
	  
	  
Bijeenkomst	  A15	  op	  2	  december	  

	  
Tijdens	  deze,	  door	  Dorpsraad	  Loo	  georganiseerde,	  bijeenkomst	  op	  woensdag	  2	  december	  2015	  is	  er	  
een	  toelichting	  gegeven	  op	  de	  plannen	  om	  de	  A15	  door	  te	  trekken	  langs	  Loo.	  
Het	  zogenaamde	  Ontwerp	  Tracé	  Besluit	  (OTB)	  en	  de	  aanvullende	  bestuurlijke	  afspraken	  zijn	  
toegelicht	  en	  besproken.	  
Het	  accent	  hierbij	  lag	  op	  de	  gevolgen	  voor	  de	  leefbaarheid	  in	  Loo.	  
Als	  deze	  plannen	  ongewijzigd	  worden	  uitgevoerd	  dan	  zijn	  deze	  gevolgen	  voor	  Loo	  enorm.	  
Voorbeelden	  hiervan	  zijn:	  

• Geluidoverlast	  
• Uitstoot	  van	  fijnstof	  en	  verbrandingsgassen	  	  
• Lichtoverlast	  /	  -‐vervuiling	  	  vanaf	  de	  brug	  
• Verstoring	  van	  ons	  stilte	  gebied	  /	  natuurgebied	  /	  recreatiegebied	  
• Visuele	  hinder	  van	  de	  zeer	  hoge	  brug	  (hoogste	  punt	  van	  het	  wegdek	  is	  gelijk	  aan	  het	  hoogste	  

punt	  van	  de	  toren	  van	  havezate	  Loowaard)	  
• Overlast	  tijdens	  de	  bouw	  en	  andere	  grondwaterhuishouding	  
• Waardevermindering	  van	  panden	  (planschade)	  

	  
In	  deze	  fase	  van	  het	  project	  is	  het	  mogelijk	  om	  op-‐	  en	  aanmerkingen	  in	  te	  dienen	  over	  het	  project.	  
Zo’n	  	  op-‐	  of	  aanmerking	  wordt	  een	  zienswijze	  genoemd.	  
Elke	  ingediende	  zienswijze	  wordt	  behandeld,	  het	  resultaat	  van	  die	  behandeling	  wordt	  meegenomen	  
in	  het	  definitieve	  tracébesluit.	  
In	  een	  zienswijze	  kan	  worden	  ingegaan	  op	  alle	  onderdelen	  van	  het	  ontwerptracébesluit	  en	  van	  de	  
aanvullende	  bestuurlijke	  afspraken.	  
Alle	  zaken	  die	  niet	  bevallen,	  vergeten	  zijn,	  beter	  kunnen,	  schade	  veroorzaken	  enz.	  kunnen	  ingediend	  
worden.	  
Aangegeven	  dient	  te	  worden	  op	  welk	  deel	  van	  het	  plan	  wordt	  gereageerd,	  wat	  wel	  of	  niet	  bevalt,	  wat	  
vergeten	  is,	  of	  wat	  onvoldoende	  uitgewerkt	  is	  en	  wat	  de	  argumenten	  hiervan	  zijn.	  
	  
Een	  zienswijze	  indienen.	  
U	  kunt	  uw	  zienswijze	  zowel	  schriftelijk	  als	  digitaal	  als	  indienen.	  	  
De	  zienswijze	  dient	  vóór	  23	  december	  ingediend	  te	  zijn.	  Een	  zienswijze	  ingediend	  na	  die	  datum	  
wordt	  niet	  behandeld.	  
Digitaal:	  ga	  naar	  	  	  	  www.platformparticipatie.nl/ViA15	  	  
Onder	  het	  tabblad	  ‘Projecten’	  vindt	  u	  bij	  het	  project	  ViA15	  een	  reactieformulier	  dat	  u	  kunt	  invullen	  
en	  direct	  versturen.	  U	  ontvangt	  dan	  een	  bevestiging	  van	  uw	  indiening.	  
Schriftelijk:	  stuur	  uw	  schriftelijke	  zienswijze	  naar	  het	  Platform	  Participatie,	  Postbus	  30316,	  2500	  GH	  
Den	  Haag.	  Vermeld	  hierbij	  OTB	  ViA15.	  Uw	  zienswijze	  dient	  u	  uiterlijk	  op	  23	  december	  2015	  in	  te	  
dienen:	  het	  poststempel	  op	  uw	  brief	  moet	  uiterlijk	  die	  datum	  hebben.	  	  
	  

Waarom	  een	  zienswijze	  indienen?	  



• Het	  is	  de	  laatste	  kans	  om	  het	  ontwerp	  te	  beïnvloeden	  
• Het	  ontwerp	  van	  de	  brug	  en	  de	  wijze	  waarop	  deze	  in	  het	  omringende	  landschap	  wordt	  

ingepast	  ligt	  niet	  vast,	  middels	  een	  zienswijze	  kan	  het	  gewenste	  ontwerp	  worden	  
aangegeven	  

• Door	  veel	  zienswijzen	  in	  te	  dienen	  vanuit	  Loo	  wordt	  de	  kans	  groter	  om	  iets	  te	  beïnvloeden	  
• Om	  in	  de	  toekomst	  bezwaar	  te	  kunnen	  maken	  tegen	  het	  besluit	  moet	  de	  bezwaarmaker	  ook	  

een	  zienswijze	  hebben	  ingediend.	  
	  
Verdere	  informatie.	  
Verdere	  informatie	  kunt	  u	  vinden	  op:	  
www.via15.nl/participatie	  	  
m.b.t.	  het	  indienen	  van	  een	  zienswijze	  
www.dorpraadloo.nl	  	  
voor	  het	  bekijken	  van	  de	  Dorpsraad	  Loo	  zienswijze	  (nog	  in	  ontwerp)	  
U	  kunt	  voor	  informatie	  ook	  contact	  opnemen	  met:	  
Ronald	  Lucassen	  	  	  luca0243@planet.nl	  
Ruben	  Boland	  	  	  	  	  	  	  	  rubenboland@planet.nl	  
Jan	  Rasing	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  jhm.rasing@gmail.com	  	  
Er	  kan	  ook	  voor	  informatie	  en	  ondersteuning	  contact	  worden	  opgenomen	  met	  de	  gemeente	  Duiven.	  
De	  plannen	  liggen	  nu	  nog	  ter	  inzage	  in	  het	  gemeentehuis	  te	  Duiven.	  
	  
Indien	  de	  leefbaarheid	  in	  Loo	  je	  lief	  is,	  dien	  dan	  vóór	  23	  december	  uw	  
zienswijze	  in!	  


