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Informatienota voor de Gemeenteraad
Antwoord op schriftelijke vragen: Schriftelijke vragen HOV Knoop
Druten
Kernboodschap
De komst van een HOV-punt in Druten heeft voor het College van B&W hoge prioriteit en
hier zet het College dan ook op in. In het kader van de zorgvuldigheid doet het College
van B&W nu geen uitspraken over het proces.
Eerdere besluiten
Datum

Korte omschrijving eerder genomen besluit (vermeld zo
mogelijk het zaaknummer/documentnummer)

-

-

Antwoord van het college
In navolgende tekst beantwoorden wij de gestelde vragen:
1. Is het college het met ons eens dat de bouw van het HOV-punt met een hoge
prioriteit op de bucketlist van het Druten moet blijven staat? Zo nee, waarom
niet?
2. Ziet het ernaar uit dat er een oplossing komt voor de grondaankoop rondom het
huidige busstation aan de Scharenburg te Druten?
3. Wordt er ook gekeken naar andere locaties om het HOV-knooppunt te
verwezenlijken?
4. Blijft de bereidheid van de provincie Gelderland staan om de kosten voor de
aanleg van het HOV-punt te dragen?
5. Bij de bekendmaking in 2019 werd direct rekening gehouden met een te leveren
eigen bijdrage door de gemeente Druten. Is bekend wat de eigen bijdrage van de
gemeente Druten op dit moment zou zijn, en staat dit bedrag nog gereserveerd?
6. Destijds lag het in de planning dat Druten in 2020 gebruik zou kunnen maken van
het nieuwe HOV-punt. Wat is de huidige planning?
Het College is het eens met de stellers, de ontwikkeling van het busstation als HOVknoop is een prioriteit voor het College. In het kader van de zorgvuldigheid doet het
College geen uitspraken over het proces rondom de grondaankoop. De gesprekken zijn in
volle gang. Met de provincie Gelderland zijn zeer regelmatig gesprekken. De mogelijkheid
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tot subsidie is er nog steeds en er is op dit moment zelfs al een bedrag gelabeld voor de
eerste fase van dit project. Er is nog geen concrete planning voor de realisatie van het
HOV-punt.
Zodra het proces het toelaat, zal het College uw raad verder informeren en meenemen
bij de verdere uitwerking.
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