
Op 13 jul jl. stelde de LLB-fractie enkele vragen over de MIRT/A2. Deze mail voorziet in de 
beantwoording. 
 
Vraag 1 – Heeft de wethouder op 22 juni 2020 gezegd dat hij gaat voor 2 keer 4 banen, verplaatsing 
van de afslag Waardenburg naar het noorden en een rondweg rond Waardenburg vanaf de nieuwe 
afslag? 
Op 22 juni stond een stuurgroep A2 gepland. Wethouder Ton van Maanen is geen lid van deze 
stuurgroep. Deze stuurgroep bestaat uit vertegenwoordigers van de opdracht gevende partijen van deze 
MIRT: Ministerie van infrastructuur en Waterstaat, Rijkswaterstaat, de provincies Noord-Brabant en 
Gelderland, de gemeente ’s-Hertogenbosch en Regio Rivierenland. Namens de Regio Rivierenland is Jan-
Hein de Vreede van Maasdriel lid van de stuurgroep.  
Wethouder de Vreede overlegt regelmatig met zijn collega bestuurders binnen Rivierenland wat de 
inbreng vanuit de regio is. Regio Rivierenland wil een toekomstvaste oplossing, met voldoende aandacht 
voor ruimtelijke inpassing en de leefbaarheid in onze Regio. De noodzaak van het oplossen van de 
problematiek in Waardenburg wordt breed gedragen. Daarnaast brengt wethouder de Vreede signalen 
die hij ontvangt vanuit de Ambtelijke en Bestuurlijke adviesgroepen in bij de Stuurgroep (AAG en BAG 
zijn breder dan alleen Rivierenland). Op 11 juni heeft de wethouder van Maanen de voorlopige 
denkrichting van het college en de nuances op basis van de eerste bespreking in de gemeenteraad 
ingebracht, bij de BAG.   
 
Vraag 2 – Wat is het advies dat de stuurgroep aan de Minister gaat geven/heeft gegeven? 
Op 22 juni heeft de stuurgroep A2 Deil-Vught nog geen richtinggevend advies af gegeven wat betreft het 
Voorkeursalternatief voor de MIRT-verkenning A2 Deil-Vught. Er volgt nog verder overleg. 

 
Vraag 3 – De Raad is door de wethouder betrokken bij de zaak MIRT/A2 en het advies aan de 
stuurgroep. Daarom willen wij het verslag van de bijeenkomst van 22 juni 2020 graag ontvangen. 
Het verslag van de stuurgroep bestaat uit een besluitenlijst. 22 juni zijn er geen besluiten genomen. 
Daarom is er geen verslag beschikbaar. 

 
Vraag 4 – Heeft de wethouder  tijdens de bijeenkomst van 22 juni 2020 verteld wat de consequenties 
zijn van het aanleggen van een rondweg, zoals verplaatsing van het huidige voetbalveld en 
verplaatsing van woningen en bedrijven? 
De wethouder was, zoals hiervoor uitgelegd, niet aanwezig bij het overleg op 22 juni. 

 
Vraag 5 – Is er vooraf en na 22 juni 2020 overleg geweest met de betreffende voetbalvereniging in 
Waardenburg over het feit dat zij door een mogelijke rondweg voor de tweede keer verplaats moeten 
worden? 
Er afgesproken dat wethouder van Maanen telefonisch contact opneemt met de voorzitter van de 
voetbalclub. 

 
Vraag 6 – Is er vooraf en na 22 juni 2020 overleg geweest met eigenaren van woningen en bedrijven 
die zullen moeten wijken voor een mogelijke rondweg waar nu hun woning staat? 
Zowel binnen het MIRT traject als binnen de gemeente is er nog geen sprake van besluitvorming over 
een rondweg. Ook ligt niet vast over welk tracé een mogelijke rondweg gaat lopen. Aan de ene kant 
willen we mensen goed informeren over de MIRT en de mogelijke gevolgen, aan de andere kant willen 
we mensen niet onnodig verontrusten door persoonlijke gesprekken waarin we nog niet concreet kunnen 
worden. Daarom worden vanuit het gebiedsproces nu algemene bijeenkomsten voor heel Waardenburg 
of voor de drie gebieden waar de meeste zorgen leven georganiseerd. Dit zijn de bewoners van de 
Bungawallwoningen, de Slimweistraat en Veerststraat en de Zandweg en Heideweg. In de diverse 
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digitale bijeenkomsten, per brief en per e-mail zijn 380 vragen gesteld. In de bijlage treft u de brief aan 
en het document met het antwoord op al deze vragen.  

 
Vraag 7 – Heeft de wethouder nog informatie ontvangen van het Rijk over de vraag wanneer de 
Minister het besluit gaat nemen en wat zij met het advies van de stuurgroep gaan doen? 
Nee 

 
Vraag 8 – Gaat de wethouder de Raad van deze zaak op de hoogte houden en zo ja, hoe gaat hij dat 
doen? 
Uiteraard, via alle gebruikelijke kanalen, zoals raadsvoorstellen, raadsinformatiebrieven en mondelinge 
terugkoppelingen. Waarbij het vanwege de krappe termijnen in een dergelijk proces niet altijd lukt 
hiervoor de koninklijke weg te bewandelen. We rekenen daarbij ook op begrip en flexibiliteit van de raad. 

 
Vraag 9 – Wij willen graag een terugkoppeling krijgen van de wethouder over alle openbare 
bijeenkomsten over MIRT/A2 die hij dit jaar namens het college heeft bijgewoond, zowel fysiek als 
digitaal. 
Wethouder van Maanen heeft de raad via de gebruikelijke kanalen op de hoogte gehouden van dit 
proces. De informatie over alle openbare bijeenkomsten zijn terug te vinden via de project website van 
de A2: https://www.mirta2deilvught.nl 

 

https://www.mirta2deilvught.nl/

