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VERZONDEN 7 JAN 2016
Oudenbosch,

Geachte heer Zagers,
Bij brief van 24 september 2015, door ons als bijlage bij uw email op 24 november 2015
ontvangen, heeft u een aantal vragen gesteld met betrekking tot de stand van zaken van het
project Zuidelijke Omlegging Oudenbosch. Onderstaand worden uw vragen beantwoord.
1. Ligt het hele project nog op schema waardoor de oplevering van half 2016 wordt gehaald?
De oplevering is vooralsnog gepland op 1 juli 2016, uitgezonderd de locatie Vaartweg.
Vanwege de opgetrede calamiteit aan de AWP leiding kent deze locatie enige vertraging en zal
naar verwachting in september 2016 worden opgeleverd.
2. Wordt er nog gewerkt binnen het geplande budget?
Er wordt nog gewerkt binnen het geplande budget. Er is derhalve geen aanvullend budget
benodigd.
3. Hoe verloopt de communicatie met direct omwonenden c.q. bedrijven?
De communicatie met direct omwonenden verloopt hoofdzakelijk via de aannemer Dura
Vermeer. Deze verloopt via direct contact, brieven, de projectwebsite
(www.zuideliikeomleggingoudenbosch.nl). projectmail en -telefoonnummer en het
inloopspreekuur. Deze communicatie verloopt goed, getuige de vlotte afhandeling van
binnengekomen vragen, meldingen en klachten en het minimaal bezoek aan het
inloopspreekuur.
4. Ons is bekend geworden dat door particuliere bedrijven aangegeven wegomleggingen worden
verwijderd. Kunt u aangeven door wie en waarom deze bordjes worden weggehaald?
Ons is niet bekend dat door particuliere bedrijven aangegeven wegomleggingen worden
verwijderd. Met de omliggende bedrijven is overigens wel de afspraak gemaakt dat ze zelf
bedrijfsbordjes bij de omleidingsroutes kunnen plaatsen om de bereikbaarheid van hun bedrijf
tijdens het werk te bevorderen. De betreffende bedrijven dienen dan ook zelf de bordjes te
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verwijderen, dan wel te verplaatsen als de gewijzigde verkeerssituatie hierom vraagt of als de
omleidingsroute niet meer van kracht is.
5. Welke maatregelen zijn er überhaupt genomen voor (tijdelijke) ongemakken zoals
verkeersomleidingen, bereikbaarheden, wegaanduidingen, verkeersveiligheid enz.
De omleidingen worden gepubliceerd op de gemeentepagina in de Halderbergse Bode. Direct
omwonenden worden op de hoogte gesteld van maatregelen en de bereikbaarheid van
percelen door bewonersbrieven en rechtstreeks contact met Dura Vermeer.
6. Hoe verloopt de samenwerking met de provincie?
De samenwerking met de provincie verloopt goed en conform de (werk)afspraken zoals die
onder andere zijn vastgelegd in de Uitvoeringsovereenkomst (2012).
7. Hoeveel bomen zijn er inmiddels gekapt en waar en wanneer vindt herplanting plaats?
Voorafgaand aan de werkzaamheden heeft de gemeente in de vorige winterperiode 602
bomen gekapt. Hiervoor is een kapvergunning verleend. Om de nieuwe weg in haar omgeving
in te passen plant Dura Vermeer langs de ZOO op diverse plaatsen nieuwe bomen aan, wordt
1 hectare aan natuurcompensatie aangelegd en worden enkele retentievoorzieningen
aangeplant (als contractverplichting). In aanvulling op de contractverplichting vindt na
overdracht van de gronden in samenspraak met bewoners aanvullende herplant plaats.
8. Hoeveel reststroken grond blijven er over en wie is de eigenaar hiervan ? Graag een volledig
overzicht.
Er blijven nauwelijks reststroken grond over omdat de meeste grond is geruild met de 'oude'
grondeigenaren in dit project dan wel zal worden (her)ingericht voor de landschappelijke
inpassing van de ZOO. Een volledig overzicht kan pas gemaakt worden na afronding van het
project ZOO. Eigenaar van de eventuele overblijvende reststroken is naar verwachting in de
meeste gevallen provincie Noord-Brabant omdat de meeste grondaankopen voor het project
ZOO ook door provincie Noord-Brabant zijn gedaan.
Door functiewisseling van de behandelend ambtenaar is de verzending van deze brief iets later
dan de afgesproken behandeltermijn. Onze excuses voor dit ongemak.
Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van de gemeente Halderberge,
de secretaris,
^ de burgemeester,

Mevrouw mr/ C.G. Jacobs
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