
AMENDEMENT
Raadsvergadering d.d. 8 februari 2007
Agendapunt 12
Ontsluiting Groesbeek richting A 73

~rJV
De Raad van de gemeente Mook en Middelaar d.d. 8 februari 2007 in vergadering
bijeen:

Gezien het aangepaste voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders van
de gemeente Mook en Middelaar van dd. 31 januari 2007.

Gehoord:
de opmerkingen en discussies in de commissie Grondgebied d.d. 24 januari
2007.
de discussies en de opmerkingen in de Raad van de gemeente Heumen d.d. 1
februari 2007;

Gelezen:
de 'actualisatie verkeersstudie Groesbeek-Mook-Malden' van de Grontmij met
de varianten 0, 1,2,3; 4,5,6;
de verschillende nader ingebrachte varianten genoemd 3a (GHMN), Sa, 6a en
6b en I "'",
de overige opmerkingen en mededelingen in o.a. De Gelderlander;

I .
Overwegende:

.dat de ontsluiting van proesbeek via het Nijmeegse gebied onvoldoende
ontwikkeld is op het punt van doorstroming;
dat met name de aanslriting van Nijmegen op de A73 via Dukenburg door

-..../ verkeersmaatregelen op Nijmeegs gebied onvoldoende functioneert en de
~ problematiek in Malden neerlegt;.

dat Groesbeek de ontsluiting via Milsbeek eveneens door verkeersmaatregelen
bemoeilijkt; I
dat het ontbreken van een ontsluiting van Groesbeek in NO richting Wyler de
verkeersdruk richting ZW aanzienlijk vergroot;-X dat de verkeersafwikkeling via de kernen in Mook en Molenhoek de
leefbaarheid ernstig aahtast;
dat de gemeente Moo~ en Middelaar niet kan worden gezien als de
veroorzaker van de problematiek;
dat de gemeente Mookl en Middelaar juist ook de gemeente is, voor wie
uitvoering van de meeste oplossingsvarianten als gevolg van een niet adequate
ontsluiting van de gemeente Groesbeek gevolgen zal hebben;
dat van de gemeente G~oesbeek, de gemeente Nijmegen en de Stadsregio
Arnhem Nijmegen, dan wel van alle omliggende Gelderse gemeenten primair
oplossingsvarianten mogen worden verwacht die niet op het bordje van de
gemeente Mook en Middelaar, dan wel de burger van de gemeente Mook en
Middelaar worden gelegd;
dat de opvatting van gemeenten, dat men 'geen last heeft van de gevolgen van
een niet adequate ontsluiting van Groesbeek, dit niet mag betekenen dat
genoemde gemeenten zich mogen kunnen onttrekken aan het zoeken van een
oplossing op eigen grondgebied;



dat in een onderzoek naar een duurzame oplossing van genoemde
verkeersproblematiek bovengenoemde constateringen mede moet worden
betrokken ter verbetering van de diverse oplossingsvarianten;
dat een oplossing van de verkeersproblematiek door het centrum van
MookiMolenhoek moet worden gerealiseerd vóór de realisering van het
Centrumplan Mook, dan wel tijdelijk naar een alternatief moet worden
gezocht.

Gezien de verschillende door de Stadsregio Arnhem Nijmegen en andere partijen
aangedragen en benoemde oplossingsvarianten

Overwegende :
dat de GHMN-variant van de overgelegde varianten het meeste recht doet aan
de constatering dat de oplossing dient te worden gezocht bij de omliggende
Gelderse gemeenten;
dat de GHMN-variant evenals alle overige varianten schade zal toebrengen
aan bestaande natuurwaarden;
dat de GHMN-variant deels is geprojecteerd op een in het verleden voor
gemotoriseerd verkeer bestaande weg;
dat de GHMN-variant recht doet aan een ontsluiting van het industrieterrein
van de gemeente Groesbeek;
dat de door de GHMN-variant het verkeer vanuit Groesbeek Noord/Oost,
H.Landstichting, Berg en Dal en Nijmegen Oost naar de A 73 wordt ontsloten;
dat.de overige aangedragen varianten de problematiek verplaatsen van het

