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Geachte heer, mevrouw, 

 

De Dorpsraad van Loo maakt graag gebruik van de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op het 

Ontwerptracébesluit ViA15 (OTB) en de aanvullende bestuursovereenkomst. Als Dorpsraad zijn we 

het niet eens met het voorliggende OTB, de doortrekking van de A15 naar de A12, en het Standpunt 

van de Minister van I&M. De redenen hiervoor worden in deze zienswijze verwoord. De zienswijze is 

opgezet naar de volgende onderwerpen: 

 

1. Complexiteit van de Procedure 

2. (On)Zorgvuldigheid van de besluitvorming A15/A12 

3. Nut en noodzaak doortrekken A15 

4. Regiocombi Alternatief 1 

5. Keuze brug en tunnel over het Pannerdensch Kanaal (Nederrijn) 

6. Schrappen “fietstunnel” onder de A15 

7. Natura 2000 en Stilte gebied 

8. Effecten op het milieu 

a. Verhoogde geluidsbelasting 

b. Verslechterende luchtkwaliteit 

c. Stikstof 

d. Transport gevaarlijke stoffen 

e. Energie opwekkende maatregelen 

f. Klimaat Conferentie Parijs (COP21) 

9. Leefbaarheid 

10. Uitvoering aanleg 

11. Tolheffing 

12. Huis Rijswijk 

13. A15 als vluchtroute 

14. Veiligheid 

15. Sluiting Griethse Poort 

16. Regionale Economische Ontwikkeling 

17. Fly-over Velperbroek Circuit 

18. A15 doortrekken naar de A18 
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19. Aanbesteding 

 

 

Figuur: Impressie A15 tracé van Ressen naar de A12 

De Dorpsraad heeft tot doel het bevorderen en beschermen van het leefklimaat en de leefbaarheid 

van de bewoners van Loo. In nauw overleg met de Gemeente Duiven en de Stichting Kleine Kernen is 

enkele jaren geleden hiervoor een dorpsplan opgezet. Het doortrekken van de A15 zoals verwoord in 

het OTB tast de leefbaarheid van Loo in ernstige mate aan. De Dorpsraad is van mening dat indien 

een besluit tot doortrekking van de A15 en verbreding van de A12 wordt genomen, deze autosnelweg 

beter dient te worden ingepast in het bestaande landschap en woonomgeving, zodat negatieve 

effecten van de weg op het omliggende gebied, de natuur en de bewoners veel kleiner zijn dan op 

basis van onderliggend ontwerptracébesluit. 

Als Dorpsraad zijn we echter ook, uitermate verguld met enkele maatregelen zoals verwoord in 

aanvullende bestuurlijke overeenkomst van 5 november jl. 

 

1. Complexiteit van de procedure 

Het project van het doortrekken van de A15 naar de A12 is in de markt gezet en aangekondigd als 

een voorbeeldproject voor inspraakprocedures tussen overheid en burger, Inspraak Nieuwe Stijl (INS). 

Uitgangspunt binnen het INS was, dat de burger betrokken is bij uitvoering en aanleg van een project 

en dat er sprake is van kwalitatieve waarborging van het resultaat. 

Het OTB en de aanvullende bestuurlijke overeenkomst van 5 november jl., zijn een gevolg van het 

intussen gestopte INS. Bewoners en belangstellende krijgen de gelegenheid hun mening in positieve 

als negatieve zin en aanvullende ideeën onder woorden te brengen. De wijze waarop de procedure 

wordt vormgegeven op het OTB en de aanvullende bestuursovereenkomst, is echter voor vele 

bewoners te ingewikkeld en te complex. Dit wordt mede veroorzaakt door de aanvullende bestuurlijke 

overeenkomst. De gevolgen van de maatregelen die hierin beschreven zijn, zijn niet doorgerekend, en 

de leesbaarheid van het OTB wordt ondergraven omdat maatregelen op deelgebieden ingrijpend 

wijzigen. 



Voor burgers die niet ingevoerd zijn in de materie, is de gehele procedure hierdoor onnodig 

ingewikkeld gemaakt. Dit bleek o.a. uit een rondgang in het dorp en tijdens de informele informatie 

bijeenkomst in Loo en Groessen. Door de complexiteit van de procedure, het niet kunnen overzien 

van de gevolgen, de onzorgvuldigheid in de besluitvorming in de afgelopen jaren en de aanloop naar 

het OTB, het geloof dat de overheid toch doet wat ze zelf willen, heeft ertoe geleid, dat burgers 

afhaken bij het indienen van een zienswijze. Het lijkt erop of ViA15/Provincie Gelderland en de 

Minister van I&M, opzettelijk aansturen om de procedure zo ingewikkeld als mogelijk te maken in de 

hoop de lust en het vermogen om te reageren, door middel van een zienswijze, te ontnemen.  

De Dorpsraad van Loo is daarom van mening dat ViA15 meer tijd had moeten en kunnen nemen om 

bijvoorbeeld de maatregelen van de aanvullende bestuursovereenkomst op een juiste manier, te 

verwerken in een éénduidig OTB. De Dorpsraad is daarom van mening dat de procedure van het OTB 

over moet en dat het OTB herschreven dient te worden. 

a) De inhoud van OTB en het Ruimtelijk Kwaliteit Kader (RKK) was al geruime tijd intern bekend 

bij ViA15. De Minister van I&M heeft gesteld dat alléén een gezamenlijk gedragen standpunt 

door haar in ogenschouw genomen zou worden. Dit gezamenlijke standpunt van de 4 

grondgebonden gemeenten en de provincie Gelderland, is uiteindelijk verwoord in het RKK. 

Vanuit het RKK zijn enkele eisen en wensen overgenomen in de bestuurlijke overeenkomst 

maar niet in het OTB. De Dorpsraad is verheugd deze enkele verbeteringen/maatregelen 

maar constateert dat de gevolgen niet zijn doorgerekend. Kortom er is te veel haast geweest 

voor de ondertekening van 5 november waardoor procedure onder druk is komen te staan ten 

koste van de zorgvuldigheid. 

b) De gevolgen van de bestuurlijke overeenkomst zijn bij publicatie niet doorgerekend wat betreft 

de gevolgen voor het tracé en de bewoners. De bestuurlijke maatregel van 5 november jl. 

staat volledig haaks op Inspraak Nieuwe Stijl en is daarmee een voorbeeld hoe niet zou 

moeten. Op dit moment is niet duidelijk of de voorgestelde maatregelen vanuit de bestuurlijke 

overeenkomst, positief of negatief uitpakken. Een voorbeeld hiervan is het verleggen van de 

verdiepte aanleg bij Groessen en het aanbrengen van een aardenwal. Aanwonenden die in de 

veronderstelling verkeerden dat bij hun de A15 verdiept aangelegd zou worden en daarmee 

minder last zouden ondervinden (zicht, geluid, emissie van gassen en fijnstof), worden nu 

geconfronteerd met een autoweg op maaiveldniveau 1,60 meter, boven de grond. Een 

aardenwal is geen geluidsscherm. 

c) Door het hanteren van voor leken verwarrende terminologie worden bewoners op het 

verkeerde been gezet waardoor ze de impact niet kunnen overzien omdat ze een geheel 

ander beeld hebben van de termen en de context waarin deze geplaatst zijn, in zowel het 

OTB, de aanvullende bestuursovereenkomst en gedurende de inloopsessies in Duiven en 

Huissen. Voorbeelden hiervan zijn: 

a. Maaiveld: in de bewoordingen van ViA15 betekent dit 1,60 meter boven de grond. 

b. Het TZOAB wordt gepresenteerd als fluisterstil asfalt, terwijl met de term fluisterstil 

eigenlijk betrekking heeft op poro-elastisch asfalt met een hogere en permanentere 

demping. 

d) In de huidige opzet wordt een brug gebouwd om de oversteek van het Pannerdensch Kanaal 

te realiseren. De constructie, vorm en de uitvoering van de burg zijn echter alleen maar in 

grote lijnen aangegeven: een “mooie” sobere brug met een lengte van circa 2,5 km die de 

automobilist een goed uitzicht geeft op de omgeving waarin hij rijdt, 30 meter boven NAP, 2 x 

2 rijstroken, 1 fietspad, geen geluidschermen, geen fluisterstil asfalt etc. Op een dergelijke 

summiere omschrijving, kan in onvoldoende mate meegedacht en gereageerd worden. 

 

  



 

2. (On)Zorgvuldigheid van de besluitvorming A15/A12 

Het doortrekken van de A15 naar de A12 is door het Ministerie van I&M opgezet in de vorm van 

Inspraak Nieuwe Stijl (INS). Bewoners en geïnteresseerden werden vooraf gevraagd mee te denken 

in de uitvoering en de aanleg van het tracé. Doelstelling was het creëren van meer vertrouwen bij de 

burgers en de betroffen bewoners, meer begrip voor de besluiten en het zien c.q. ervaren van het nut 

van inspraak. 

Terugkijkend op het verloop het proces en de gehele procedure, blijkt dat het INS, verworden is tot 

een “fopspeen” en het gepresenteerde voorstel aan de burgers een “foplossing”. Ondanks het mee 

kunnen participeren van bewoners heeft RWS en de politiek besluiten genomen die volledig haaks 

stonden op de voorstellen waarover gesproken werd. Het INS is een farce gebleken waarbij bewoners 

en het gebied de dupe zijn. In het proces om te komen tot een OTB is o.a. informatie bij 

belangstellenden uit Loo, Groessen en de gemeente Duiven verzameld. De bewoners is gedurende 

langere tijd voorgeschoteld dat een tunnel nog een optie was, terwijl dit voor het projectteam van RWS 

en de politiek niet meer zo was. 

In oktober 1996 heeft de toenmalige minister van Verkeer en Waterstaat, mevr. Jorritsma, en haar 

collega’s van VRM, de 2
e
 kamer geïnformeerd over het doortrekken van de A15. Zij stelde toen vast 

dat de A15 niet wordt doorgetrokken en dat een aantal infrastructurele knelpunten met spoed moesten 

worden verbeterd. Die verbetering omvatte o.a.: 

 De verbreding van de A12 tussen Duiven en het knooppunt Oud-Dijk; 

 De verbreding tussen Waterberg en Velperbroek; 

 Verbreding van de A50 tussen Ewijk en Valburg; 

 Verbetering van de Pleyroute, tussen Velperbroek en de locatie van het Gelredome aan de 

A325. 

De verantwoordelijkheid van het verbeteren van de Pleyroute lag niet bij de minister maar bij de 

Provincie Gelderland. De politiek heeft besloten de verbreding van de A12 tussen Duiven en Oud-Dijk 

uiteindelijk niet uit te voeren. De regio Arnhem heeft alleen een fietstunnel aangelegd onder de 

Pleyroute ter hoogte van Gelredome en een verbreding van de gelijkvloerse afslag naar de A325 en 

de A12 gerealiseerd.  

De regionale politiek en vooral de Provincie Gelderland is zich echter blijven inzetten voor een 

doortrekking van de A15. Dit heeft geresulteerd in een projectplan A15 in de vorm van een tunnel met 

een geheel verdiepte ligging in 2003. Gefaseerd is hierop de verdiepte ligging op een salami achtige 

manier, komen te vervallen en zijn bewoners zonder hun daarin te kennen, van het een op het andere 

moment geconfronteerd met een brug in plaats van een tunnel. Clemens Cornielje, commissaris van 

de koning voor Provincie Gelderland heeft ooit gesteld dat de doortrekking van de A15 slechts een 

rondweg is voor het Arnhem. 

