
   De gemeenteraad van Duiven in vergadering bijeen op 6 februari 2012;  

constaterende dat: 

- de minister van Infrastructuur en Milieu op 16 januari 2012 de keuze voor doortrekking van de  A15 

heeft gemaakt en dat deze keuze wordt uitgewerkt naar een ontwerptracebesluit; 

- het tracé identiek is aan het bestuurlijk voorkeurstracé uit de startnotitie, zijnde het 

doortrekkingsalternatief Noord; 

- de provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem – Nijmegen als convenantpartners de minister 

positief hebben geadviseerd over deze Noordelijke doortrekkingsvariant; 

- het financieel akkoord tussen de convenantpartners ook tijdens de procedure de keuze bepaalde 

voor het tracé;  

- de door de gemeenten Zevenaar, Lingewaard en Duiven ingebrachte gebiedsvisie, die opgenomen 

werd in de gebiedsvisie van de Stadsregio Arnhem Nijmegen, volledig terzijde is gelegd bij de 

tracékeuze; 

- dat het eensluidend advies van de grondgebonden gemeenten, dat mede op verzoek van 

Gedeputeerde Staten van Gelderland recent is neergelegd, volledig is genegeerd; 

overwegende dat tijdens de procedure ten aanzien van dit tracé doortrekkingsalternatief Noord ernstige 

bezwaren zijn ingebracht vanwege: 

- de verstrekkende gevolgen daarvan voor de leefbaarheid in het tracégebied; 

- de ernstige gezondheidsrisico’s voor bewoners veroorzaakt door fijn stof PM 10 PM 2,5 en de te 

verwachten geluidsoverlast; 

- de effecten op het Natura 2000 gebied Kandia, Rijnstrangen  en de Loowaard, 

spreekt als haar mening uit dat: 

- dit tracébesluit voor de gemeente Duiven absoluut onacceptabel is; 

- de provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem – Nijmegen de belangen van de bewoners voor 

een gezonde leefomgeving, na aanleg van de doortrekking van de A15, volledig hebben genegeerd; 

- de kwaliteiten van het landelijk gebied in Duiven met deze tracéligging ernstig worden aangetast; 

- de besluiten en de inspanningen van de raad van Duiven, die absoluut bijdragen aan een 

acceptabele aanleg, volledig zijn genegeerd; 

- daarmee het vertrouwen van de samenleving in de politiek ernstig zal kunnen worden geschaad; 

draagt het college van Burgemeester en wethouders op; 

- dit standpunt over te brengen aan de minister van Infrastructuur & Milieu, Gedeputeerde Staten en 

Provinciale Staten van Gelderland, het Dagelijks Bestuur en de Stadsregioraad van de Stadsregio 

Arnhem- Nijmegen en in overleg te gaan om na te gaan op welke wijze de combivariant 2 wel te 

realiseren is.  
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