een
dichtbevolkt en intensief gebruikt gebied aan beide zijden van de A59, die ook een barrière
vormt ten noorden en ten zuiden van het gebied. Noodzakelijke toekomstige ontwikkelingen,
zoals de bouw van meer huizen en uitbreiding van industrieterreinen, zullen ervoor zorgen
dat knelpunten op dit vlak alleen maar toenemen. Feit is en blijft dat historisch gezien te dicht
tegen de A59 is gebouwd en de beschikbare ruimte beperkt is. Als we het hebben over
structurele oplossingen, dan ligt wederom ook het antwoord bij de A59.
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Alleen het gesproken woord telt.
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Een aanpak van de A59 zou immers aanpassingen in het onderliggende wegennetwerk
grotendeels overbodig maken. De realiteit is dat de A59 vanuit het Rijk op korte termijn
onvoldoende prioriteit heeft om te worden aangepakt.
In dit kader de volgende vragen aan de gedeputeerde:
- Kan de gedeputeerde bevestigen dat de voorliggende GOL-plannen geen
belemmeringen vormen voor een toekomstige aanpak en ontwikkeling van de A59?
- Kan de gedeputeerde toezeggen dat we richting het Rijk blijvend aandacht vragen voor
de structurele aanpak van de A59?
2. Communicatie zienswijzen en alternatieven
Voorzitter, de GOL kent een lange geschiedenis, met een start op 12 december 2012 van
twintig samenwerkende partijen. Gedurende de gehele periode van de GOL heeft er in
diverse vormen omgevingscommunicatie plaatsgevonden met betrokkenen. Zoals ook is
gebleken uit de zienswijzen zijn er meerdere invalshoeken, opvattingen en verwachtingen
over de beste oplossing voor het gebied.
Voorzitter, in het kader van de Omgevingswet en Omgevingsvisie is het van belang dat we
scherp zijn op trajecten waarbij we meerdere ambities samenbrengen en die ook in gesprek
met de omgeving tot stand willen brengen. Het feit dat we veelvuldig communiceren en in
gesprek zijn biedt helaas nog geen garantie dat we elkaar goed begrijpen, oplossingen
kunnen aandragen en zorgen wegnemen.
De vraag aan de gedeputeerde is:
- Welke leerpunten uit dit proces nemen we mee naar de toekomst als het gaat om de
begrijpelijkheid en gedragenheid van complex samenhangende ambities?
3. Verzachtende maatregelen voor de kwaliteit van leefbaarheid
Voorzitter, graag kijk ik met u vooruit naar de voorliggende plannen en realisatie. De
gevolgen voor de kwaliteit van de leefbaarheid verdienen hierbij bijzondere aandacht. We
zien namelijk terechte zorgen van bewoners.
Voorzitter, als uitgangspunt is genomen dat de kernen zoveel mogelijk worden ontlast en de
verkeersafwikkeling zich concentreert op wegen die hiervoor geschikt zijn. De zorgen van
omwonenden van juist deze gebieden, die intensiever zullen worden gebruikt, zijn dan ook
begrijpelijk. We hebben nu al een geluids- en fijnstof problematiek rondom de A59, die o.a.
heeft geleid tot een tijdelijke verlaging van de snelheid naar 100 km/u. Gevoelsmatig brengt
een parallel- of hoofdweg voor verkeersafwikkeling deze problemen dan ook dichterbij.
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Als CDA zouden wij graag zien dat, als in het belang van de gehele regio op specifieke
trajecten de kwaliteit van de leefbaarheid onder druk komt te staan a.g.v. toenemende
verkeersafwikkeling, het eerlijk is om de zorgen van juist deze bewoners extra aandacht te
geven.
Wij vragen de gedeputeerde daarom voor deze gebieden niet alleen te kijken naar wat
noodzakelijk is, maar een stap extra te zetten door te kijken wat nodig is.
Enkele vragen hierover:
- Zijn alle mitigerende maatregelen op het gebied van geluid, fijnstof en veiligheid reeds
bekend en definitief? Of zal een deel na realisatie nog moeten worden
geconcretiseerd/verbeterd op basis van werkelijke metingen?
- Op welke wijze is geborgd dat de voorbereidende werkzaamheden, zoals een
gemeentelijk vervoersplan, voor uitvoering door gemeenten ook in lijn lopen met de
uitvoering van de GOL-plannen door de provincie?
- Op welke wijze wordt geborgd dat het onderliggende wegennetwerk zal worden gebruikt
als bedoeld en géén sluiproute wordt waar te hard wordt gereden. Met alle overlast van
dien.
Voorzitter, zoals u van ons gewend bent denken wij graag mee in oplossingen. Innovatieve
oplossingen, die ook passen bij de ambities van dit college. Een extra stap om de
leefbaarheid te vergroten in de drukste straten: dát heeft deze regio nodig.
Voorzitter wij zien een mooie kans om een brug te slaan naar de energietransitie en
transformatie naar nul-op-de-meterwoningen. Door huizen in het gebied te voorzien van een
geluidsisolerende schil met gesloten voorgevel, in combinatie met een luchtwarmte
circulatiesysteem, kunnen zowel de gevolgen van de GOL worden verzacht als nul-op-demeterwoningen gerealiseerd.
Aangezien het gaat om veel particuliere koopwoningen hoort hier uiteraard een onderzoek bij
naar een organisatiestructuur voor financiering, uitvoering en beheer van de maatregelen,
waarbij de besparing op de energierekening als investering voor de ombouw kan dienen.
Een vorm van sociale innovatie waarbij we de energietransitie bij koopwoningen via een
centrale organisatie kunnen regelen.
Wij zien hier een uitgesproken kans en zien graag een reactie van de gedeputeerde op onze
motie, die we samen met GroenLinks indienen.
Voorzitter, ik kom tot een afronding. De vaststelling van de provinciale inpassingsplannen en
het besluit van vandaag zijn niet het eindpunt van een langlopend dossier, maar juist een
startpunt voor realisatie en daarmee de proef op de som. De plannen en berekeningen gaan
tot leven komen in concrete resultaten.
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Het is van belang dat we ook juist in deze fase in de gaten blijven houden of de opgeleverde
resultaten aansluiten bij onze doelen en verwachtingen. Ook in deze ontwikkeling zullen we
de omgeving moeten meenemen en daar waar nodig kunnen bijsturen.
Mijn laatste vraag aan de gedeputeerde is dan ook:
- Hoe blijven we gedurende de realisatie van de plannen de omgeving meenemen in de
ontwikkeling en borgen dat we onze doelen behalen?
Tot zover mijn eerste termijn. Dank u wel, voorzitter.
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