
College 

 

 
 

 
 
Raadsinformatie  
  
Aan Raad 
Portefeuillehouder Harry van de Ven 
Onderwerp Van Haestrechtstraat 
Datum 31-01-2017 
  
 
__________________________________________________________________________________ 
 
Stand van zaken reconstructie Van Haestrechtstraat 
Er wordt momenteel groot onderhoud uitgevoerd aan de Van Haestrechtstraat in Goirle. Hierbij 
wordt er een grote regenwaterriolering onder het wegdek aangelegd en het asfalt vernieuwd. 
Daarnaast worden trottoirs, parkeervakken, verlichting en groen vernieuwd, worden bredere 
fietsstroken aangelegd en is de kruising met de J.A. Thijmlaan veiliger ingericht. Nadat de 
werkzaamheden in de decembermaand stilgelegen hebben om de overlast voor centrumbezoekers 
en winkeliers te minimaliseren, zijn de werkzaamheden nu weer hervat. Het project wordt  in maart 
opgeleverd.  
 
Bodemverontreiniging Van Haestrechtstraat 69 e.o. 
Bij de voorbereiding van de werkzaamheden is een bodemverontreiniging met benzeen aangetroffen 
rond de Van Haestrechtstraat 69. Uit  onderzoek is gebleken dat de verontreiniging naar alle 
waarschijnlijkheid is veroorzaakt door een oud gaslek. Daarom is Enexis, als netbeheerder 
verantwoordelijk voor de gasleidingen in onze regio, door ons aansprakelijk gesteld voor de schade 
en is tegelijkertijd de provincie, het bevoegd gezag, gevraagd handhavend op te treden. Enexis wijst 
de aansprakelijkheid  af en wenst tot op heden geen gebruik te maken van ons aanbod om de 
sanering mee te nemen in de reconstructie van de Van Haestrechtstraat. Het juridisch traject wordt 
dan ook voortgezet. 
 
Vanwege kostenefficiëntie, beperking van overlast , voorkomen van kapitaalsvernietiging van nieuw 
werk en beperking van de vervuiling heeft het College besloten om de sanering van de 
bodemverontreiniging mee te nemen bij de reconstructie. Ook Enexis is hiervan doordrongen en 
heeft ons schriftelijk laten weten dat ook zij ter beperking van de hoogte van de kosten, die de 
verantwoordelijke zal moeten betalen, aansturen op een spoedige uitvoering van de sanering, 
binnen de reconstructie van de Van Haestrechtstraat. Onze jurist ziet geen bezwaren t.a.v. het 
juridische vervolgtraject en ook de provincie onderschrijft deze aanpak.  
 
Vooralsnog worden deze kosten (circa € 80.000) voorgefinancierd uit het Infraplan-budget. 
 
  



 
 
Bladnummer Datum 
2 31-01-2017 
 

 

Overschrijding budget Van Haestrechtstraat 
Het taakstellend budget voor de uitvoering van de reconstructie van de Van Haestrechtstraat 
bedraagt (na aftrek van voorbereidingskosten en de kosten van het aanpassen van kabels en 
leidingen) circa € 760.000. Er resteerde een budget van circa 5% voor eventuele onvoorziene kosten.  
 
Helaas hebben we tijdens de uitvoering te maken gehad met een onverwacht groot aantal 
tegenvallers, dat van tevoren niet te voorzien was, omdat deze zich onder het wegdek bevonden. 
Hier bleek het budget voor onvoorziene kosten ontoereikend. Het gaat daarbij onder meer om de 
volgende zaken: 
 

• Recent is de wet- en regelgeving rond Niet Gesprongen Explosieven in de bodem 
aangescherpt. Als gevolg daarvan hebben we kort voor de start van de uitvoering van het 
werk een (onvoorzien) historisch vooronderzoek uitgevoerd, waaruit bleek dat er in de Van 
Haestrechstraat een verhoogd risico was op aanwezigheid van Niet Gesprongen Explosieven, 
en waardoor we nu tijdens uitvoering van het werk detectieonderzoek moeten uitvoeren.  

• Onder een gedeelte van het wegdek is puin aangetroffen, dat van onvoldoende kwaliteit is 
om opnieuw te gebruiken onder de nieuwe weg. De afvoer van dit puin brengt onvoorziene 
kosten met zich mee.  

• Ondanks dat er voorafgaand aan het werk uitgebreid onderzoek is gedaan naar ligging van 
kabels en leidingen, komen we in de praktijk alsnog kabels en leidingen tegen, die niet in 
beeld waren en nu alsnog moeten worden verlegd of verwijderd.  

• Bovendien blijkt de bestaande riolering onder de Van Haestrechtstraat, die moet worden 
uitgebreid en aangepast, in het verleden niet goed vastgelegd te zijn, waardoor de werkelijke 
situatie nu soms afwijkt van datgene waar in de voorbereiding van het werk rekening mee is 
gehouden.  

 
Bij de begroting en budgettering van het project is geen rekening gehouden met  deze tegenvallers. 
Aangezien het werk momenteel nog volop in uitvoering is, is er nog geen definitief beeld van de 
hoogte van de overschrijding. Vooralsnog wordt deze op € 30.000 tot € 70.000 geschat. Deze 
budgetoverschrijding zal worden bekostigd uit het Infraplan-budget.  
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