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Onderwerp

Verbreding A2 + verplaatsing van op-/afritten + wijzigingen van het onderliggend wegennet

Geachte dames en heren, 

Het zal u ongetwijfeld geenszins vreemd voorkomen, dat dit schrijven veel 
overeenkomsten vertoont met de brief die u onlangs van verontruste bewoners van 
de Veerstraat en de Slimweistraat in Waardenburg hebt ontvangen. Namens de 
bewoners van de geluidswalwoningen aan de Weerdenborch en namens niet 
specifiek aangegeven andere verontruste bewoners van Waardenburg wil ik, als 
voorzitter van de ‘Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh’ en als oprichter 
van het ‘Waardenburgs Platform’ (zie www.waardenburgs-platform.info) u hierbij 
berichten over de gevoelens van hen die ik vertegenwoordig ten aanzien van de 
plannen om de Rijksweg A2 te verbreden, de op- en afritten te verplaatsen en om 
het onderliggend wegennet te wijzigen, zoals een rondweg rond Waardenburg en de 
mogelijke consequenties die al deze activiteiten voor de Waardenburgers kunnen 
hebben. 

Op 13 augustus van het vorige jaar heeft het Brabants Dagblad een artikel gestaan 
met de kop: “Rijkswaterstaat worstelt met ruimte voor verbreden A2 bij 
Waardenburg en Deil”. Tot dat moment waren de meeste, zo niet alle inwoners 
van Waardenburg niet op de hoogte van de plannen en hebben wij ons niet beseft 
welk proces gaande was. Mede dank zij dit krantenartikel, dat overigens ook niet 
door een groot deel van de Waardenburgers gelezen is, vanwege het feit dat het een 
krant is voor ‘beneden de rivieren’, en dank zij een bezoek aan de website van de 
Projectgroep MirtA2 Deil-Vught, kon ik mijn leden informeren en hen in kennis 
stellen van de situatie en van de eerste informatiesessie (voor ons althans) in het 
Motel Van der Valk in Zaltbommel. 
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Totdat het eerder aangehaalde krantenartikel was verschenen, waren wij in het geheel 
niet op de hoogte, terwijl wij rechtstreeks belanghebbenden zijn. Wij, de leden van de 
Bewonersvereniging, en de deelnemers aan het Waardenburgs Platform voelen, dat wij 
als groep een grote achterstand hebben tot het moment van publicatie in het Brabants 
Dagblad in de informatievoorziening. En het is juist daardoor dat wij belangrijke kansen 
hebben moeten missen om onze inbreng te leveren en onze belangen te behartigen. Deze 
gebrekkige informatie rekenen wij alle betrokken partijen, waaronder onze gemeente, 
bijzonder ernstig aan. Wij beseffen ons terdege, dat vele zaken buiten uw invloedssfeer 
liggen, echter de informatievoorziening aan en bewerkstelligen van participatie van uw 
burgers is er geen van. 

Een grote groep leden van de Bewonersvereniging heeft de informatieavond op 14 
november 2019 bezocht en mogelijk ook andere Waardenburgers. Wij hebben aldaar onze 
ongenoegens ten aanzien van de informatievoorziening indringend aan de orde gebracht. 
We zijn enorm teleurgesteld dat op geen enkel moment tot aan het verschijnen van het 
artikel in Brabants Dagblad van 13 augustus 2019, maar eigenlijk tot aan de 
informatieavond van 14 november, een rechtstreekse melding aan ons is gestuurd over de 
plannen, waarvan elk van de nu vier resterende scenario’s (met een groot aantal 
variabele bijbehorende maatregelen in de op- en afritten en het onderliggend wegennet) 
ons allemaal of sommigen van ons diep gaat raken in ons huidige en toekomstige 
woongenot, alsmede in de waarde van onze percelen, woningen en bedrijven. 