Een goede argumentatie ontbrak in eerste instantie voor het project. In de uiteindelijke argumentatie 

voor het doortrekken van A15 is pas op een later tijdstip van het project, de verbinding van Rotterdam 

en haar achterland (Duitsland) toegevoegd. Hiermee werd additioneel draagvlak te gecreëerd voor 

uitvoering van het nu voorgestelde tracé. Dit lijkt een omgekeerde wereld, je bedenkt iets en achteraf 

gaat men de argumenten erbij zoeken om het bedachte te staven. 

Tussen het moment van publiceren van de Startnotie en de MER zijn bijeenkomsten georganiseerd 

met als thema de inpassing van de A15. In deze bijeenkomsten heeft de provincie en de stadsregio 

steeds gesproken over een doortrekking op basis van een tunnel conform de Bestuursovereenkomst 

van 2006. Varianten op de doortrekking zoals in de vorm een brug zijn tijdens deze sessies niet als 

een echt alternatief besproken. Zonder enige discussie en overleg heeft de Minister van I&M, het 



Bestuur van de Stadregio en de Provincie op 22 juni 2011 besloten, over te gaan tot een doortrekking 

op basis van een “mooie” brug. Als redenen voor de uitvoering werd de hoogte van het budget 

aangedragen. Dit besluit is op 16 januari 2012 door de minister bevestigd in de 2
e
 Kamer in de vorm 

van een Standpunt Doortrekking A15. 

Deze vorm van besluitvorming door de regio en het ministerie betreffende de uitvoering in de vorm 

van een brug had géén draagvlak van de betrokkenen en de bewoners. 

Een tegenbegroting van de Expertgroep A15 bestaande uit deskundigen op het gebied van 

infrastructuur, tunnels, ondergronds ruimte gebruik, milieu, en kosten concludeerden dat het 

beschikbare budget meer dan toereikend genoeg is/was om de doortrekking van de A15 te realiseren 

door middel van een tunnel. Bevreemdend is het feit dat in de Traject Nota en de MER de tunnel 210 

mln. duurder bleek dan een brug variant maar dat naar de kosten van een tunnel, niet serieus 

onderzoek heeft plaatsgevonden. Ergo de minister heeft bij de samenstelling van de Traject Nota en 

de MER een tunnel niet serieus onderzocht. 

In 2014 heeft een onderzoek plaatsgevonden in opdracht van de bewoners door de Universiteit Delft 

over de MKBA cijfers. Uit dit onderzoek bleek dat bij het doortrekken van de A15 alléén is gerekend 

met een hoog economisch groeiscenario (GE) en de daaraan gekoppelde verkeersprognoses. De 

overige groeiscenario’s zijn onvoldoende uitgewerkt. Het MKBA onderzoek dat in 2014 door de 

Universiteit Delft (MKBA Blom Fase2 Joke Blom TU Delft domein: Transport en Logistiek Technische 

Bestuurskunde 2014) is uitgevoerd, is de minister / ViA15 aangeboden en terzijde geschoven zonder 

de inhoudelijkheid hiervan te toetsen. 

De besluiten in de Het OTB en de aanvullende bestuurlijke overeenkomst zijn niet consistent met 

elkaar. In de aanvullende bestuurlijke overeenkomst worden maatregelen aan het OTB toegevoegd en 

vervallen ook maatregelen. Bij het indienen van een zienswijze moeten zowel het OTB als de 

aanvullende bestuurlijke overeenkomst in ogen schouw genomen worden. Twee gescheiden entiteiten 

dus. Echter in bijlage Deel 3 van het OTB in de toelichting op pagina 16 wordt door het OTB verwezen 

naar die aanvullende bestuurlijke overeenkomst. De verwarring wordt hierdoor alléén maar groter. 

Indien de beide documenten toch al deels met elkaar verweven zijn waarom is dan niet additioneel tijd 

vrijgemaakt om de aanvullende bestuurlijke overeenkomst op een juiste wijze in het OTB op te 

nemen? Hiermee had een hoop onduidelijk weggenomen kunnen worden en was de procedure 

overzichtelijker. 

Al met al een verdere complicerende factor waarbij de Dorpsraad zich afvraagt of de huidige gekozen 

manier van een OTB, met een separate en aanvullende bestuurlijke overeenkomst, wel juridisch 

correct is en de besluitvorming ten goede komt. 

De Minister van I&M, RWS en de Provincie Gelderland onttrekken zich bovendien aan de wet en 

stellen zich boven de wet op bij het doortrekken van A15 door een stiltegebied. De wet stelt namelijk 

dat: 

Het doorsnijden van een stilte gebied alleen is toegestaan indien er geen alternatieven 

voorhanden zijn. 

Die alternatieven zijn wel voorhanden maar op voorhand door politieke keuzes dus nooit volledig 

uitgewerkt. 

In de Startnotitie die mede de basis vormt van het OTB, is er sprake van cumulatieve 

geluidsberekeningen voor het aan te leggen tracé. In de huidige opzet en in het akoestische model dat 

ViA15 gebruikt is voor het doorrekenen van de geluidsbelasting, de contourencalculaties, wordt er juist 

géén rekening meer gehouden met cumulatie van het geluid. Hiermee zijn de bewoners wederom op 

een verkeerd been gezet. 



Het model dat de akoestische belasting doorrekend voor de doortrekking van de A15 houdt geen 

rekening met enkele belangrijke variabelen die van invloed zijn op de vaststelling van de contouren in 

het gebied. Een voorbeeld hiervan is de windrichting. Buiten een factor “meewind” wordt geen 

rekening wordt gehouden me een heersende windrichting terwijl andere modellen die voor het voor 

het OTB ingezet worden, dit wel doen. Door verschillende metingen naast elkaar te zetten en het 

gebruik van ongelijke variabelen ontstaat een vertekent beeld. In de ogen van de Dorpsraad lijkt dit 

een opzettelijke ingebouwde onzorgvuldigheid. Het is toch niet in de bedoeling om op voorhand een 

dergelijk project uit te voeren dat gestoeld is op ingebouwde onzorgvuldigheden? 

De MER heeft net als de Startnotitie aan de basis gestaan van het huidige OTB. Het vreemde is, dat 

er altijd gesproken is over doortrekking. Hiermee is op voorhand al een oplossing voor een tracé 

gesuggereerd en is een tunneltracé op voorhand dan ook nooit goed onderzocht. De belangrijkste 

redenen voor het afwijzen van bijvoorbeeld het Regiocombi alternatief 1 waren: 

 Slechts een beperkte verbetering van de robuustheid van het wegennet. 

 Beperkte verbetering van evacuatie routes. 

De grote voordelen van de Regiocombi alternatief 1 waren en zijn de nog steeds: 

 Aanmerkelijk lagere kosten van aanleg, circa de helft goedkoper. 

 De effecten op de omgeving voor de bewoners op het gebied van geluidsbelasting, fijnstof, 

stikstof en CO2. 

 De effecten op de landschap / natuur, stilte gebied en Natura 2000 blijven gehandhaafd; 

 Geen verlies van grond. 

De MER is uitgegaan van verouderd kaartmateriaal. Dit kaart materiaal was al in gebruik bij de aanleg 

van Betuweroute. Op deze kaarten was de wijk Diesveld bij Groessen deels nog niet aanwezig wat tot 

gevolg heeft gehad, dat er uiteindelijk additioneel een ruime bocht in het tracé opgenomen moest 

worden. Gevolg daarvan was weer de doorsnijding van de Helhoek. 

De Commissie MER heeft in haar advies in 2014 aangegeven dat op onderdelen van de MER deze 

onvoldoende inzichtelijk is. De Commissie heeft een 4-tal tekortkomingen geconstateerd waardoor 

alternatieven in onvoldoende mate beoordeeld konden worden, te weten: 

I. De probleemanalyse en de gekozen criteria voor doelbereik maken niet inzichtelijk welke 

(regionale verkeers- en bereikbaarheids-) problemen spelen bij het onderliggend 

wegennetwerk in het KAN-gebied, en in hoeverre deze met het voornemen worden opgelost. 

II. De beschrijving van de effecten op de natuur maakt onvoldoende aannemelijk of alle 

alternatieven voldoen aan het beschermingsregime van de Natuurbeschermingswet voor 

Natura 2000-gebieden. 

III. De vergelijking van de alternatieven is onvolledig omdat de tunnelvariant in deze vergelijking 

ontbreekt. 

IV. De samenvattende tabel over de effectbeoordeling in het hoofdrapport geeft voor een aantal 

aspecten geen juist beeld van het verschil tussen de alternatieven. Zo scoren in deze tabel 

bijvoorbeeld de effecten op gezondheid neutraal, terwijl op basis van de achtergrondgegevens 

de alternatieven wel degelijk onderscheidend zijn. 

De Commissie MER heeft daarnaast geadviseerd in het kader van probleemanalyse een herkomst en 

bestemmingsanalyse van het verkeer uit te werken en op te nemen. Op basis van deze analyse wordt 

het duidelijk of en in welke mate, de bereikbaarheid op het wegennet, inclusief het regionale, in 

positieve of negatieve zin, is veranderd. Een dergelijk herkomst- en bestemmingsanalyse is nog 

steeds niet overlegd. 



Vragen die gesteld zijn naar aanleiding van het verschijnen van de MER zijn nu pas, 4 jaar naar dato, 

met het OTB, pas deels beantwoord in een Nota van Antwoord. Hierbij kan opgemerkt worden dat 

sommige antwoorden nu nog steeds in onvoldoende mate zijn uitgewerkt. 

 

Samenvattend: 

Op basis van het gehele proces en procedures zijn bewoners en belanghebbende ondanks de 

“Inspraak Nieuwe Stijl” meerdere malen volledig op het verkeerde been gezet en niet serieus 

genomen. De overheid mag een voorkeur uitspreken voor een traject maar mag niet opzettelijk sturen 

in een zelfgekozen richting zonder de betrokken te informeren over mogelijke alternatieven en het 

onthouden aan informatie daarover. Afspraken en toezeggingen zijn vanuit die overheid niet 

nagekomen, éénzijdig veranderd en is er in onvoldoende mate geluisterd. De marktconsultatie, de 

Inspraak Nieuwe Stijl, is voortijdig gestopt. De huidige variant zoals beschreven in het OTB is een 

bestuurlijk politieke keuze en een politiek voorkeursproject zonder duidelijke onderliggende 

calculaties. Op basis van het voortgaande kan gesteld worden dat er sprake is onbehoorlijk bestuur, 

onzorgvuldige besluitvorming en misbruik van het procesrecht gedurende het proces om te komen tot 

een toekomstige doortrekking van de A15 vanaf Ressen naar de A12. 

 

3. Nut en noodzaak doortrekken A15 

In de aanloop naar het OTB en het TB is er een Traject Nota en Milieu Effect Rapportage opgesteld 

(juli 2011). In deze MER wordt uitsluitend uitgegaan van het hoogste economische groeiscenario 

Global Economie (GE) van het Centraal Planbureau uit de scenariostudie “Welvaart en leefomgeving”. 

Het huidige OTB en de gebruikte verkeersprognoses zijn gebaseerd op dit GE-scenario. 

In de afgelopen jaren is gebleken dat het de GE uitgangspunten van de MER achterhaald en niet 

meer realistisch zijn. De economische groei is in de afgelopen jaren veel lager gebleken en de 

vooruitzichten voor de komende jaren benaderen ook niet de economische groei uit het GE-scenario. 

De groei van het aantal verkeersbewegingen is een directe afgeleide van dit GE-scenario. 

Daarnaast is duidelijk geworden dat de regio, Liemers en de Achterhoek, op termijn een krimpregio 

vormen wat betreft het aantal bewoners, woningbouw en het aantal banen. Deze ontwikkelingen 

hebben een directe invloed op het verkeer en het aantal verkeersbewegingen. De verkeerstabellen in 

Bijlage 1 van het OTB die nut en noodzaak voor het doortrekken van de A15 onderbouwen, gaan 

echter alléén maar uit van dit GE-scenario De tabellen zijn dus verouderd en niet realistisch. De op 1 

december 2015 gepubliceerde groeicijfers van het Centraal Plan Bureau tonen eveneens aan dat de 

uitgangspunten van het GE-scenario achterhaald zijn. 

