
 
 
Motie herbouw voor gedupeerde bewoners buitengebied t.g.v. doortrekking A15 
 
De raad van de gemeente Duiven in vergadering bijeen op 14 november 2011; 
 
Overwegende dat: 
• Het Rijk in samenspraak met de provincie Gelderland en de Stadsregio Arnhem-

Nijmegen zich heeft voorgenomen om binnen afzienbare termijn de A15 door te trekken 
van knooppunt Ressen naar de A12; 

• Uit de daarvoor opgestelde Trajectnota / MER ViA15 blijkt dat alle mogelijke doortrek-
kingtracé’s  over het grondgebied van de gemeente Duiven gaan; 

• Uit eerdere ervaring bij de aanleg van de Betuwelijn duidelijk is geworden dat een aantal 
bewoners in het buitengebied daarbij noodgedwongen zal moeten verhuizen; 

 
Nader overwegende dat: 
• Deze gedupeerde bewoners vaak hun leven lang in het buitengebied hebben gewoond 

met het daarbij behorende sociale leven; 
• Het voor hen emotioneel bijzonder moeilijk is om uit het buitengebied te moeten verhui-

zen naar een woning in een bestaande woonwijk of nieuwbouwwijk waarbij zij veel vrije 
leefruimte moeten inleveren; 

• Het uit dat oogpunt ook niet wenselijk is om gedupeerde bewoners uit het buitengebied te 
dwingen tot verhuizing naar een woonwijk; 

• Er wellicht mogelijkheden zijn voor gedupeerde bewoners om, in samenspraak met de 
gemeente, in het buitengebied te kunnen blijven wonen bijvoorbeeld door nieuwbouw of 
functiewijziging van bestaande agrarische bebouwing in het buitengebied; 

• Er in dat kader wellicht ook mogelijkheden liggen in het nieuwe bestemmingsplan Buiten-
gebied waarbij functieverandering van gebouwen tot de mogelijkheden behoort; 

 
Nadrukkelijk nader overwegende dat er geen onevenredige verstening van het buitengebied 
aan de orde is maar dat het hier gaat om vervanging van bestaande woningen die moeten 
wijken voor de aanleg van de doortrekking van de A15; 
 
Besluit 
 
1. Uit te spreken dat het voor bewoners in het buitengebied, die moeten wijken voor de 

doortrekking van de A15, mogelijk moet zijn te kunnen blijven wonen door nieuwbouw of 
aankoop van een bestaande woning in het buitengebied eventueel met functieverande-
ring van de opstal; 

2. Het nieuwe bestemmingsplan Buitengebied wellicht mogelijkheden kan bieden bij func-
tieverandering van bestaande bebouwing maar dat deze mogelijkheid niet dwingend mag 
worden opgelegd, dit binnen de wet en regelgeving; 

3. Het college van burgemeester en wethouders te verzoeken zorgvuldig na te gaan welke 
mogelijkheden er in dit kader zijn en actief gedupeerde bewoners te informeren over de-
ze mogelijkheden. 

 
En gaat over tot de orde van de dag. 
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