
LOKAAL ALTERNATIEF 
 
Motie Aanleg Gronden voor Natuur 
 
De gemeenteraad van Duiven in vergadering bijeen op maandag 18 april 2011; 
 
gelezen het besluit van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 februari 2011 om in het 
kader van het project Gronden voor natuur over te gaan tot het inplanten van braakliggende percelen 
nabij de Betuwelijn; 
 
Overwegende dat: 
 
- het college daarbij wil overgaan tot het inplanten van de percelen Kerkepad en  Rijnstrangenweg 
noord en zuid, groot ca. 4,84 ha;  
 
- de kosten van de aanplant op de genoemde percelen worden geraamd op € 22.700,--; 
 
- mogelijk binnen afzienbare tijd op deze percelen het tracé van de door te trekken gedeelte van de 
autoweg A15 (tracé Ressen-A12) kan komen te liggen waardoor deze aanplant weer teniet wordt 
gedaan en dat derhalve sprake zal zijn van kapitaalvernietiging; 
 
Nader overwegende dat:  
 
- dit niet uit te leggen zal zijn aan de burger en een zeer demotiverende uitwerking zal hebben op de 
betrokken vrijwilligers;  
 
- er in het Programma van Eisen staat vermeld dat de in te planten percelen minimaal 10 jaar moeten 
blijven liggen om een goed resultaat te krijgen; 
 
- er nog voldoende percelen zijn; het Plan van Aanpak spreekt van in totaal ca. 18 ha; waar in het 
kader van de Aktie Gronden voor natuur wel met de inplant kan worden begonnen of verder kan 
worden gegaan; 
 
- in het visiedocument, 10BW0145 visie GvN, art. 3.2 Visie op structuur en beeldkwaliteit staat 
vermeld:  
” Wel moet bij de Betuwelijngronden rekening worden gehouden met het feit dat ze liggen in het 
zoekgebied voor de A15. Ondanks dat nog niet zeker is of, en waar deze komt is het niet zinvol om op 
deze terreinen grote investeringen te doen. De kans bestaat dat deze gronden binnen enkele jaren 
gebruikt gaan worden voor de aanleg van de A15”. 
 
 
b e s l u i t : 
 
aan het college van burgemeester en wethouders op te dragen om met de aanplant van de percelen 
Kerkepad en Rijnstrangenweg noord en zuid in het kader van de Aktie Gronden voor natuur te 
wachten totdat door het Rijk een besluit is genomen over het al dan niet door trekken van de A15 
(tracé Ressen-A12) en bekend is volgens welk tracé de door te trekken A15 wordt aangelegd; 
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
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