De universiteit van Delft heeft het project doorgerekend op basis van een realistisch economisch 

groeiscenario. De uitkomsten hiervan zijn ViA15 aangeboden maar zijn ter zijde geschoven zonder dat 

deze op inhoudelijk op waarde, juistheid en gevolgen voor het ingezette OTB zijn onderzocht en 

geïmplementeerd. De universiteit heeft geconstateerd in het rapport “Uitbreiding snelwegen: nodig of 

overbodig”, dat het Regional Communities-scenario (RC) beter gehanteerd kan worden dan het GE-

scenario. De tabellen op de volgende bladzijde zijn afkomstig uit dit rapport en onderbouwen het 

bovenstaande. 

Een deel van het MER bestaat uit een kosten- en baten analyse (MKBA) waarin alle factoren worden 

omgerekend naar euro’s volgens de richtlijnen van het ministerie, zoals: 

a) Effecten op het verkeer. 

b) Baten en kosten van de aanleg. 



c) Milieu effecten: geluid, fijnstof, emissies stikstof CO2 etc. 

Een lager economisch groei scenario heeft enorme consequenties voor de ontwikkeling van het 

verkeersvolume en daarmee ook op de Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA). Op basis 

van het GE-scenario van ViA15 en de standaard tabellen voor de berekening van de effecten van het 

verkeer in een brug variant, is de MKBA 2,26 (TN/MER 2011). Echter bij de herberekening van de TU 

Delft waarbij gebruik is gemaakt van de originele tabellen uit de deelrapportage en de klassieke 

gebiedsstudie, komen deze niet overeen met de MKBA waarde van 2,26. De MKBA voor de 

doortrekking op basis de brug variant komt nu uit op 1,23 (MKBA Blom 2014). 

Wat is hier aan de hand? 

Door ViA15 is gerekend met een niet openbare rekenmethode, de Selected Cordon Methode, 

waardoor de resultaat op de verkeerseffecten met een factor 2 wordt verhoogd. Geen MKBA van 1,23 

maar 2,26. Daarnaast is in de berekeningen van ViA15 uitgegaan van een groei van het 

goederenvervoer van 63% tussen 1998 en 2020. Waarom uitgaan van een nog hogere groei van het 

goederenverkeer als van het GE-scenario? In het GE-scenario is de groei van het vrachtverkeer 56% 

en in het RC-scenario slechts 10 %. Er is geen onderbouwing van ViA15 voor toepassing van een nog 

hoger groeiscenario. 

 

 



 

 

Het Centraal Plan Bureau heeft op 1 december2015 een studie gepubliceerd “Nederland in 2030-

2050: twee referentiescenario’s – toekomstverkenning Welvaart en Leefomgeving”, waarin wordt 

ingegaan op een tweetal groeiscenario’s. In het hoge scenario wordt uitgegaan van een sterke 

bevolkingsgroei in combinatie van een hoge economische groei. In het lage groeiscenario is er sprake 

van gematigde demografisch ontwikkeling met daaraan gekoppeld een gematigde economische groei. 

Opmerkelijk is dat bij de vergelijking van het hoge groei scenario uit dit onderzoek met het door ViA15 

gehanteerde GE-scenario in het OTB, de economische hoge groei aanzienlijk lager is, te weten de 

helft. Is het GE-scenario waarvan ViA15 is uitgegaan nog betrouwbaar en realistisch? 

 

Samenvattend: 

ViA15 is voor de MER alléén maar uitgegaan van het GE-scenario. De andere groei scenario’s zijn 

niet of nauwelijks uitgewerkt. Bij het uitwerken van andere groeiscenario’s was het duidelijk geworden 

dat alternatieven voor de in het OTB beschreven doortrekking van de A15, voordeliger en beter 

zouden uitpakken. De Regiocombi alternatief 1 (RC1) bestaande uit een verbreding van de A12 van 

Arnhem naar Oud-Dijk, verbetering van de doorstroming op de Pleyroute in combinatie met 

verbetering van het openbaar vervoer, komt uit op een MKBA van 1,18 en dat voor slecht de helft van 

het huidige budget voor doortrekking, te weten 415 mln. in plaats van 840 mln. 

a) De toename van het verkeer voor de komende 100 jaar op het gehanteerde GE-groeiscenario 

is een factor 2 tot 4 hoger als uit de huidige actuele studies blijkt. 

b) Bij de berekening van een lager groeiscenario i.p.v. het GE komt de MKBA dicht dan wel < 1,0 

te liggen namelijk 0,85 in de brugvariant en 0,84 voor de RC1 variant. 

c) Over een periode van 100 jaar bedragen de kosten van het voorgenomen tracé in de OTB dus 

hoger als de baten. 

d) Dus niet doortrekken op de huidige wijze zoals beschreven in het OTB en de aanvullende 

bestuursovereenkomst van 5 november. 



De Dorpsraad bepleit: 

a) Een herziening van de MKBA met daarin ook een doorberekening op basis van lager en 

realistisch economisch groeiscenario’s op basis van de RC variant. 

b) Rekening houden met een toename van vervoer over het water en spoor (Betuweroute, de 

Noordtak, de ontwikkeling van een overslag haven in Doesburg bij Rotra). 

c) Rekening houden met het feit dat de Duitsland op termijn hun spoorwegennet beter aansluit 

op de Betuweroute. 

d) Rekening houden met verder gaande maatregelen die uitstoot van broeikasgassen moeten 

verminderen, conform de onlangs gesloten overeenkomst in Parijs. 

e) Erkenning van de minister en ViA15 van de resultaten van Blom onderzoek uit 2014. 

f) Stopzetten van de ingezette ontwikkeling van de A15 zoals verwoord in het OTB en 

uitvoering van de Regiocombi alternatief 1. 

De Dorpsraad erkent echter ook de huidige verkeersproblematiek bij Arnhem. Deze is nu verre van 

ideaal zeker in geval van een calamiteit of bij snel invallend slecht weer. Indien Arnhem en de 

provincie de aanbeveling van Jorritsma uit 1996 hadden ingevuld, was de verkeersproblematiek 

minder geweest. Een doortrekking van de A15 naar de A12 zou de robuustheid van het wegennet in 

het voormalige Knooppunt Arnhem Nijmegen kunnen versterken. Het toevoegen van extra/nieuwe 

verbindingen leidt echter niet automatisch tot een verbetering en versterking van die robuustheid. Een 

nieuwe verbinding brengt nieuwe uitdagingen mee, de verkeerssituatie wordt complexer, de kans op 

calamiteiten/incidenten neemt toe en de kwetsbaarheid wordt groter. Voorbeelden zijn de 

voorgenomen sluiting van de Griethse Poort in Zevenaar en de uitbreiding van de N810 tussen Duiven 

en Zevenaar. 

Op basis van het voorgaande maakt de Dorpsraad daarom ernstig bezwaar tegen de verkwisting van 

belastinggelden: 

a) Door het bouwen van een brug naast een tunnel waarmee de investering van de tunnel 

teniet wordt gedaan van circa 200 mln. 

b) Het beogen van het uitvoeren van een doortrekking op basis van een niet realistisch 

groeiscenario. 

c) Het beogen van de uitvoering van een doortrekking van ca. 840 mln. Euro terwijl andere 

goedkopere varianten bijvoorbeeld de Regiocombi alternatief 1 (inclusief de verbetering 

van het openbaar vervoer) voor 415 mln. Euro mogelijk is. 

 

 

4. Regiocombi Alternatief 1 

In de Startnotitie van 2006 staat de volgende gezamenlijke doelstelling: 

“het verbeteren van de bereikbaarheid en veiligheid over de weg door de doorstroming op en 

capaciteit, betrouwbaarheid en robuustheid van de weg te vergroten en daarbij rekening te 

houden met de leefomgeving”. 

Deze Startnotitie is opgesteld met medewerken van de Provincie Gelderland, het Knooppunt Arnhem-

Nijmegen c.q. Stadregio Arnhem-Nijmegen en de minister van Verkeer en Waterstaat. De kwalitatieve 

constatering dat met het doortrekken van de A15 en het creëren van een parallelle route een extra 

evacuatieroute ontstaat, is onvoldoende om het Regiocombi alternatief 1 af te wijzen. Daarnaast is de 

Dorpsraad van mening dat in tijden van bezuinigingen zoals de overheid in de afgelopen jaren heeft 

doorgevoerd, de kosten/uitgaven van 415 mln. versus 840 mln., van groot belang zijn en moeten 



worden meegenomen in een definitief Tracé Besluit. Een delta van circa 425 mln. kan bij de 

financiering van de overheid beter ingezet worden. 

In het OTB wordt niet ingegaan op transport innovaties zoals het Smart Mobility, Intelligente Transport 

Systemen (ITS), zelf rijdende voertuigen en automatische afstandgeleiding. Deze toepassingen 

kunnen op het bestaande wegennet en met verbeteringen zoals voorgesteld in de Regiocombi 

alternatief 1 toekomstig ingezet worden met als doel: 

a) De robuustheid van het wegennet te verbeteren. 

b) De doorstroming verbeteren. 

c) Een groter verkeersvolume verwerken. 

Dit Regiocombi alternatief 1 is ontwikkeld om de problemen op het hoofdwegennet in de regio op te 

lossen. Bij het Regiocombi alternatief 1 worden vooral de bestaande wegen verbreed. Verschillende 

wegvlakken op de A12 en van de Rijnbrug op de A50 worden vergroot. Het betreft: 

 Het deel op de A12 tussen Gijsoord en Waterberg en tussen Velperbroek en Oud-Dijk; 

 Het verbreedt de A50 op de punten tussen Heteren en Renkum; 

 Het kruispunt bij de N325 wordt ongelijkvloers gemaakt; 

 Het knooppunt Velperbroek komt er een onderdoorgang voor verkeer vanuit de A12 Oost 

 

De capaciteit van de Rijnbrug op de A50 tussen Heteren en Renkum is in tussen verhoogd en 

gerealiseerd waardoor de maximum snelheid na beëindigen van de werkzaamheden kan worden 

aangepast van 100 km/h naar 120 km/h. Het Openbaar Vervoer zal extra in dit alternatief gestimuleerd 

worden. 

 

In de Traject nota MER zijn er in plaats van twee wel vier alternatieven besproken. Zij hebben naast 

het Doortrekkings- en Regiocombi-alternatief ook een Bundelings- en Regio-combi-2 alternatief 

uitgewerkt. Het Bundelingsalternatief is een doortrekking van de A15, alleen komt er een verruimde 

bocht om het natuurreservaat heen. Het Bundelingsalternatief en het Regiocombi-alternatief 2 worden 

niet meegenomen in deze MKBA analyse. Dit omdat het Doortrekkingsalternatief en het Regiocombi-

alternatief 1 naar verwachting de meest maatschappelijk wensende uitkomsten zullen bieden. Het 

Bundelingsalternatief heeft verder significant hogere investeringskosten dan het 

Doortrekkingsalternatief. En het Regiocombi-alternatief 1 is een uitgebreide versie voor Regiocombi-

alternatief 2, dit omdat er ook diverse OV-maatregelen worden getroffen.  



 

 

5. Keuze brug en tunnel over het Pannerdensch Kanaal (Nederrijn) 

Bij een eventuele aanleg van de A15 van Ressen naar de A12 op het voorgenomen tracé, gaat de 

voorkeur van de Dorpsraad op de eerste plaats uit naar de Regiocombi alternatief 1 en op de tweede 

plaats een doortrekking op basis van een tunnel en een geheel verdiepte aanleg. Beter een lelijke 

tunnel dan “een mooie brug”. Bewoners en gebruikers willen geen hinder ondervinden (horen, zien of 

ruiken) van A15. 

