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Geachte leden van Provinciale Staten, 
 
Gaarne vragen wij dringend uw aandacht voor het volgende. De gemeenteraad van Duiven 
heeft gekozen voor het zuidelijke tracé bij een doortrekking van de A15. Ook de gemeenten 
Zevenaar en Lingewaard kiezen voor deze optie. Hierbij volgen de gemeenten de eerder 
opgestelde Gebiedsvisie A15, welke ook door de Stadsregio Arnhem-Nijmegen en de 
provincie Gelderland is overgenomen. Wij benadrukken dat het tracé van de gebiedsvisie 
uitgaat van een tunnel en volledig verdiepte ligging.  
 
Wij van Lokaal Alternatief, lokale politieke partij in de gemeente Duiven, zijn van mening dat 
het zuidelijke tracé het minst schadelijk is waarbij het dorp Groessen nog enigszins wordt 
ontzien. Desalniettemin zal de Liemers, en in het bijzonder de dorpen Groessen en Loo in de 
gemeente Duiven, zwaar worden belast met de doortrekking van de A15.  
 
De afgelopen tijd zijn er afgevaardigden van meerdere fracties uit de Tweede kamer 
waaronder GroenLinks, PvdA, en VVD, op bezoek geweest in onze gemeente Duiven om met 
eigen ogen te aanschouwen wat de impact is voor de inwoners van onze gemeente op het 
voorkeurstracé A15 van onze minister. Daarbij hebben verschillende leden van Provinciale 
Staten zich ook niet onbetuigd gelaten. Onlangs heeft de minister, samen met enkele van haar 
belangrijkste adviseurs van Rijkswaterstaat, het gebied bezocht. Gezien de reacties en een 
extra schriftelijke vragenronde vanuit de Tweede Kamer aan de minister, lijkt er enige 
beweging te zitten in het standpunt van de minister. Eerder heeft zij zich uitgesproken voor 
het noordelijke tracé. Na het bezoek ter plaatse en gehoord de argumenten van onze gemeente 
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voor het zuidelijke tracé, de zogenaamde Combivariant 2, heeft de minister toegezegd dit 
zorgvuldig te onderzoeken. 
 
Wat ons als lokale partij evenwel grote zorgen baart is het feit dat er tot nu in de Tweede 
Kamer weinig animo is om de doortrekking met een tunnel en volledige verdiepte aanleg te 
realiseren. Het argument daarbij is dat deze tunnel niet binnen het budget past. Een brug lijkt 
vooralsnog de enigste optie.  
Met name Groessen en Loo krijgen het dan zwaar te verduren in onze mooie Liemers. Aan de 
andere kant van het Pannerdenskanaal is de buurtschap Boerenhoek het slachtoffer. Voor Loo 
dreigt een oeververbinding door middel van een brug “op hoge poten” met alle nadelige 
gevolgen voor de leefbaarheid, denk hierbij o.a. aan de fijnstofproblematiek, geluidsoverlast 
en horizonvervuiling. Daarbij wordt de Rijnstrangen, een natuurgebied van hoog ecologische 
waarde dat valt onder de Europese beschermingsregels, op een zeer ernstige manier aangetast. 
Een gebied ook waarvoor de provincie Gelderland zich immer ten volle heeft ingezet om te 
beschermen en te versterken. Provinciale Staten en Gedeputeerde Staten van Gelderland 
hebben zich nota bene in het verleden met succes ingespannen om voor de Betuwelijn een 
tunnel onder het Pannerdensch Kanaal te realiseren. Nu vergeet men de toen gehanteerde 
argumenten en kiest men louter uit financiële argumenten voor een brug wetende dat hiermee 
het natuurgebied De Rijnstrangen ernstige en onherstelbare schade wordt toegebracht. Hoe 
raar kan het lopen! Bedenk daarbij tevens dat de doortrekking van de A15 en de wijze van 
uitvoering niet voor enkele jaren maar voor meer dan honderd jaar is. Het komt ons voor dat 
dan een extra investering voor een tunnel en daarmee behoud en bescherming van het 
bijzondere natuurgebied en zorg voor de leefomgeving van de bewoners in het gebied 
absoluut verantwoord is.  
 
Wij pleiten er bij u voor om uw eerder ingenomen standpunt te heroverwegen en alsnog te 
kiezen voor een optimale inpassing van de doortrekking van de A15 volgens de Combivariant 
2 met een tunnel. Om deze optimale inpassing te kunnen realiseren, verzoekt Lokaal 
Alternatief uw fracties in de Provinciale Staten om, indien er vanuit Den Haag niet voldoende 
geld beschikbaar wordt gesteld, de NUON gelden hiervoor in te zetten. Eerder heeft mevrouw 
Meijers, fractievoorzitter van de PvdA in de Provinciale Staten, dit reeds voorgesteld.     
 
Wij spreken de hoop uit dat ons pleidooi gehoor bij u vindt en dat u bereid bent voor alle 
inwoners in de Liemers en de gemeente Lingewaard de door ons gevraagde stap te nemen.  
 
 
Hoogachtend,  
 
 
 
Piet Dijkstra fractievoorzitter, 
Rijnstrangenweg 4 
6923SL Groessen 
Tel.0620361854 
pietdijkstra@lokaal-alternatief.nl 
 
Lokaal Alternatief gemeente Duiven. 
 