Rijkswaterstaat heeft aangegeven dat in de media is gecommuniceerd over de eerdere 
onderdelen van het participatieproces. Gemeente West Betuwe heeft benoemd dat zo’n 
300 brieven zijn bezorgd op relevante adressen en welke adressen zouden er meer 
relevant kunnen zijn dan die van de direct-betrokkenen, de inwoners in de wijk 
Weerdenborgh, de Veerstraat en de Slimweistraat? Wij vertegenwoordigen een groep van 
tientallen belanghebbenden. Met zijn allen kennen we weer een grote groep bewoners van 
Waardenburg en omstreken. Niemand van ons kent één persoon die zegt een brief 
hierover te hebben ontvangen tot het verschijnen van eerdergenoemd krantenartikel. 
Hierdoor misten wij de belangrijkste momenten om onze inbreng te leveren en om onze 
belangen te behartigen. 

Daarom willen wij u vragen alle correspondentie die u vanaf de start van het project tot 
en met heden heeft verstuurd en alle informatievoorziening die u in die periode via de 
media heeft verzorgd aan ons bekend te maken. Graag ontvangen wij fotokopieën van 
brieven en de gebruikte verzendlijsten, alsmede persberichten, etc., data van plaatsing en 
gebruikte media (welke krant, etc.). Ook ontvangen we graag de link naar de pagina op 
de website van de gemeente waar de meest actuele informatie over dit proces verzameld 
is en gepresenteerd wordt. Dit omdat wij op de website niets kunnen vinden hierover. In 
verband hiermede willen wij met klem wijzen op de Wet Openbaarheid Bestuur. 

Graag vernemen wij verder van u hoe de gemeentelijke mobiliteitsvisie samenhangt met 
de hierboven genoemde plannen (verbreding, op-en afritten en onderliggend wegennet). 
Ook vragen we u ons bekend te maken hoe de gemeente West Betuwe heeft gereageerd 
of zal reageren op de reservering van de 38 meter grond ten Oosten en ten Westen van 
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de Rijksweg A2, die door Rijkswaterstaat via de Regeling algemene regels ruimtelijke 
ordening (Rarro) recent is gemaakt. Ook hierover zijn wij als rechtstreeks 
belanghebbenden niet persoonlijk benaderd, hetgeen wij zeer betreuren en als zeer 
onzorgvuldig beoordelen. Omgevingsmanagement in 2020 is niet het simpelweg van 
burgers verwachten dat zij dagelijks op onderzoek uitgaan om te ontdekken of er toevallig 
nog één of andere partij een slot voor elke vorm van ontwikkeling op hun perceel, woning 
en bedrijf dreigt te gaan zetten. Verder willen wij u verzoeken helder te maken hoe de 
plannen voor de A2, de op- en afritten en het onderliggend wegennet zich in uw optiek 
verhouden tot de huidige en toekomstige status van het waterwingebied en het 
grondwaterbeschermingsgebied ten Westen van de A2. 

Zoals u al dan niet direct via de eerdergenoemde meetings hebt kunnen vernemen, zijn 
wij niet alleen teleurgesteld over het proces tot dusverre. Ook zijn wij zeer bezorgd. Onze 
huizen en bedrijven werden vanaf het moment dat publicatie plaatsvond van het eerder 
aangehaalde artikel in het Brabants Dagblad onverkoopbaar, of indien nog verkoopbaar 
aanzienlijk in waarde gedaald. Wanneer wij tot verkoop zouden willen of moeten overgaan 
kunnen wij letterlijk en figuurlijk geen kant op. Wij hadden dit niet kunnen voorzien, laat 
staan dat wij dit hadden kunnen verzekeren of dat wij er op hadden kunnen anticiperen 
door de keuze te maken voor eerdere verkoop of uitstel van investeringen. 