De huidige tunnel van de Betuweroute is juist aangelegd om natuur en milieu voor mens en dier te 

sparen. Door de aanleg van een brug pal naast de huidige tunnelbuis (minimale afstand 65 meter) 

worden, alle uitgangsprincipes verlaten. Wat zijn hiervoor de redenen? 

Een aanzienlijk deel van het investeringsbudget van de Betuweroute was juist gericht op vermindering 

van milieu effecten. Door de bouw van een brug pal naast de tunnel wordt deze investering, c.q. het 

effect wat met deze investering beoogd werd, volledig te niet gedaan. Dit betekent dat ook het geld 

wat hiermee gemoeid is, te niet is gegaan, verkwisting van belasting geld. 

a) We verzoeken ViA15 de kosten voor het doortrekken van de A15 te verhogen met de 

afschrijving op de tunnel van de Betuweroute, dit op te nemen en door te rekenen in de 

diverse varianten. 

b) Indien het tracé op basis van de huidige kennis uitgevoerd zou worden met een tunnel en de 

meerkosten via tolheffing zou worden verrekend, wat is dan de verwachte periode van 

tolheffing op basis van de huidige voorgestelde tarieven op basis van een realistisch 

groeiscenario? 

c) Is het concept Smart Mobility & Transport zoals in Eindhoven is toegepast meegenomen in de 

uitwerking van de verschillende varianten van doortrekking? Zo ja, wat zijn de effecten en 

waar kan ik deze terugvinden? Zo nee, waarom niet? 

d) Hoe duur is een tunnel, wat is de meerprijs? De kosten van de aanleg van een tunnel zijn niet 

inzichtelijk gemaakt. Er zou sprake zijn van een bedrag van 210 mln. Euro aan meerkosten 

maar het is onduidelijk of dit klop en hoe dit bedrag is opgebouwd. Idem de jaarlijkse kosten 

van onderhoud. De aanleg van een tunnel leidt ook op aantal vlakken ook tot een besparing. 

Zijn deze besparingen inzichtelijk gemaakt? 

e) Wat is verwachte levensduur van een tunnel en van een brug? 

f) Wat is het financieel break-even point gezien in gebruiksjaren?  

g) De gelden die uitgetrokken worden voor de aanleg is gemeenschapsgeld. Bewoners 

verwachten dat de overheid op een juiste manier met hun geld omgaat. Investeringen in 

infrastructuur is een lange termijn investering en besluiten mogen daarom niet gestoeld zijn op 

een korte termijn visie, of gebaseerd op achterhaalde en onrealistische groeicijfers. 

Het A15 tracé wordt aangelegd voor een veel langere periode dan de voorgenomen tolheffing. Dit 

betekent voor een periode > 100 jaar overlast, ongemak, vervuiling van milieu waarin mens en dier 

wonen, werken en recreëren. De overlast en vervuiling van het milieu kan eenvoudig worden 

teruggebracht door middel van de aanleg van tunnel. Een tunnel kent op zowel op korte als lange 

termijn voordelen zoals een kleiner beslag van de openbare ruimte, beperking van geluidoverlast, 

fijnstof, Co2, stikstof etc. en op lange termijn het kleinere beslag op de openbare ruimte, verminderd 

belasting op het milieu ook lagere onderhoudskosten. 

Aspecten tunnel versus brug: 



a) Nederland is druk bevolkt en de druk op de openbare ruimte neemt alleen maar toe. Door 

de aanleg van een tunnel wordt geen openbare ruimte opgeofferd aan asfalt en blijft het 

gebied beschikbaar voor wonen, werken, recreëren en leven van mens en dier. 

b) Stilte en rust vormen het basis element voor het welbevinden van de mens en dier. De 

aanleg gaat dwars door een stiltegebied waardoor dit definitief verloren gaat. Handhaven 

van stilte gebieden is juist noodzakelijkheid, maar ook voor de generaties die na ons 

komen. Een brug tast uiteindelijk de gezondheid van mens en dier aan. Dit is bij een 

tunnel niet/minder aan de orde. 

c) Buiten het directe verlies aan oppervlakte wordt door de aanleg van een brug een veel 

groter gebied aangetast door middel van schaduw werking, verdroging en verandering 

van de vegetatie en daarmee ook de fauna. Dit is bij een tunnel niet aan de orde. 

d) De kosten voor onderhoud van een tunnel op termijn zijn veel lager dan die van een brug. 

Een brug is onderhevig aan de elementen en vergt op periodieke basis onderhoud. We 

verzoeken ViA15 de onderhoudskosten voor een brug en voor een tunnel, voor een 

periode van > 100 jaar naast elkaar te zetten, deze door te rekenen, te communiceren en 

mee te nemen in de afweging van brug-tunnel. 

e) Een tunnel kan eenvoudig worden voorzien van geluidsabsorberende materialen 

waardoor het geluid voor de omgeving tot een minimum wordt teruggebracht. Het geluid 

van een brug straalt uit naar alle kanten en beïnvloed direct het woongenot en het welzijn 

van alle bewoners nog afgezien van de horizonvervuiling door de brug zelf. 

f) Het wegdek van een autosnelweg is onderhevig aan slijtage net als de banden van 

voertuigen. Slijtage resten worden samen met vloeistoffen afkomstig van dit verkeer (olie, 

vet, koelvloeistof etc.) en pekel in de winter, afgevoerd door het hemelwater via de 

hellingshoek van de brug idem fly-over bij de A12 en verdiepte aanleg. Het vervuilde 

hemelwater wordt opgevangen in waterbassin naast het tracé waar het in de grond kan 

zakken. Is het een correcte aanname dat het verontreinigde water van de brug, verdiepte 

aanleg en fly-over, op den duur de ondergrond verontreinigt? Welke maatregelen worden 

genomen om dit te voorkomen? Wat zijn de gevolgen voor het Natura 2000 gebied want 

de brug grenst hieraan? Bij een brug, fly-over en bij een verdiepte ligging is het eenvoudig 

om hemelwater af te voeren naar een waterzuivering. Welke maatregelen worden 

genomen bij de doortrekking van de A15 om verontreiniging van grondwater en van het 

Natura 2000 gebied te voorkomen? 

g) Het hemelwater wordt opgevangen in waterbergingen en bassin in de directe omgeving 

van het tracé. Door de opwarming van de aarde zal de intensiteit, de duur van ernstige 

buien en de omvang van hemelwater toekomstig toenemen. Op welke wijze is in het OTB 

geanticipeerd op de veranderende klimatologisch gevolgen gezien het feit dat een 

gedeelte van het tracé verdiept wordt aangelegd? 

h) Emissies van stikstof, CO2, fijnstof etc. door het verkeer dat gebruik maakt van de brug, 

vervuilen en belasten de directe omgeving. Een tunnel kan voorzien worden van filter 

installatie waardoor de lucht die uit de tunnel komt, “gewassen” kan worden”. Schadelijke 

stoffen worden uit de lucht gefilterd en komen niet vrij in de omgeving. 

i) De warmte die in een tunnel geproduceerd wordt kan hergebruikt worden voor andere 

toepassingen. Een tunnel helpt Nederland dus mee in het behalen van de 

klimaatdoelstellingen zoals deze onlangs in Parijs zijn afgesloten. 

j) Is het mogelijke de hellingen van een brug c.q. tunnel uit te voeren met 

wegdekverwarming ter voorkoming van gladheid bij winterse omstandigheden. Eventueel 

kan het terugwinnen van de tunnel warmte hiervoor ingezet worden. 

k) Zijn er mogelijkheden om warmte uit asfalt in het kader van duurzaamheid terug te winnen 

en toe te passen op het voorgenomen tracé? 

l) Zijn er mogelijkheden om energie terug te winnen uit de voegovergangen in het kader van 

duurzaamheid? 

m) Heeft ViA15 zich op de hoogte gesteld van de aanleg en operatie van de Sluiskil tunnel, 

de wijze waarop deze gebouwd is en de wijze van financiering? 



n) Net zoals de “gekte” om een brug naast een tunnel te bouwen, kan gesteld worden dat 

een brug gebouwd wordt om deze even verder onder de grond te laten verdwijnen 

(verdiepte aanleg)! 

o) Beperking van de snelheid bij tunnel als brug tot maximaal 80km/h met als doel de 

uitstoot van vervuilende gassen en fijnstof, te reduceren. 

p) In het OTB zijn geen voorzieningen opgenomen die de fietser op de brug beschermen 

tegen de elementen van het weer. De fietsbrug dient uit daarom veiligheidsoverwegingen 

uitgevoerd te worden met een windscherm. 

q) In het OTB is het onduidelijk op welke wijze de verlichting op de brug en de toeritten er 

naar toe wordt uitgevoerd. Een nadere toelichting hierop is noodzakelijk. De Dorpsraad 

bepleit minimaal verlichting voor de fietsbrug die voor de omgeving niet zichtbaar is. 

r) In hoeverre en op welke wijze wordt bij de aanleg van een brug / tunnel rekening 

gehouden met toekomstige veranderende manieren van transport van mens en 

goederen? Gedacht kan worden aan zelfrijdende units en systemen die automatisch de 

afstand tussen voertuigen regelen? 

s) In hoeverre is in de doorrekening van de tracé varianten rekening gehouden met 

toekomstige technologische ontwikkelingen en de inzet van vrachtauto’s met verlengde 

laadruimte die het aantal voertuigbewegingen beperkt. 

t) Uitvoering van de brug met fluisterstil asfalt (poro-elastisch) en geluidsschermen en een 

beperking van de snelheid tot 80 km p/u. 

u) In het OTB wordt aangegeven dat agrarisch verkeer geen gebruik mag maken van de aan 

te leggen verbinding over het Pannerdensch Kanaal. Het fietspad lijkt te smal hiervoor en 

te gevaarlijk. Voor agrarisch verkeer en andere vormen van vervoer die bijvoorbeeld uit 

veiligheidsoverwegingen geen gebruik mogen maken van een brug/tunnel blijven de 

huidige ponten van Pannerden naar Doornenburg en van Loo naar Huissen in beeld. Op 

welke wijze wordt het bestaan van de ponten toekomstig gewaarborgd indien het huidige 

verkeer gebruik gaat maken van de doorgetrokken A15? 

v) In hoeverre zijn de eisen die hulpverleningsinstanties verlangen van invloed op de 

vormgeving van een brug? 

 

 

6. Schrappen van “fietstunnel” onder A15 

In het OTB is een tunnel onder de A15 gepland nabij de Loo-Kandiadijk vanaf de Vossendel. Het doel 

hiervan is het bestaande kopstation van de Betuweroute en Kandia gemaal bereikbaar te houden en 

de veiligheid op de A15 te waarborgen. Deze tunnel is echter in zijn geheel, niet noodzakelijk. De 

kosten die bij het niet aanleggen van een dergelijke voorziening uitgespaard kunnen worden, kunnen 

beter besteed worden aan een betere inpassing van de A15 in de vorm van geluidsschermen op de 

brug en bij aanlanding binnendijks tussen Loo en Groessen of van een geheel verdiepte ligging. 

 

Bereikbaarheid A15 zuidzijde: 

Aan de zuidkant van de Betuwe route bevindt zich de Rijnstrangenweg. De Rijnstrangenweg loopt 

voor voertuigen nu dood bij de Wellinghoeve en gaat daarna verder over in een betonnen fietspad de 

Kandiadijk op. De Rijnstrangenweg is een brede en goede weg die zelfs voorzien is van keerlus voor 

bussen/vrachtauto’s. Door verbreding en verzwaring van het fietspad kan het kopstation en de het 

Kandia gemaal bereikbaar blijven en is ook de veiligheid en de bereikbaarheid van de A15 

gewaarborgd. 



