
 
 

Excellentie, 

Deze klacht betreft het verloop en de resultaten van de  “Inspraak Nieuwe Stijl” zoals deze  tot  

uitdrukking zijn gekomen bij de gesprekken en onderhandelingen betreffende de doortrekking  van 

de rijksweg A-15. 

Het zal u bekend zijn dat in mei 2006 de  Minister van Verkeer en Waterstaat een wetsvoorstel aan 

de Tweede Kamer heeft gestuurd betreffende de genoemde Inspraak Nieuwe Stijl. De toenmalige 

minister oordeelde dat de formele inspraak bij ruimtelijk-economische projecten moest worden 

aangepast. De rijksoverheid zou bewoners meer gelegenheid moeten geven om mee te denken over 

plannen zoals de aanleg van een weg op het moment dat er nog echt wat met hun inbreng kan 

gebeuren. Aldus  het kabinetsvoorstel ‘Inspraak Nieuwe Stijl’ dat minister Peijs van Verkeer en 

Waterstaat - mede namens minister Veerman van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en minister 

Dekker van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer – in mei 2006 aan de Tweede 

Kamer heeft gestuurd.  

In de daarna volgende jaren is voortvarend uitvoering gegeven aan de Inspraak Nieuwe Stijl, waarbij 

het Centrum Publieksparticipatie adviseert hoe hieraan invulling te geven. Daarnaast leverde in 2007 

de Commissie Elverding (“Sneller en beter” ) een  model op waarin bereikbaarheidsproblemen vanuit 

een brede verkenning en afweging van oplossingen en belangen naar een voorkeursoplossing 

worden geleid. Daarbij is het de bedoeling dat “het publiek” in een vroeg stadium actief en 

constructief meedenkt met besluitvorming over infrastructuur en ruimtelijke inrichting. 

Een aantal projecten kreeg de status van pilot Inspraak Nieuwe Stijl. Eén van deze pilots is de 

Doortrekking van de A-15. Daarna volgde het moeizame proces van het organiseren van de inspraak. 

Een groot arsenaal van instrumenten werd ingezet: meedenksessies, terugkoppelbijeenkomsten, 

consultatiebijeenkomsten en rondetafelgesprekken. Al deze bijeenkomsten werden druk bezocht 

door burgers en bewonersvertegenwoordigingen. De gemeenten produceerden, eveneens met 

positieve inbreng van burgers, een regionale gebiedsvisie, die door de stadsregio Arnhem-Nijmegen 

in een stadsregiovisie werd opgenomen.  Daarnaast sloten in 2006 de Provincie Gelderland en de 

stadsregio Arnhem-Nijmegen een convenant met minister Peijs, voornamelijk handelend over de 

financiering en de projectorganisatie. Al deze verschillende bemoeiingen met uiteenlopende 

doelstellingen maakten afstemming en samenspraak uitermate moeilijk. Daarbij kwam dat de 

financiering niet goed geregeld was en dat gedurende de gehele loop van het project het nut en de 

noodzaak niet duidelijk waren gedefinieerd en dat, afgezien daarvan , de mogelijke trajectscenario’s 

niet goed tegen elkaar waren afgewogen. Bovendien bleek dat het tracé snel nieuwe 



verkeersproblemen zou opleveren. Echter bleef, ondanks alle onduidelijkheid en misverstanden, het 

project gewoon doorlopen.  

Het wachten was nu op de Milieu Effect Rapportage, omdat, zo dachten alle betrokkenen, deze voor 

eens en altijd de knopen zou doorhakken. Toen echter de MER uiteindelijk verscheen, bleek dat deze 

de bewoners gelijk gaf omdat een aantal essentiële punten onvoldoende waren onderzocht. Maar u 

schoof de MER simpelweg opzij en koos de variant die de Provincie en de Stadsregio al van begin af 

aan hadden voorgestaan. Het gevolg was dat de gespreksgroepen gedesillusioneerd stopten met de 

inspraak.  

Uiteindelijk wordt nu door u gekozen voor de –aangetoond- slechtste oplossing. Geen tunnel, maar 

een noordelijke ligging en een brug. En dit totaal tegen alle inspraak in. En waarom? Er is eigenlijk 

maar één argument: geld!! Maar of dit ene argument steekhoudend is!? Ook dat is onzeker, omdat 

de financiële afweging van de verschillende scenario’s onvoldoende is onderzocht. Zoals het nu is 

wordt door de beslissende colleges gekozen voor de variant die zij heimelijk van begin af aan 

eigenlijk al aanhingen. Dus is op deze wijze vier jaar inspraak nodeloos en nutteloos geweest 

De vraag is nu natuurlijk: waarom doen we dit? De Inspraak nieuwe stijl werkt op deze manier alleen 

maar vertragend en frustrerend. Daarbij werkt dit hele gedoe erg prijsverhogend en maakt het de 

kloof tussen overheid en burgers alleen maar groter.  Wat rest is actie door burgers en juridische 

procedures. Daarmee staan we als burger en overheid opnieuw niet meer naast maar tegenover 

elkaar. Zodoende verwordt Inspraak Nieuwe Stijl tot een politieke hobby.  En maatschappelijk  wordt 

het een flop. Daarbij zullen we ons natuurlijk ook moeten afvragen of op deze wijze (en dat geldt 

vanzelfsprekend net zo goed voor andere beleidsterreinen als bijvoorbeeld de WMO)  de overheid 

nog wel het recht heeft om nog langer burgers bij de besluitvorming te betrekken. Ons oordeel is 

dat, als het doel toch niet wordt bereikt, die participatie beter kan worden afgeschaft! 

Samenvattend staan we voor de keuze om ofwel het concept van de Inspraak Nieuwe Stijl en de 

Commissie Elverding vanaf nu echt uit te voeren door alle betrokken groeperingen en colleges of, als 

dit niet zou lukken, er dan maar liever mee te stoppen. 

Gaarne hopen wij dat u en ook alle andere betrokken politici onze klacht ter harte neemt. De politiek 

en de samenleving is niet gebaat met tweespalt bij belangrijke bestuurlijke beslissingen. Daarbij 

achten wij maatschappelijk draagvlak, met name bij de doelgroepen die direct zijn of worden 

getroffen ,van essentieel belang.  

Wij zijn erg benieuwd naar uw standpunt en visie in deze en zijn gaarne bereid om met u daarover in 

gesprek te gaan. 

 

Hoogachtend, 

  


