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Stand van zaken MIRT verkenning  
Op 1 februari en 22 februari heeft de gemeenteraad van West Betuwe gesproken over hun wensen en bedenkingen over de MIRT A2. En 
meer specifiek over de Bestuursovereenkomst en de Regionale Ontwerptafel Rivierenland. Met deze memo informeren wij u u kort over de 
stand van zaken van de meest besproken onderwerpen. 
 
Reactie bestuurlijke consultatie 
Op de eerste plaats het uitblijven van een formele reactie op de bestuurlijke consultatie voorafgaand aan het definitieve besluit van de 
minister over de MIRT A2. Hierover is nader overleg gevoerd in het projectteam en de stuurgroep A2 van 21 februari. Uitkomst is dat deze 
week een formele brief wordt verzonden naar alle partijen die bestuurlijke zienswijze hebben ingediend.  
 
Vertegenwoordiging West Betuwe in stuurgroep A2 
De gemeenteraad heeft aangegeven het belangrijk te vinden rechtstreeks aan tafel te zitten. Namens de gemeenten van Regio Rivierenland 
zit één bestuurder in de stuurgroep A2. In het portefeuillehouders overleg van 8 maart is besloten dat West Betuwe deze rol overneemt van 
Maasdriel. Een natuurlijke overdrachtsmoment lijkt de stuurgroep van juni 2022 te zijn. 
 
Ondertekening BOK  
Het college heeft op basis van een regionaal juridisch advies besloten de BOK zelf te tekenen, dit is ook een nadrukkelijke wens van de 
gemeenteraad. De overige partijen zijn hier niet per definitie tegen, maar hebben wel als voorwaarde de essentie van de BOK niet te 
wijzigen, omdat deze andere opnieuw langs alle partijen moet worden geleid. De juristen onderzoeken verschillende praktische 
oplossingen om dit mogelijk te maken en waarmee alle partijen kunnen instemmen. 
 
Regionale Ontwerptafel Rivierenland  
Alle Gelderse partijen willen graag van start met de Regionale Ontwerptafel Rivierenland. Zolang uw gemeenteraad zich hierover nog niet 
definitief heeft uitgesproken komt dit echter niet van de grond.  
 
 
 



  

12 april 2022  

  

Pagina 2 van 2 

 
Bezoek stuurgroep mei en stuurgroep juni 
De stuurgroep heeft 21 februari ook besloten een bezoek te brengen aan West Betuwe. U ontvangt binnenkort een save the date voor 12 
mei. Het betreft een informeel bezoek aan het college en een afvaardiging van de gemeenteraad. Onderwerp van gesprek is welke opgave 
er spelen in Waardenburg en ook hoe gemeente West Betuwe betrokken wil zijn in de volgende fase, de planuitwerking. 
 
Het bezoek van de stuurgroep in mei is ter voorbereiding op de stuurgroep van half juni. In deze stuurgroep willen ze de open eindjes 
aftikken. Dat betekent dat de stuurgroep dan een definitieve uitspraak van West Betuwe verwacht over de ondertekening van de BOK en 
ROR. Deze stuurgroep zou ook de overdracht kunnen zijn van Maasdriel naar West Betuwe als lid namens regio Rivierenland.  
 
Vervolg besluitvorming 
De door de stuurgroep gewenste planning vraagt om besluitvorming in de raadscyclus van mei. De formele aanlevertermijnen voor deze 
raad zijn voorbij en de benodigde informatie om tot een besluit te komen is druppelt de komende weken nog binnen (onder andere reactie 
bestuurlijke consultatie, bezoek stuurgroep en ondertekening BOK). Voorstel is om het oorspronkelijke raadsvoorstel de komende weken 
te actualiseren op basis van de binnenkomende informatie. En dit 10 mei in het college vast te stellen, waarna het naar uw raad wordt 
verzonden. Eerder is, ook rekening houdend met de komende meivakantie, helaas niet mogelijk. 
 
In de oordeelsvorming van 17 mei kan de reactie op de bestuurlijke consultatie en de afdronk van het bezoek van de stuurgroep op 12 mei 
worden meegewogen in het eindoordeel ter voorbereiding op besluitvorming in uw raad op 31 mei.  
 
Ook de nog openstaande vragen van LLB worden op basis van de meest actuele informatie van antwoorden voorzien en uiterlijk 10 mei 
verzonden en indien mogelijk eerder. 
 
 
 


