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Lokaal Alternatief wil onderzoek Ombudsman na besluit doortrekking A15 

“Inspraak is compleet zinloos gebleken”   

Lokaal Alternatief wil dat de Nationale Ombudsman onderzoek instelt naar het besluit van de 
minister om de A15 door te trekken. Tijdens de gemeenteraadsvergadering van maandag 6 
februari dient de Lokaal Alternatief een motie hiertoe in. Daarin wordt het College van B & W 
van de gemeente Duiven opgedragen in actie te komen. 
 
“Het is de bedoeling dat de Nationale Ombudsman onderzoek doet naar het traject waarvoor 
de minister vorige week heeft gekozen”, stelt gemeenteraadslid Harry Keultjes van Lokaal 
Alternatief nadrukkelijk.  
Net als veel bewoners is Lokaal Alternatief geschrokken van het besluit van de minister. “De 
procedure die is gevolgd om tot een definitieve keuze te komen, maakt onderdeel uit van de 
pilot Inspraak Nieuwe Stijl”, vult fractieleider Piet Dijkstra van Lokaal Alternatief aan. “Die 
hield in dat de burger mee mocht denken over de te kiezen oplossing. Dat is in dit traject 
volop gebeurd. Toch kiest de minister voor een tracé dat identiek is aan het jaren geleden 
gepresenteerde bestuurlijk voorkeurstracé uit de startnotitie, het doortrekkingalternatief. De 
minister heeft nieuwe inzichten en voorstellen die zijn ontstaan tijdens de procedure 
ongemotiveerd genegeerd. De minister gaat met het genomen besluit voorbij aan de enorme 
impact die de doortrekking op deze wijze heeft op het kwetsbare Rijnstrangen gebied, 
onderdeel van het Gelderse Poort. Daarbij gaat de minister voorbij aan de enorme gevolgen 
van dit tracé voor de leefomgeving van bewoners en de volksgezondheid van met name 
kinderen op de nabij gelegen basisschool.” 
Ook de sociale barrièrewerking die het doorsnijden van het gebied veroorzaakt, stuit Lokaal 
Alternatief tegen de borst. Harry Keultjes: “Inspraak is zinloos gebleken. Het genomen besluit 
doet geen recht aan de positieve constructieve houding die de 
bewonersvertegenwoordigingen getoond hebben. En dat terwijl de overheid ze nota bene 
heeft uitgenodigd om deel te nemen aan de burgerparticipatie volgens de Inspraak Nieuwe 
Stijl.“ 
Naast het inschakelen van de Nationale Ombudsman wil Lokaal Alternatief ook dat het 
College van B & W een subsidieregeling in het leven roept voor de te maken juridische 
kosten door bewonersvertegenwoordigingen. 
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