Het onderhoud en beheer van zowel kopstation als de Kandia gemaal vindt incidenteel plaats. De weg 

hier naartoe kan net zoals nu op de Kandiadijk, afgesloten worden met een hek waarmee 

gemotoriseerd verkeer dat hiervoor niet gemachtigd is, niet kan doorrijden. Idem kunnen voor 

agrarische toepassing, agrarische voertuigen toegang krijgen tot de dijk. 

 

Bereikbaarheid A15 noord zijde 

De toegang tot kopstation, het Kandia gemaal en de A15 kan vanuit de Vossendel/Kandiadijk 

eenvoudig gerealiseerd worden door middel van de aanleg van een buitendijkse HWD (Hoog Water 

Berging voor Dieren). De grond voor de aanleg van deze HWD is afkomstig van de verdiepte ligging 

van de A15 tussen Loo en de A12. Een bijkomend voordeel is hergebruik van de afgegraven grond, 

verlaging van de transportkosten en het realiseren van een gebied waar dieren bij hoog water hun 

toevlucht kunnen nemen buitendijks. 

Ter hoogte van Kandia gemaal is medio 2015 al een HWD buitendijks gerealiseerd. ViA15 bleek 

gedurende gesprekken met medewerkers van het projectbureau niet op de hoogte te zijn van deze 

aanleg. Deze HWD hoeft niet afgegraven te worden omdat in tijden van hoogwater, deze HWD 

gescheiden wordt van de HWD onder de brug door De Keel. 

De HWD onder de brug kan voorzien worden van een fietspad waardoor de doorgaande route Loo 

naar Pannerden (op de dijk) gewaarborgd blijft. Door de hoogte van de HWD aan te passen aan die 

van de dijk, idem bij het Kandia gemaal, is er geen additionele voorziening nodig in de vorm van een 

tunnel bij hoogwater en hoeven de fietsers dus niet eerst de dijk omlaag om daarna weer omhoog de 

dijk op te fietsen. Behalve fietsers maken ook voetgangers gebruik van dit fietspad. Door de fietspad 

te verleggen over de HWD blijft de hoogte gehandhaafd en is er vooral voor mindervaliden in een 

rolstoel en aanverwante voorzieningen minder inspanning noodzakelijk om de weg te vervolgen. 

Het fietspad kan zodanig vorm gegeven worden dat agrarische voertuigen, voertuigen voor het 

kopstation, en Kandia gemaal en reddings-/ondersteuningsvoertuigen hiervan gebruik kunnen maken. 

a) Wat zijn de kosten gepaard met de aanleg van de in het OTB geplande “fiets” tunnel? 

b) Wat zijn de kosten gepaard met de aanleg van een HWD en verleggen van het fietspad 

over de HWD? 

c) De delta in budget inzetten voor een betere inpassing van de brug in de omgeving 

doormiddel van het plaatsen van geluidschermen op de brug en nemen van uitgebreidere 

geluidswerende maatregelen tussen de Kandiadijk en de verdiepte aanleg. 

 

 

7. Natura 2000 en Stilte Gebied 

Het voorgenomen A15 tracé doorkruist een Natura 2000 gebied en een provinciaal aangewezen stilte 

gebied. Op basis van OTB gaat 5,4 ha. grond direct verloren door de aanleg van een brug in het 

buitendijkse gebied. 

 



 
Figuur: Natura 2000 Rijntakken gebied 

 

 

 
Figuur: Stiltegebieden en stiltebeleidsgebieden 

 



 
 

Figuur: Geluidscontouren bijlage 2 akoestisch onderzoek 

 

a) Kan ViA15 verklaren waarom het stilte gebied zoals is aangegeven als in bijlage 2 van 

het akoestisch onderzoek niet overeenkomt met het kaartmateriaal van de Provincie 

Gelderland? Zijn wederom verkeerde kaarten toegepast zoals in het verleden ook is 

gebeurt? Welk effect heeft een verschillend inzicht van kaartmateriaal op uiteindelijk 

calculaties voor de geluidscontouren? 

b) In de wet staat dat het doorsnijden van een stilte gebied alleen is toegestaan indien er 

geen alternatieven voorhanden zijn. Daarnaast is er jurisprudentie vanuit het 

Europese Hof waarin doorsnijdingen in principe niet zijn toegestaan. In het OTB en 

aanvullende bestuursovereenkomst wordt uitgegaan van het doorsnijden van een 

stilte gebied. De minister overtreedt hiermee de wet omdat in het verleden al 

aangetoond is dat er goede en goedkopere alternatieven voorhanden zijn. Wat is de 

argumentatie waarop de Minister van I&A denkt de wet te kunnen overtreden of zich 

zelf boven de wet denkt te kunnen plaatsen? 

c) Buiten de directe 5,4 ha oppervlakte van de brug wordt een veel groter gebied 

getroffen door de aanleg van de brug. Gedacht kan worden aan de schaduwwerking 

van de brug, de verdroging voor natuur, inklinking en milieu. Hoe groot is de totale 

oppervlakte die uiteindelijk wordt aangetast door de aanleg van de brug de 

veranderende vegetatie en daarmee ook voor de fauna? 

d) Omdat er sprake is van een Natura 2000 gebied zal het verlies aan oppervlakte 

gecompenseerd dienen te worden. Volgens de nieuwe Natura 2000 regelgeving dient 

dit aansluitend aan het bestaande gebied plaats te vinden. Met welke gebieden en 

waar wordt het verlies van deze 5,4 ha grond gecompenseerd? In het OTB is hierover 

niets terug te vinden. 

e) Het is de Dorpsraad niet duidelijk of ook de indirect aangetaste grond voor flora en 

fauna in het kader van compensatie ook gecompenseerd dient te worden. Zo ja, idem 

de voorgaande onderwerp; 



f) Indien het niet mogelijk is de compensatie in het kader van Natura 2000 te realiseren 

verzoeken we stopzetting van de doortrekking variant zoals verwoord in het OTB en 

uitvoering van één van de andere varianten. 

g) De compensatie van het door de brug verloren gegane grond van het Natura 2000, is 

een nieuwe compensatie voor verlies van grondgebied van de Gelderse Poort en mag 

daarom niet en eenvoudigheid halve gecompenseerd worden met eerdere 

compensatie maatregelen volgens Natura 2000 regelgeving uit het verleden. Het kan 

dus niet zo zijn dat ViA15 de grond compenseert met eerdere toezeggingen en 

afspraken. Dus het verlies van bijvoorbeeld 0,4 ha zachthoutooibos kan niet 

gecompenseerd worden met eerdere afspraken in het Rijnstrangengebied, 

Millingerwaard voor uitbreiding van de ooibossen daar met 9 ha. Het verlies van 0,4 

ha komt bovenop de eerdere toezegging vanuit andere projecten. We verzoeken 

ViA15 bovenstaande te bevestigen. 

h) De Dorpsraad gaat ervanuit dat bij de mitigerende maatregelen en de compensatie in 

het verlies grond van de Natura 2000 gebied, deze in eerste instantie binnen dezelfde 

gemeente, waar dit verlies optreedt, wordt gerealiseerd. Is dit een correct aannamen? 

Zo niet waar vindt compensatie plaats? 

i) Gezien het feit dat de aanleg van de A15 door een stilte gebied gaat, dient ViA15 de 

brug zodanig uit te voeren dat de stilte voor het gebied zo min mogelijk wordt 

aangetast. In de huidige opzet is de brug niet uitgevoerd met geluidschermen en echt 

fluisterstil asfalt. De brug dient daarom uitgevoerd te worden met geluidschermen aan 

beide zijden van de brug inclusief de toeritten aan de zijde van Doornenburg/Angeren 

en van Loo. 

j) Door de snelheid op de brug te beperken tot 80 km per uur wordt milieu minder zwaar 

belast met emissies en met geluid. 

k) In het OTB wordt een dubbellaags Tzoab genoemd als slijtlaag voor het wegdek. 

Zoab heeft slecht een perkte en tijdelijke geluidsdemping van 4 tot 6 Db. Een 

dergelijke demping is volstrekt ontoereikend voor een stilte gebied. Bovendien neemt 

de demping na verloop van tijd af omdat de holtes in het zoab dichtslibben. In geval 

van een brug en de opritten dient deze voorzien te worden met een poro-elastische 

deklaag met een demping van minimaal 10 Db. 

l) Asfalt kan uit een groot aantal verschillende materialen worden samengesteld voor 

individuele toepassingen, de zogenaamde recepten. In het OTB wordt gesproken over 

de toepassing van zoab. Zoab heeft kent beperkingen in toepassing. Wordt het 

gehele traject voorzien van zoab als slijtlaag of worden ook andere typen zoals Dicht 

Asfalt Beton of poro-elastisch asfalt toegepast? En zo ja waar? 

m) Indien de slijtlaag van dit poro-elastische asfalt op termijn vervangen moet worden, 

dient de nieuwe slijtlaag te bestaan uit een vergelijkbaar materiaal voor behoud van 

de demping en/of een verdere vergroting van de geluidsdemping. 

n) De verdiepte aanleg van de A15 tussen Loo en Groessen leidt tot daling van de 

grondwaterstand in het Natura 2000 gebied gedurende de aanleg als na oplevering. 

Deze grondwaterdaling kan negatieve gevolgen hebben voor de verschillende waaien 

en zandputten (De Waai, Jezuitenwaay, Waai van Boerboom) in het gebied. Het is 

bekend dat baggeren in de Loowaard bijvoorbeeld binnen enkele uren een direct 

gevolg heeft op de waterstand van De Waai. Hoe denkt ViA15 de grondwaterdaling te 

kunnen voorkomen? 

o) In het ontwerp van de doortrekking zijn diverse vluchtpassages geprojecteerd. Deze 

vluchtpassages zullen mede gebruikt worden in geval van calamiteiten. Indien er 

sprake is van een toxische of een brandbare vloeistoffen calamiteit, kunnen stoffen 

(gassen, dampen, vloeistoffen) vrijkomen die een gevaar vormen voor de gezondheid 

voor mens, flora en fauna. Is het in dit kader dan niet vreemd dat enkele van deze 

vluchtpassages zich bevinden in de omgeving van waterbergingen. Stoffen die 

vrijkomen bij een calamiteit kunnen de waterbergingen eenvoudig vervuilen. De 



waterberging bij de brug grenzen aan het Natura 2000 gebied. Een nadere toelichting 

is gewenst op welke wijze ViA15 maatregelen neemt om dit te voorkomen. 

p) In het kader van de aanleg van de Betuweroute zijn in de uiterwaarden 

compensatiepoelen aangelegd voor verschillende soorten dieren. De A15 komt dwars 

over enkele van deze poelen. De in de OTB opgevoerde compensatie poelen om het 

leefgebied van dieren in tact te laten is onvoldoende. 

q) Tijdens de laatste officiële simultaan bevertelling in de Liemers in het najaar van 2014 

is er naast de bevers ook een otter gespot. Door de aanleg van A15 wordt het habitat 

van beverfamilie, van de otter als van de ijsvolgels vernietigd. Hiervoor moeten 

nieuwe plaatsen voor worden gerealiseerd. Het OTB geeft onvoldoende weer of dit 

kan worden gerealiseerd en waar. Daarom is ook op voorhand niet duidelijk of een 

ontheffing in het kader van de flora- en faunawet verleend kan worden voor de 

doortrekking van de A15 in een brugvariant. 

r) Idem de voorgaande bullit maar van toepassing voor de bladpootkreeft, de 

Chirocephalus diaphanus. De tweede waarneming in Nederland heeft plaatsgevonden 

in de uiterwaarden waar de A15 wordt doorgetrokken. Deze bladpootkreeft is in 

Engeland in het kader van de Wildlife & Countrysite Act uit 1981 beschermd. Hoe 

denkt ViA15 een dergelijke populatie te kunnen beschermen? 

s) Bij de aanleg van de Betuweroute zijn een 20 tal faunapassages gerealiseerd voor 

verschillende dieren tussen hun voortplantings- en overwinteringsgebied. Met de 

aanleg van de A15 parallel aan de Betuweroute verliezen de faunapassages hun 

werking. De groene ecologische verbinding tussen zuid en noord wordt afgesneden. 