. centrum van Mook naar het centrum van Groesbeek;
- . dat de GHMN-variant rechtstreeks aansluit op het Knooppunt Jan Ludenlaan,

hetgeen de doorstroming beslist optimaal bevordert;
dat bij alle overige varianten, waarbij er een aansluiting moet komen op de
Rijksweg te Mook een dergelijk aan te leggen kruispunt bij toename van het

-"·;~verke.er in de toekomst tot nieuwe grote problemen zal leiden.
", '._.. ,r," •

BESLUIT

Genoemd voorstel van het College van Burgemeester en wethouders van Mook en
Middelaar in dier voege te wijzigen dat zij komt te luiden:
1. dat de GHMN-variant op grond van bovenstaande constateringen en

overwegingen als de praktisch meest haalbare en voor de gemeente Mook en
Middelaar 'beste' oplossing als eerste en enige variant nader wordt uitgewerkt;

2. dat eerst - indien de GHMN-variant na uitwerking op grond van objectieve
.bevindingen niet haalbaar is - alle overige door de Stadsregio Arnhem
Nijmegen en andere varianten - dus de varianten 0, 1,2,3,4,5, 5a, 6a en 6b-
nader dienen te worden beoordeeld en aan de raden der gemeenten Heumen,
Groesbeek, Nijmegen en Mook en Middelaar dienen te worden voorgelegd,
incl. een vergelijkingsonderzoek van de objectief aanwezige, door de
verschillende varianten te schenden natuurwaarden, opdat een keuze voor de
één-na-beste oplossing voor de Raden moegelijk is.

3. dat indien door de betreffende gemeenten niet tijdig wordt meegewerkt aan
een oplossing van de verkeersstroom van Groesbeek door het centrum van
Maak door de gemeente Mook en Middelaar een nader onderzoek zal worden



gehouden naar mogelijkheden om de ontsluiting van Groesbeek naar
MookiMolenhoek door verkeersmaatregelen te bemoeilijken.

4. dat de in het voorstel genoemde zin 'de geprojecteerde nieuwbouw van de
brandweerkazerne/werkplaats op het terrein van de milieustraat zal
hierdoor niet in het gedrang moeten komen' te dient te vervallen, zolang
bovengenoemd onderzoek nog voortduurt.

5. dat de kosten van de ontsluiting van Groesbeek naar de A73 financieel niet ten
laste van de gemeente Mook en Middelaar kunnen worden gebracht.
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ONTSLUrING GROESBEEK A 73
Ik zal beginnen met hetgeen waar ik eigenlijk mee moet eindigen:
ook het voorliggende voorstel acht ik onvoldoende. Het voorstel legt - kortweg gezegd - in bijna
alle varianten de oplossing van het probleem in de gemeente Mook en Middelaar, terwijl als de
werkelijke 'veroorzaaksters' van de problematiek moeten worden gezien de gemeente Nijmegen en
de gemeente Groesbeek. In feite moet ook de oplossing een Gelders probleem zijn en moeten zij
zich ons probleem aantrekken en een eigen oplossing erop loslaten!
In beginsel moet de oplossing in het Gelderse liggen! Pas als dat niet haalbaar zou blijken te zijn,
zouden wij bereid kunnen zijn om andere oplossingen te in ogenschouw te nemen.
Ik voel me dan ook gedwongen een amendement op het verbeterde voorstel in te dienen, wetende
dat elke oplossing ergens pijn zal doen en natuurwaarden zal schenden.

Nog beter is het om op dit moment met een oplossinglkeuze te wachten tot we weten wat wij met
onze gemeente van plan zijn. We hebben ons toch bereid verklaard om op korte termijn met een
toekomstvisie te komen?

