
Procesvoorstel MIRT A2: BOK en antwoorden Bestuurlijke reactie 
 

Begin oktober heeft uw raad een bestuurlijke reactie ingediend op de Ontwerpstructuurvisie MIRT A2 
Deil-Vught. In de stuurgroep en het ambtelijke programmateam wordt gewerkt aan de volgende stap in 
het proces: Het officiële besluit van de minister over de voorkeursbeslissing. Om dat te kunnen doen 
moet de nota van antwoord klaar zijn, eventuele aanpassingen in de voorkeursbeslissing zijn verwerkt 
en de Bestuursovereenkomst (BOK) worden gesloten.  
 
De planning van het ministerie is om tijdens het BO MIRT van begin maart 2022 het voorkeursbesluit te 
nemen. Omdat mogelijk te maken is het dringende verzoek gekomen richting de bij de BOK betrokken 
gemeenten om uiterlijk 1 februari een tekenmandaat af te geven aan regio Rivierenland. 
 
Dit vraagt wederom om een proces binnen de gemeentes dat niet binnen de reguliere aanlevertermijnen 
van de raadscyclus past. De drie betrokken colleges hebben aangegeven om in overleg met de griffies 
en de presidia zich te buigen over dit verzoek, met de intentie om hier zo mogelijk gehoor aan te geven. 
 
Stappenplan MIRT A2 komende periode 
22 december 2021 Informele reactie IenW op bestuurlijke reacties wordt toegezonden  
   aan regio en gemeenten 
24 december 2021 verzenden regionale informatienota Regio Rivierenland aan gemeenten  
24 december 2021 versturen BOK naar gemeenten 
1 februari 2021  Tekenmandaten vanuit de drie gemeenten zijn binnen 
2e helft februari 2022 Tekensessie BOK minister en regionale partijen 
1e helft maart 2022 BO MIRT beslissing minister over het Voorkeursalternatief 
 
Achter de schermen is al veel werk verzet en moet de komende weken nog meer werk verzet worden 
om alle benodigde beslisinformatie voor de gemeenteraden af te ronden. En bestuurlijke afspraken goed 
op papier te zetten. Zoals u kunt zien wordt net voor de kersvakantie de benodigde informatie verzonden 
aan de gemeenten.  
 
Procesvoorstel West Betuwe 
24 december  verspreiden Informatienota Regio Rivierenland en BOK aan gemeenteraad 
11 januari 2022  Collegebesluit raadsvoorstel MIRT A2 
18/19 januari 2022 Bespreken raadsvoorstel in Commissie Fysiek 
1 februari 2022  Raadsbesluit 
 
Direct na ontvangst van de regionale informatienota en de BOK kunnen deze gedeeld worden met de 
raad. Dit geeft de raadsleden de gelegenheid hier alvast kennis van te nemen. Deze stukken worden  
direct doorgezonden, zonder toelichting en voorstel vanuit het college verzonden. 
Het raadsvoorstel volgt op 11 januari direct na het collegebesluit. Dit geeft de fracties een week de tijd 
geeft om op basis van het voorstel van het college een oordeel te vormen voor de bespreking in de 
Commissie Fysiek. 
Beeldvorming heeft over dit onderwerp al plaatsgevonden en is in deze fase niet meer aan de orde. 