Het leefgebied van dieren wordt hiermee ernstig aangetast c.q. vernietigd. ViA15 stelt 

in het OTB voor dit te compenseren door de aanleg van 2 passages. Dit aantal is lijkt 

ons volstrekt ontoereikend. De aanleg van de Betuweroute heeft al geleid tot een 

verandering in bijvoorbeeld de kikkertrek. Voor de aanleg van de Betuweroute was er 

spraak paaigebied ten zuiden van de huidige spoorlijn. De trek naar de oude 

paaigebieden is deels zichtbaar afgeremd gedurende de periode dat er sprake is van 

een amfibieëntrek. De A15 wordt geprojecteerd parallel aan de spoorlijn en zal tot een 

verdere verschraling van de migratie van amfibieën leiden. Dit laatste kan natuurlijk 

niet de bedoeling zijn. Welke maatregelen worden ondernomen, buiten de eerder 

genoemde 2 passages in het kader van de aanleg van de A15 en verbetering van de 

door de Betuweroute ontstane situatie? 

t) RWS heeft in zijn streven, de bestrijding van de muskusrat, vallen geplaatst. Eén van 

de otters in de Liemers heeft in 2015 een dergelijk val niet overleefd. In het OTB 

worden geen maatregelen beschreven een dergelijk voorval, voorkomen kan worden. 

De meeste otters overlijden bij het oversteken van wegen. Welke maatregelen worden 

genomen bij de doortrekking en verbreding van de A12, om dit tegen te gaan? Meer 

asfalt meer kans op overlijden. 

 

 

8. Effecten op het Milieu 

Verhoogde geluidbelasting 

De geluidscontouren / de akoestiek berekeningen behorende bij de OTB, zijn berekend op basis van 

verkeer bij tolheffing en kennen een groot aantal tekortkomingen. De Dorpsraad vraagt ViA15 deze 

tekortkomingen door middel van een contra expertise van TNO door te rekenen. In de TN/MER is 

gesteld dat op het gebied van geluid de cumulatieve effecten, A15, Betuweroute, regionaal verkeer 

etc. zonder enige beperking, mee genomen zouden worden in het OTB en TB. Op de door ViA15 



georganiseerde informatie is gesteld dat er geen sprake is van cumulatie bij de berekening van de 

contouren. De Dorpsraad is van mening dat ViA15 de toezegging uit de TN/MER gestand moet doen. 

 

Kaart: globale situatie schets Loo met brug en een zuidwestelijke wind. 

 

a) De akoestiek berekeningen zijn gebaseerd op een GE-scenario op basis van een niet 

realistisch verkeersvolume. De calculaties zijn uitgevoerd van achter een bureau zonder dat 

medewerkers zich op de locatie hebben georiënteerd op lokale omstandigheden. 

b) Niet voor alle panden in het gebied is een calculatie gemaakt met betrekking tot de 

geluidsbelasting. Zowel in het OTB als in presentatie wordt de havezate Loowaard niet 

meegenomen. De calculaties zijn daarom mogelijk onbetrouwbaar en dienen daarom opnieuw 

doorgerekend te worden. 

c) Het gehanteerde model voor contouren/geluidsbelasting berekeningen houdt geen rekening 

met: 

i. Overheersende windrichting, zuidwestelijke wind; 

ii. Geluid draagt verder over water dan over land; 

iii. Begroeiing en de wisseling van de seizoenen; 

iv. Lassen/voegovergangen in het wegdek van de brug; 

v. Slechts 1x geluidsreflectie; 

vi. Geen rekening houden met op- en afremmen bij af- en opritten; 

vii. Geen cumulatief effect van andere geluidsbronnen; 

viii. Fluiten van de brug in de wind; 

ix. Een tracé zonder tolheffing; 

x. Geluid veroorzaakt door transportbewegingen en bouwactiviteiten. 

d) In het gehanteerde geluidsmodel wordt buiten de factor “meewind”, geen rekening gehouden 

met de heersende windrichting. De modellen voor stikstof (PAS), Co2 en fijnstof houden wel 

rekening met de heersende windrichting. Zelfs bij de vergunning aanvraag van een stal van 



agrariër waarin levend vee wordt geborgen, houden de modellen voor fijnstof, stank en geluid, 

rekening met een heersende windrichting. 

e) Geluid draagt over water verder dan over land. De windrichting in de Liemers is overwegend 

zuidwestelijk. In combinatie met de heersende windrichting heeft Loo het meeste te lijden van 

het geluid veroorzaakt door verkeer op de brug. Door de wind wordt het verkeersgeluid over 

het water van het Pannerdensch Kanaal, de aanwezige buitendijkse waaien/wielen zoals de 

Waai van Boerboom en de diverse zandafgravingen zoals de Loowaard, naar Loo gebracht. 

De zandafgraving in de Loowaard alleen al omvat een gebied van circa 39 ha oppervlakte 

water en staat in verbinding met het Pannerdensch Kanaal. Daarnaast bevinden zich in 

uiterwaarden, de Loowaard, een aantal door RWS aangebrachte poelen. Bij hoogwater loopt 

een aanzienlijk deel van de Loowaard onder waardoor er één grote watervlakte ontstaat. Naar 

mate de Loowaard hoger onder water komt te staan wordt het geluid dus verder gedragen. 

RWS gaat toekomstig uit van een klimaatopwarming en verhoogt op voorhand de dijken. De 

opwarming kan lijden tot het ontstaan van meer en hevigere buien waardoor de uiterwaarden 

vaker te maken krijgen met hoogwater. 

f) De aanvullende bestuurlijke overeenkomst voorziet in een aardenwal vanaf de verdiepte 

ligging richting Kandiadijk. Een aardenwal is een visuele verbetering voor de bewoners en een 

inpassingsmaatregel. Het is géén geluidscherm en mag als zodanig ook niet betiteld worden. 

In hoeverre een aardenwal tot verbetering van de luchtkwaliteit leidt is niet helder. Is het niet 

mogelijk de aardenwallen hoger te maken en door te trekken tot aan de Kandiadijk? Een 

verhoging van de aardenwallen is wellicht noodzakelijk omdat de aardenwallen, na aanleg, de 

neiging te hebben om in te klinken. Wat zijn de verschillen in reductie van het geluidsoverlast 

in Db tussen een geluidscherm en een aardenwal? 

g) Afhankelijk van de begroeiing zijn er in de najaar, winter en voorjaar geen bladeren waardoor 

de demping van het geluid afneemt. 

h) In het OTB is een geluidscherm van 7 meter lengte en 2 meter hoog opgenomen ter hoogte 

van Boerenhoek. Wat voor een effect heeft een geluidsscherm van slechts 7 meter lang? Krult 

het geluid er uiteindelijk toch niet omheen? Geluid gedraagt zich als rimpels in het water en bij 

een object, “krult” het hier omheen. 

i) ViA15 geeft aan dat de reden voor plaatsing van 7 meter lang scherm, het aantal bewoners is. 

Het aantal bewoners aan oostzijde na aanlanding van de brug bij Loo is kleiner als 

Boerenhoek met als gevolg dat hier niet is voorzien het plaatsen van geluidschermen. Dit 

betekent dat een beschikbaar budget voor geluidsschermen wordt verdeeld naar rato van het 

aantal bewoners in de directe omgeving. Begrijpen we hieruit dat ViA15, vanuit bewoners 

oogpunt gezien, bewoners onderscheidt in verschillende categorieën? De geluidsoverlast is 

voor iedere individuele bewoner in zijn beleving in basis gelijk. Of ze allemaal op een kluitje 

wonen of ver uit elkaar is niet relevant voor de geluidsbeleving. Kan dit verwoord worden als 

discriminatie? 

j) In tegenstelling tot de uiterwaarden aan westzijde van het Pannerdensch Kanaal kent de 

Loowaard aan de oostzijde zo goed als geen hoge begroeiing in de vorm van bomen en 

struiken. De begroeiing van de Loowaard wordt kort gehouden door de aanwezige Konik 

paarden en Galloway runderen. Geluid wordt daarom minder gedempt. Heeft ViA15 hiermee 

rekening gehouden? 

k) Het aantal voegovergangen in het wegdek van de brug is onbekend. Het passeren van een 

las door een voertuig geeft geluid door iedere voertuig as die over een dergelijke dilatatievoeg 

rijdt. De Dorpsraad is van mening dat voegovergangen onderdeel moeten uitmaken van de 

geluidsberekeningen. De A12 brug over de IJssel bevat bijvoorbeeld in één rijrichting van 

Zevenaar naar Arnhem alleen al 8 voegovergangen. Vanuit de Pleyroute de A12 op de bevat 

de brug 4 voegovergangen. 

l) In het gehanteerde geluidsmodel is er sprake van slechts 1 reflectie. In de praktijk zal het 

geluid vaker reflecteren zoals tegen de geluidsschermen van de naastgelegen Betuweroute. 

Het geluid wordt door de hoge geluidschermen van de Betuweroute geweerkaatst in de 

richting van Loo en Groessen. 



m) In het gehanteerde contourenmodel voor geluid wordt geen rekening gehouden met 

cumulatieve effecten. Er wordt op geen enkele wijze rekening gehouden met het huidige 

gebiedsgebonden geluid zoals scheepvaart, zandzuiger, steenfabriek, agrarisch verkeer etc. 

buitendijks en met bestaand autoverkeer en treinverkeer binnendijks. De A15 wordt pal naast 

de Betuweroute gelegd maar het geluid van de treinverkeer wordt niet meegenomen. Het 

geluid van de Betuweroute zal toekomstig alléén maar verder toenemen op het moment dat 

de Betuwespoorlijn wordt gekoppeld aan het nieuwe Duitse spoortracé en/of met het 

realiseren van de Noord tak. Is hiermee rekening gehouden in het OTB? 

n) ViA15 past naar believen cumulatie van geluid wel en niet toe. Het tracé doorkruist een 

officieel door de Provincie Gelderland aangewezen stilte gebied. ViA15 stelde bij de 

inloopbijeenkomsten dat er géén sprake is van een stilte gebied omdat er sprake is van 

gebiedsgebonden geluid in de vorm van bijvoorbeeld scheepvaartverkeer, agrarisch verkeer, 

steenfabriek bij Angeren etc. Al deze geluidsbronnen worden door ViA15 cumulatief opgeteld 

om aan te tonen dat er geen sprake is van een echt stilte gebied. Echter op het moment dat 

bewoners ViA15 verzoeken rekening te houden met cumulatie van het geluid van 

Betuweroute, geeft ViA15 thuis. In de ogen van de Dorpsraad is dit meten met 2 maten. 