Voorbeelden uit de rest van Nederland en uitingen van de Nationale Ombudsman tonen 
ons helaas dat het voor Rijkswaterstaat onder de noemer ‘algemeen belang’ de 
gewoonste zaak van de wereld is om burgers en ondernemers in vergelijkbare situaties 
vele (tot tientallen) jaren, in persoonlijke en financiële onzekerheid te brengen en te 
houden. Totdat een infrastructurele ontwikkeling daadwerkelijk geëffectueerd wordt, 
ontkent Rijkswaterstaat elke vorm van verantwoordelijkheid en schade, waaronder 
vermindering van woongenot. Het is voor ons een schrikbeeld om op die manier aan ons 
lot te worden overgelaten, hoe goed de uitgesproken intenties van het projectteam 
ondertussen ook mogen zijn. Wij vragen u ons te laten weten op welke wijze gemeente 
West Betuwe de belangen van haar inwoners op dit vlak tot nu toe heeft behartigd en 
hoer de gemeente West Betuwe in het proces vanaf nu voor haar burgers en bedrijven zal 
zorgen. 

Als inwoners en ondernemers behouden wij ons het recht voor zowel gemeente West 
Betuwe, als Rijkswaterstaat en als alle andere betrokkenen uit het consortium in gebreke 
en aansprakelijk te stellen voor de nadelige gevolgen die wij door het proces tot nu toe en 
vanaf nu hebben ondervonden en zullen gaan ondervinden. 

Tijdens de meetings heeft Rijkswaterstaat aangegeven dat elke betrokkene beter uit dit 
proces moet komen dan in de huidige situatie. Dat vinden wij een mooi streven. We zullen 
Rijkswaterstaat vragen hoe dat er voor ons uit zal zien. Wij vertrouwen er op dat dit voor 
ons betekent dat wij ten opzichte van de huidige situatie minder overlast van 
geluidshinder, luchtvervuiling door fijnstof en stikstofdioxide en congestie op het 
onderliggend wegennet zullen ervaren. Indien er ontwikkelingen zijn die onze individuele 
situaties niet beter, maar slechter maken, verwachten wij dat we op een eerlijke wijze 
worden gecompenseerd. 
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In de meeste gevallen zullen de consequenties dermate groot zijn, dat een verplaatsing 
van onze eigendommen aan de orde zal moeten zijn. Wij beseffen ons dat wij in dit 
proces uiteenlopende consequenties kunnen ervaren. Zo zal een verbreding van de 
Rijksweg A2 (E25) voor sommige bewoners dwars door hun perceel lopen, de op- en 
afritten uit de diverse varianten hebben weer consequenties voor anderen, evenals 
mogelijke wijzigingen in het onderliggend wegennet. Om eventuele verschillen in 
behandeling te voorkomen en samen een redelijke, maar ook krachtige gesprekspartner 
te zijn voor de verschillende overheden, hebben wij afgesproken alle informatie die wij 
individueel hebben onderling in de groep te zullen delen. Voor dit doel is het 
Waardenburgs Platform opgericht (www.waardenburgs-platform.info). Dit geldt ook voor 
kennis die wij inwinnen bij bedrijfsmatige adviseurs, rentmeesters, financieel- en 
juridisch adviseurs en communicatieadviseurs. 

Onze belangrijkste wens daarbij is voor nu om op de kortst mogelijke termijn te weten 
waar we aan toe zijn. We willen geen dag langer dan noodzakelijk leven in de zorg en 
angst die nu bij ons is ontstaan. Ook alle investeringen die we op korte en langere 
termijn wilden gaan doen, komen nu in een totaal ander daglicht te staan. Dat is zeer 
schadelijk voor onze persoonlijke en bedrijfsmatige ontwikkeling. Bedrijfsmatige 
investeringen in een onderneming die over een aantal jaren moet worden gesloopt zijn 
desinvesteringen, zeker wanneer daartoe extern geld dient te worden verworven. 
Hetzelfde geldt voor particuliere investeringen in bijvoorbeeld woningisolatie en de 
ingebruikneming van duurzame energie, maatregelen die diversen van ons op korte 
termijn wensten te doen. Tegelijkertijd betekent het achterwege laten van investeringen, 
zoals groot onderhoud aan onze panden, dat de gebouwen dreigen te verkrotten en snel 
nog verder in waarde dalen. Deze onzekerheid is voor ons allemaal afschuwelijk. 