Het huidige aangepaste voorstel met al zijn door derden ingediende varianten is al een hele
verbetering door de opgenomen GHMN-variant (variant 3a), maar al die mogelijke varianten leiden
in onze gemeenschap tot een twee-, drie, vier- etc. deling, terwijl een keuze juist zou moeten leiden
tot een voor iedere Mookse burger geaccepteerde oplossing.
In het gewijzigde voorstel wordt de problematiek en een groot deel van de voorgestelde oplossingen
nog steeds bij de gemeente Mook en Middelaar gelegd, terwijl juist Mook en Middelaar niet de
veroorzaakster van het probleem is, maar uitsluitend de gevolgen krijgt gepresenteerd door de
besluiten van Nijmegen om ooit haar uitvalswegen naar de A73 auto-onvriendelijker te maken en de
gemeente Groesbeek die in feite te lang niets gedaan heeft aan de ontsluiting van haar
industrieterrein en de ontsluiting naar Milsbeek auto-onvriendelijk heeft gemaakt. Daarnaast geven
de meeste voorgestelde varianten - m.u.v. de GHMN-variant - een beperkte oplossing voor
Groesbeek, want de meeste varianten laten het verkeer Groesbeek binnenkomen bij het knooppunt
Groesbeek/Mook/Molenhoek. Daar waar het bos begint/eindigt. Het verkeer zal dan nog voor een
belangrijk deel door Groesbeek heen moeten kruipen. ..Ll

Mijnfractie vindt dan ook dat de beperking van de keuze tot éne GHMN-variant een must is; niet
alleen om de andere gemeenten geen kans te geven 'er zich met een Jantje-van-Leiden van afte
maken' -denk hierbij aan de raad van de gemeente Heumen-, maar ook omdat het gewoon voor
Maak en Middelaar de beste keuze is! En daar hebben wij recht op!
Het legt op de eerste plaats de probleemoplossing bij Groesbeek en vervolgens bij de Gelderse
gemeenten Heumen en Nijmegen. De probleemoplossing wordt hierbij niet opgeschoven naar de
Limburgse gemeente Mook en.Middelaar.
De GHMN-variant biedt voor Nijmegen (Nijmegen Oost), Groesbeek (industrieterrein, Berg en Dal,
H. Landstichting) en HeumenJMalden ( minder verkeer door het centrum van Malden) zeer goede
oplossingen voor haar ontsluitingen. Daarnaast sluit deze variant prima aan op het knooppunt Jan
Ludenlaan, zodat allerlei andere gekunstelde oplossingen van nieuwe knooppunten/kruispunten in
Mook - denk aan aansluiting op de Rijksweg - achterwege kunnen blijven.
Pas als deze variant na onderzoek en verdere uitwerking niet of minder geschikt zou blijken te zijn,
komen alle andere oplossingsvarianten incl. die van de belangengroeperingen in beeld. En ik zeg
met name 'alle' tot nu toe gepresenteerde oplossingsvarianten, omdat bij voorbaat geen enkele
oplossingsvariant mag worden uitgesloten vanwege bepaalde vooringenomen opvattingen over
bepaalde gebieden. We moeten hierbij zorgvuldig tewerk gaan. Eén variant bij voorbaat uitsluiten
wekt wrevel bij bevolkingsgroepen die elders in onze gemeente wonen. Alle aspecten waaronder de
te schenden natuurwaarden, de verkeerskundige aspecten, de kosten van de uitvoering van alle
varianten zullen zonder enige vooringenomenheid objectief op een rijtje moeten worden gezet etc.
Het inschakelen van een bureau dat meer gespecialiseerd is te kijken naar verkoerskundige
aspecten dan naar verkeerstechnische zaken zoals de Grontmij heeft gedaan, acht ik van belang.
Uit die vergelijking zal dan een keuze moeten worden gemaakt, waarbij wij ons allen bewust
moeten zijn dat er natuurwaarden geschonden worden. Ik kom thans tot het navolgende
amendement. Graag wil ik het amendement met u bediscussiëren en zo nodig daarin wijzigingen
aanbrengen. ~ .
Wim Meij, 8 februari 2007 ~ .
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