De Dorpsraad verzoekt ViA15 de contourencalculaties te herzien en cumulatie in het model op 

te nemen. 

o) De vorm van de brug is nog niet bekend. Afhankelijk van de vormgeving van de brug zal in 

meer of meerdere mate de brug zelf geluid produceren doordat de wind er overheen blaast. 

p) In het OTB wordt uitgegaan van dubbellaags zoab wegdek, (TZOAB). Zoab heeft een 

gemiddelde levensduur van 11 jaar. Wie garandeert dat bij vervanging van het wegdek over 

11 niet besloten wordt tot een ander type slijtlaag die minder geluid absorbeert. Dit kan 

betekenen dat de berekening van geluidscontouren op de langere termijn geen juist beeld 

geven van de toekomstige geluidsbelasting. Welke garantie kan RWS de bewoners hierover 

geven? 

q) De bouwtijd van het eventueel tracé zal enkele jaren in beslag nemen. Het bouwen brengt 

overlast met zich mee in de vorm geluid, stof, trillingen in de grond, veranderende 

grondwaterstanden etc. De Dorpsraad verzoekt ViA15, rekening houdend met de 

overheersende windrichting, aan te geven of er sprake is van overschrijding van normen 

bijvoorbeeld voor geluid, stof etc. als direct gevolg van de bouw. Op welke wijze wordt de 

overlast beperkt en welke maatregelen worden genomen dit te beperken? Op welke wijze 

wordt de overlast voor de bewoners gemonitord en hebben bewoners toegang tot real-time 

gegevens? Is het mogelijkheid bij overschrijding van de overeengekomen of wettelijke 

voorgeschreven normen het werk aan de A15 stil leggen? 

r) Bij de doortrekking van de A15 wordt een aanzienlijk aantal woningen getroffen door een 

additionele geluidsbelasting. De huidige bewoners, bewonen het gebied in algemeen zin, op 

basis van een vrije en gerichte keuze. In deze keuze is mogelijk omgevingslawaai of het 

ontbreken daarvan een afweging geweest. Bewoners worden door de aanleg nu dus 

geconfronteerd met o.a. een additionele geluidsbelasting. In hoeverre is bij ViA15 bekend of 

onderzoek gedaan naar het aantal mensen met een slaapstoornis en/of 2/3/4/5 

ploegendiensten die last gaan krijgen? Op welke wijze komt ViA15 deze mensen tegemoet? 

s) Bij het doortrekken van de A15 wordt een stilte gebied doorsneden en het tracé loopt parallel 

aan het spoor van de Betuweroute. Bij de aanleg van de Betuweroute was er sprake van een 

maximale geluidsbelasting van 40Db in dit stilte gebied. Dit is één van de redenen waarom de 

treinverbinding uiteindelijk in een tunnel is uitgevoerd. Het is uitermate bevreemdend dat bij 

dezelfde doorsnijding van dit stilte gebied nu sprake is maximale geluidsbelasting van 60Db. 

Voor de bewoners en gebruikers van het gebied maakt het niet uit of er sprake is van 

geluidsoverlast door een trein of een auto. In beide gevallen is er overlast en hinder. De 

Dorpsraad is daarom van mening dat niet mag worden uitgegaan van de bron van het geluid 

maar van de belasting die het met zich meebrengt voor het gebied en vooral in bijzonder een 

stilte gebied. In tabel 7 bijlage 1 pagina 21 wordt in de berekeningen geen rekening gehouden 

met een stilte gebied. Een nadere onderbouwing is daarom noodzakelijk. 



t) In de wetgeving is opgenomen dat een stilte gebied niet doorsneden mag tenzij er geen 

alternatieven voorhanden zijn. Deze alternatieven zijn wel voorhanden, ze zijn echter in 

onvoldoende mate uitgewerkt. De Dorpsraad is van mening dat de Minister van I&M, RWS en 

de Provincie Gelderland zich aan de wet dienen te houden. Op basis van huidige OTB en de 

aanvullende bestuurlijke overeenkomst, onttrekken de Minister van I&M, RWS en de Provincie 

Gelderland zich aan deze wet. 

u) In het Hoofdrapport voor het akoestisch onderzoek wordt door ViA15 geopperd om onderzoek 

te doen naar nieuwe c.q. andere stilte gebieden. Wat wordt hiermee gesuggereerd? 

a. Wordt het huidige stiltegebied zodanig belast met geluid dat er geen sprake is meer 

van een stilte gebied? 

b. Bevestigt ViA15 hiermee dat er een zodanige geluidsbelasting van toepassing is dat 

aanvullende maatregelen noodzakelijk zijn om enige vorm van stilte te kunnen 

waarborgen? 

c. Waarom maken additionele maatregelen om de geluidsbelasting voor bewoners en 

gebied te minimaliseren dan nu geen onderdeel uit van het OTB? 

d. Indien de geluidsbelasting zo hoog is en er geen “nieuw” stilte gebied gevonden kan 

worden, wordt het project dan stil gelegd? 

e. Indien de geluidsbelasting zo hoog en er geen “nieuw” stilte gebied gevonden wordt, 

wordt dan uitgeweken naar een andere doortrekkingsvariant zoals de Regiocombi 

alternatief 1? 

f. Zijn de eisen voor een stilte gebied idem aan de eisen van Natura 2000 wat betreft 

verlies en compensatie? 

De Dorpsraad verzoekt met betrekking tot de overlast voor het geluid de volgende maatregelen te 

nemen indien de A15 wordt doorgetrokken op basis van een brug: 

a) Plaatsen van schermen op de brug over de gehele lengte inclusief de opritten; 

b) Aanbrengen van een poro-elastisch wegdek met een permanente demping van 10 Db 

in plaatst van dubbellaags TZOAB met een tijdelijke demping van 4 tot 6 Db. 

c) Plaatsen van schermen bij aanlanding vanaf de dijk tot aan de aardenwal 

d) Plaatsen van een uitgebreidere en diepere begroeiing langs het gehele tracé. 

 

Verslechterende Luchtkwaliteit 

Het OTB is mede gebaseerd op de cijfermateriaal van het Nationaal Samenwerkingsverband 

Luchtkwaliteit (NSL). Door middel van het NSL wil de overheid vanaf 2009 inzage krijgen in de 

luchtkwaliteit om zodoende passende maatregelen te kunnen nemen om de luchtkwaliteit in 

Nederland te verbeteren. Het doel van het NSL is te voldoen aan de Europese grenswaarden voor fijn 

stof (PM10) in 2011 en stikstofdioxide (NO2) in 2015. Het NSL houdt rekening met voorgenomen grote 

projecten die de luchtkwaliteit verslechteren en zet hier maatregelen in om de luchtkwaliteit te 

verbeteren tegenover. Het pakket van maatregelen wordt zo vormgegeven dat het de negatieve 

effecten van de ruimtelijke projecten ruimschoots compenseert. 

Het doortrekken van de A15 naar de A12 mag gezien worden als een groot project, 45.000 

voertuigbewegingen per etmaal, 365 dagen per jaar voor x-jaren. Op welke wijze denkt de minister de 

negatieve effecten van het verkeer dat gebruik gaat maken van het doortrekken van de A15, te 

beperken c.q. te elimineren? 

Het NSL gaat ervan uit dat het autoverkeer steeds schoner wordt. In september 2015 is duidelijk 

geworden dat de auto-industrie manieren heeft gevonden de Europese regelgeving te omzeilen. 

Dieselmotoren blijken in de praktijk dus een grotere bijdrage te leveren aan de vervuiling. De 

prognoses en aannames van ViA15 voor het doortrekking van de A15 zijn dus niet correct c.q. niet 



reëel. Op welke manier kan de minister garanderen dat een extra groei van het aantal voertuigen in 

combinatie met een hogere vervuilingsgraad niet zal leiden tot overschrijding van de normen van de 

luchtkwaliteit en daarmee de gezondheid van mens, dier en milieu niet extra zal schaden.  

Is het in dit kader niet verstandig een gebied dat al enigermate vervuild is en gewend is aan een 

geluidsbelasting, te gebruiken voor doortrekking in plaats van een natuur en stilte gebied die 

nauwelijks belast is? Uitgaande dat voertuigen toekomster schoner en stiller zijn zal de bestaande 

overlast afnemen. Uitgaande dat sterk vervuilend voertuigen toekomstig meer en meer verboden gaan 

worden, zal de bestaande overlast afnemen? 

Uitgaande van de verkeerstabellen in de bijlagen van het OTB is er sprake van een 6 % vermindering 

van de verkeersdrukte op de Pleyroute. Uitgaande van 87.000 voertuigbewegingen per dag neemt de 

drukte op de Pley af met slechts 5.200 voertuigenbewegingen. Omgerekend zijn de kosten voor het 

afnemen van de drukte op de Pley dus per voertuig € 161.538,46 groot. In vergelijking met de 

uitvoering van de Regiocombi alternatief 1 uitgaande van 87.000 voertuigen per dag bedragen de 

kosten per voertuig € 4.770,12. 

Concluderend uit de tabellen is er dus slechts een marginale ontlasting van de Pley. Volgens diezelfde 

tabellen worden 45.000 voertuigbewegingen over de doortrekking van de A15 verwacht. Vraag: 

a) Waar komen de overige 40.200 voertuigen vandaan die gebruikmaken van de 

doortrekking? 

b) Hoeveel meer stikstof, Co2 en fijnstof produceren deze voertuigen? 

c) Hoeveel meer oppervlakte wordt door de emissies vervuild dan de voertuigen over de 

Pley te leiden en weegt dit op tegen een al “vervuild” areaal rondom de Pley? 

d) Wat zijn de effecten op lokaal niveau met betrekking tot verslechtering van de 

luchtkwaliteit. Kunt u deze aangeven op basis van GE-scenario als van het 

voorgestelde Regiocombi alternatief 1 scenario? 

 

Stikstof 

Dankzij het verkeer dat gebruik maakt van het doortrekken van de A15, wordt het Natura 2000 belast 

met extra deposities van stikstof die de habitat van flora en fauna kunnen aantasten. De theoretische 

calculaties uit de PAS komen mogelijkerwijze niet overeen met de werkelijkheid. Een voorbeeld 

hiervan is het gebruik van “sjoemelsoftware”. Daarnaast zal de verhoging van de maximum snelheid 

naar 130 km per uur op een doorgetrokken snelweg zoals de A15 alleen maar verhogend werken. 

 

Transport gevaarlijke stoffen 

De A325 en de Pleyroute maken geen / of zullen toekomstig, geen onderdeel uit maken van de route 

voor het vervoeren van gevaarlijke stoffen in de Gemeente Arnhem. Door de directe koppeling tussen 

de haven van Rotterdam en het Duitse achterland zal veel transport van gevaarlijke stoffen 

plaatsvinden. 

a) Is het besluit om geen gevaarlijke stoffen te vervoeren over de A325 en de Pley zoals in het 

rapport van de Veiligheidsregio Gelderland Midden aan de 4 grondgebonden gemeente staat, 

al genomen? 

b) Zo ja waarom zij de bewoners hiervan niet op de hoogte gesteld? Waarom gaat het OTB hier 

niet op in? 

c) Zo nee, wanneer wordt een dergelijk besluit wel genomen en worden omwonenden hierin 

gekend? 



d) Betekent dit dat alle transporten met gevaarlijke stoffen en brandbare vloeistoffen uiteindelijk 

over het voorgenomen traject van de A15 zoals in het OTB is verwoord, worden geleid? 

e) Kan ViA15 de bewoners informeren over de te verwachten intensiteit van transport van 

gevaarlijke stoffen en de risico’s hiervan? Voor zover bekend is in de aanloop van de aanleg 

van de Betuweroute hierover wel over gecommuniceerd maar in het kader van het 

doortrekken van de A15, niet. 

f) Zijn er aanvullende maatregelen genomen of te verwachten in de 4 gemeente waar de A15 

door heen gaat? 

g) Heeft het transport van gevaarlijke stoffen nog van invloed op de afstand van woningen tot het 

tracé? 

h) Mogen alle gevaarlijke stoffen over de A15 getransporteerd worden? 

i) Welke maatregelen worden vooral genomen bij een brug met een lengte van circa 2,5 

kilometer, een fly-over en/of een verdiepte aanleg? De brug bevindt hoog in het landschap (30 

meter NAP), in een Natura 2000 gebied en over water zodat bij een eventuele vrijkomende 

toxische / bijtende stoffen, in geval van een calamiteit, zich goed en ver kunnen verspreiden 

via de lucht en water? 

j) Is het correct te veronderstellen dat bij een overwegende windrichting uit de zuidwestelijke 

richting, Loo, behalve de al gememoreerde overlast, ook nog eens de volle laag van deze 

toxische / bijtende stoffen, voor haar kiezen krijgt? 

k) Zijn er modellen waarin de verspreiding van de meest gangbare toxische en brandbare stoffen 

worden nagebootst en die rekening houdend met een brug, heersende windrichting en 

stromend water? 

l) Zijn deze modellen toegepast en meegenomen in de afweging voor het doortrekken van A15 

door ViA15. 

m) Indien deze modellen rekening houden met een heersende windrichting wederom de vraag 

waarom een geluidsmodel dat door ViA15 is gebruikt geen rekening houd met een heersende 

windrichting? 

n) Welke maatregelen denkt ViA15 hiervoor te treffen op een open brug constructie (geen 

schermen)? 

o) Is een tunnel in dit geval geen betere oplossing om bij een eventuele calamiteit, de 

verspreiding (containment) te kunnen beperken zeker in geval van gassen en vloeistoffen? 