Graag willen wij weten en begrijpen waar we aan toe zijn. Wij verzoeken u ons uit te 
leggen welke beslissingen inmiddels onomkeerbaar zijn, zodat wij ons op de 
consequenties van deze beslissingen kunnen voorbereiden. Ook vragen wij u om het 
proces dat vanaf nu door gemeente West Betuwe zal worden doorlopen te schetsen. 
Tevens vragen wij u ons helder te maken voor welke beslissingen op welke momenten 
welke bestuursorganen (zoals Regio Rivierenland en provincie Gelderland, etc.) en 
andere betrokkenen bevoegd gezag zijn, zowel als het gaat om de verbreding van de 
Rijksweg A2 als wanneer het gaat om de verplaatsing van de op- en afritten en 
wijzigingen aan het onderliggend wegennet. Ook willen we graag weten wanneer 
definitief bekend wordt welke de te kiezen combinatie van voorkeursvariant en 
bijbehorende onderdelen van op- en afritten en onderliggend wegennet bekend wordt, 
wat de gevolgen daarvan zullen zijn en vooral hoe wij daarin worden ontzorgd. Dan 
weten we in elk geval tot welk moment wij in de huidige onzekerheid en financieel 
vacuüm moeten verkeren. Voorts vragen we u in beeld te brengen welke maatregelen de 
gemeente al zal gaan nemen op het onderliggend wegennet. Indien daar goede 
interventies worden gepleegd, kan een deel van de problematiek op de A2 worden 
opgelost en voorkomen. Ook willen wij u verzoeken ons te laten weten welke gevolgen 
voor de problematiek op de A2 en het onderliggend wegennet u verwacht nu we de 
komende jaren in een ‘anderhalvemeter-samenleving’, met veel minder mobiliteit, zullen 
gaan leven. 
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Wij willen er graag van uitgaan dat u als gemeentebestuur ons zult steunen in deze 
situatie die en in dit proces dat voor ons nieuw en complex is, dat wij niet hebben 
veroorzaakt en waar wij niet om hebben gevraagd, bijvoorbeeld door in alle redelijkheid 
kosten die gemaakt moeten worden voor het inwinnen van professioneel advies, maar 
ook voor communicatie in het algemeen {(nieuws-)brieven, flyers, beheer en onderhoud 
van de website} te vergoeden. 

Tenslotte: vrijwel alle inwoners van Waardenburg en in het bijzonder hen die tussen de 
spoorlijn en de Rijksweg A2 gingen wonen in het verleden, beseften en accepteerden de 
mate van overlast door geluid en door vervuiling van de lucht voor zover die op dat 
moment aanwezig waren. De inwoners tussen de spoorlijn zaten en zitten in de tang en 
als de kracht van het tangbekken groter wordt door a) de verbreding van de Rijksweg A2, 
alsmede de toename van de verkeersintensiteit en b) een significantere rol voor het 
spoorwegennet met uitbreiding van sporen, zullen zij daar mentaal, fysiek en financieel 
enorme consequenties van ondervinden. Dit is niet toelaatbaar en behoort niet tot goed 
bestuur. Wij vragen daarom onze vertegenwoordigers bij de overheden daar alert op te 
zijn en dienovereenkomstig op te anticiperen. 

Bij voorbaat dank! 

Hoogachtend, 

G.H.H. Tebrunsvelt, 
voorzitter Bewonersvereniging Bungawalls Weerdenborgh 
oprichter Waardenburgs Platform 

in afschrift aan: 
Stuurgroep Programma MirtA2 Deil-Vught; 
Bestuurlijke Advies Groep Programma A2; 
Ambtelijke Advies Groep Programma A2; 
Maatschappelijke Advies Groep Programma A2; 
Voorzitters van de raadsfracties van de gemeente West Betuwe 
Bewonersgroep Veerstraat en Slimweistraat. 
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