
 

 

MOTIE 
 

Uitbreiding Regelstation Neerijnen 
 

De gemeenteraad van West Betuwe, in vergadering bijeen op 21 december 2021 
Kennis genomen hebbend van de brief van Liander dd. 10 december 2021 

  
Constaterende dat, 

• Er in de betreffende brief door Liander is toegezegd dat verplaatsing van het 
regelstation enkele 10-tallen meters richting het oosten technisch mogelijk is; 

 
Overwegende dat, 

• Bij deze optie een minimale vertraging ontstaat ten opzichte van het oorspronkelijke 
plan en de huidige situatie; 

• Deze optie gereed zou kunnen zijn in 2024;  

• Liander aanbied om benodigde ambtelijke ondersteuning te geven aan de 
planontwikkeling; 

 
Is van mening dat, 

• Vaart dient te  worden gemaakt met de uitbreiding en versterking van de 
stroomvoorziening in ons gebied; 

• Hiervoor het regelstation te Neerijnen dient te worden versterkt en verplaatst; 

• Vertraging zo veel moet worden voorkomen; 
 

Verzoekt het College: 

• aan Liander mede te delen dat de Gemeente Raad van West Betuwe een positieve 
grondhouding heeft voor de bouw van het nieuwe regelstation te Neerijnen, in de 
aangegeven oostelijke richting van ten minste 50 meter, maar zo ver als noodzakelijk 
is om aan onderstaande voorwaarden te voldoen;  

• de vertraging van oplevering en het versterkt en verbeterd hebben van de 
stroomvoorziening van het te dekken stroomvoorzieningsgebied, beperkt te laten 
blijven tot 2024; 

• er recht blijft gedaan worden aan de uitspraak van de Gemeenteraad dat het open 
karakter van de entree van het beschermde dorpsgezicht te Neerijnen, als ook het 
vrije zicht op en vanuit het Stroomhuis gewaarborgd blijven; 

• nog dit jaar, dan wel uiterlijk januari 2022,  een gesprek met de direct omwonenden 
aan De Van Pallandtweg en Liander te organiseren om de haalbaarheid van deze 
optie te checken; dit om vertraging te voorkomen; 

• de gemeente, waar nodig faciliterend optreed in participatie en grondverwerving. 

• ambtelijke capaciteit in te zetten om zo ook het gemeentelijke traject niet de 
vertragende factor te laten zijn. 

• dat de Raad van West Betuwe in de raadsvergadering van 1 februari 2022 wordt 
geïnformeerd over de voortgang in dit traject. 
 

Verzoekt het Presidium: 

• dit onderwerp ter bespreking te  agenderen voor de komende  raadsvergaderingen; 

• besluitvorming van het nieuwe bestemmingsplan met voorrang te agenderen; 
 
En gaat over tot de orde van de dag 
Getekend door de Fracties van: 
 
VVD West Betuwe  SGP West Betuwe  Dorpsbelangen West Betuwe 