 

Energie opwekkende maatregelen 

Diverse partijen werken samen om de A15 de eerste duurzame snelweg ter wereld te laten worden. 

Hiervoor wordt het tracé voorzien van voorzieningen die lokaal stroom opwekken door middel van 

wind en zon. In het OTB komen dergelijke voorzieningen niet meer aan de orde. In hoeverre is het 

mogelijke voorzieningen langs het tracé aan te brengen voor de opwekking van stroom op basis van 

zonnepanelen. Hierbij kan gedacht worden aan zonnepanelen op bijvoorbeeld de geluidsschermen. 

De inzet van windenergie is niet passend en acceptabel vanwege een verdere horizonvervuiling en de 

ligging op de vogeltrekroutes. 

 

 

Klimaatconferentie Parijs (COP21) 

Gedurende de aanloop naar het huidige OTB zijn er in de loop van de tijd, diverse varianten meer of 

minder uitgewerkt. Op basis van de gegevens is de Regiocombi alternatief 1  de minst 

milieubelastende manier van doortrekken voor mens en milieu. Kunt u dit bevestigen? Indien dit niet 

correct is voor welke variant geldt dit wel en op wijze kunt u dit staven? 



Het doortrekken van de A15 sec, levert geen bijdrage aan het behalen van de klimaat doelstellingen 

zoals deze onlangs nog zijn aangescherpt in Parijs. Nederland onderschrijft de doelstellingen van 

Parijs maar dankzij een doortrekking van de A15 worden nieuwe verkeersstromen aangetrokken die 

uiteindelijk leiden tot een verdere verzwaring van de belasting van het milieu. 

 

 

9. Leefbaarheid 

Het belang van de weggebruiker wordt in het OTB boven het belang van gebruikers van de omgeving 

geplaatst. Gebruikers van het A15 moeten namelijk in staat zijn het rivierenlandschap goed te kunnen 

opnemen net als de Veluwe Zoom vanaf de A12. Is het niet belangrijker dat de weggebruiker beter let 

op de andere weggebruikers en niet afgeleid wordt door bijvoorbeeld een fraai landschap.  

Een van de belangrijkste elementen voor Loo om de leefbaarheid te handhaven, is het terugdringen 

van het geluid. Zodra je buitenhuis bent zal het geluid van de brug, de bewoner zich opdringen. Het 

raam ’s-nacht open zetten of het buitenshuis aanwezig zijn wordt ernstig aangetast. In diverse 

overleggen heeft RWS aangegeven dat de brug niet voorzien wordt van geluidschermen en fluisterstil 

asfalt. De Dorpsraad vraagt zich daarom af waarom de onlangs gerealiseerde 3
e
 waalbrug bij 

Nijmegen wel is voorzien van geluidschermen en fluisterstil asfalt en de snelheid beperkt is tot 50 

km/h. Het eindpunt van die brug aan de Nijmeegse zijde komt uit op een industrieterrein. Waarom 

kunnen op een industrieterrein dergelijke maatregelen wel genomen worden en in een stilte/recreatie 

gebied en een gebied met een woonbestemming, niet? 

In het OTB staat dat de inrichting van de omgeving na de aanlanding van de brug bij Loo vanuit de 

weggebruiker aan bepaalde eisen moet voldoen. Wat is de motivatie hiervan? De Dorpsraad maakt 

bezwaar tegen een dergelijke visie omdat de weggebruiker al bediend wordt doordat de weg wordt 

aangelegd. Het is belangrijker dat aan de inrichtingseisen vanuit de omwonenden en de gebruikers 

ervan worden bezien en niet vanuit de weggebruiker. De leefbaarheid van de bewoners en de 

gebruikers van het natuur- en stiltegebied wordt voor komende generaties ernstig aangetast. Zie ook 

het filmpje op Youtube van 2012: https://www.youtube.com/watch?v=5U86CJ6EFJA 

 

 

 

10. Uitvoering aanleg 

Het grondwater in de Liemers stroomt van Montferland naar de IJssel. De A15 wordt hierop haaks en 

deels verdiept aangelegd. De waterhuishouding in het gebied wordt door de aanleg aanzienlijk en 

mogelijk permanent verstoord. Dit kan leiden tot verzakkingen, inklinking en ongewenste drainerende 

werking aan opstallen en percelen. Een aanzienlijk aantal oudere panden en opstallen op en in 

nabijheid van het tracé zijn gebouwd op basis van gemetselde funderingen. Een aanzienlijk aantal 

panden in de directe omgeving van traject beschikken over een puls om water op te pompen voor 

eigen gebruik als drinkwater voor dieren en/of besproeien van tuinen of agrarische doeleinden. 

In het OTB wordt op geen enkele wijze diepgaand aangegeven op welke manier de verdiepte ligging 

wordt gerealiseerd, damwandplaten, retourbemaling, onderwaterbeton etc. Uit het geohydrologisch 

rapport kan niet met zekerheid worden afgeleid of er geen negatief neveneffect zal ontstaan. Op basis 

van de verdiepte aanleg van het tracé bij de Helhoek zijn damwandplaten met een lengte 18 meter 

noodzakelijk voor het realiseren van de bouw. Het plaatsen van dergelijk lange damwandplaten over 

een lengte van honderden meters heeft gevolgen voor de hoogte van de grondwaterstand en zal 

mogelijk “tijdelijk” leiden tot veranderingen van de loop. 



Het negatieve neveneffect van de aanleg van de verdiepte ligging van de Betuweroute in Zevenaar ligt 

nog vers in het geheugen van de bewoners. Afhankelijk van de methode van aanleg zijn er gevolgen 

voor het grondwater, de grondwaterspiegel en de loop van het grondwater. De ondergrond in grote 

delen van de Liemers is uit verschillende lagen afzettingen opgebouwd die daarbij ook nog in hoogte 

sterk kunnen variëren. We verzoeken ViA15 gevolgen van een “droge” en of “natte” aanleg door te 

rekenen voor de grondwaterstand, gedurende de bouw, oplevering en bij de ingebruikname. De 

Dorpsraad gaat ervan uit dat onttrekken van het grondwater noodzakelijk zal zijn om het doortrekken 

te kunnen realiseren. Het is niet duidelijk of door de aanleg van de A15 de grondwaterstand wordt 

aangetast c.q. de loop veranderd en daarmee tot schade kan leiden aan opstallen en grond percelen 

bijvoorbeeld door verdroging, inklinking of opstuwing. 

In OTB is geen verwijzing te vinden waarop de bouw gerealiseerd wordt wat betreft het aan- en 

afvoeren van materialen en grond. De gemeente Duiven heeft de afgelopen jaren zich ingespannen 

om de wegen veiliger te maken door de aanleg van fietsstroken en snelheid belemmerende 

voorzieningen op de weg. Voorbeelden zijn Loostraat, Husselarijstraat en Lijkweg. De Dorpsraad 

verzoekt ViA15 een plan te overleggen hoe RWS en toekomstige aannemers omgaan met: 

a) Aan- en afvoerroutes. 

b) Veiligheid van de bestaande weggebruikers. 

c) Overlast. 

Daarnaast verzoekt de Dorpsraad ViA15 tijdvensters aan te geven waarin voertuigenbewegingen voor 

de aanleg van het eventuele tracé plaatsvinden zodat de rust voor de omgeving en bewoners zo 

optimaal mogelijk word geborgd. 

De Dorpsraad is van mening dat een omgekeerde bewijslast van schades voorkomend uit 

werkzaamheden op het tracé maar ook door transport en bouwactiviteiten van toepassing is en dat 

hiervoor RWS/ViA15 als opdrachtgever eindverantwoordelijk en aansprakelijk is. Hiervoor zullen 

‘nulmetingen” moeten worden uitgevoerd door de opdrachtnemer van het werk. Het betreft hier 

schades door werkzaamheden in de ruimste zin van het woord dus zowel aan roerende als 

onroerende goederen. Voor de individuele eigenaar is dit in de huidige procedure moeilijk zo niet 

onmogelijk. Individuele eigenaren willen niet de dupe worden van afspraken tussen aannemers en 

onderaannemers. 

De Dorpsraad vraagt zich af of het niet mogelijk is een centraal loket te openen waar bewoners, 

bedrijven etc. met vragen, klachten en verzoeken terecht kunnen betreffende directe en indirecte 

schades die voorkomen uit werkzaamheden. Bij een indirecte schade kan bijvoorbeeld worden 

verstaan het droogvallen van een puls waardoor drinkwater voor dieren en/of bewatering van een tuin 

of een agrarisch perceel een verminderde opbrengst tot gevolg heeft. 

De aanleg van de A15 heeft planschade als gevolg voor zowel roerende als onroerende zaken. Is het 

mogelijk om bij dit loket ook de gevolgen van de planschade neer te leggen? 

 

 

11. Tolheffing 

De huidige financiering van de doortrekking laat een gat zien van circa 200 mln. Euro. De minister 

heeft de intentie dit gat de dichten door middel van tolheffing. De Dorpsraad is van mening dat 

tolheffing geen goed instrument is om het gat te dichten: 

 

a) In een later stadium is het mogelijk dat de tol alsnog wordt afgeschaft. 



b) Tolheffing en andere varianten zoals rekeningrijden zijn niet van deze tijd. 

c) Indien tolheffing wordt opgeheven gedurende de voorgenomen tolperiode dan wel na 

een volledige aflossing van het budgettaire gat in de begroting, zal dit leiden tot een 

toename van verkeer en daarmee meer geluidsbelasting en uitstoot van gassen die 

van invloed zijn op leefbaarheid, de luchtkwaliteit en de natuur. 

d) De kosten van tolheffing en vooral de handhaving wordt berekend op 87 mln. Euro. 

Voor iedere € 2,00 euro tolopbrengst bedragen de kosten circa €1,00. De kosten van 

tolheffing staan niet in verhouding tot de opbrengst. 

e) Zijn in de geprognotiseerde kosten voor tol ook de kosten voor handhaving 

meegenomen? 

f) Het gat in de huidige financiering kan het beste gedicht worden met nog enkele jaren 

door te sparen totdat beschikbare budget groot genoeg is of door gebruik te maken 

van stuwmeer van 4 mrd. Euro van de provincie Gelderland. De provincie Gelderland 

is de drijvende kracht achter de doortrekking van de A15 naar de A12 en niet het 

ministerie van I&M. 

g) De methode op basis van ANPR (Automatic Number Plate Recognition) veroorzaakt 

op dit moment alleen maar discriminatie bij de gebruikers. Op dit moment is er geen 

Europese regelgeving voorhanden waarin uitwisseling van kentekenplaten voor 

tolheffing mogelijk is. Zonder een geborgde afspraak maken buitenlandse voertuigen 

gratis gebruik van de brug of tunnel. Dit is discriminerend voor de Nederlandse 

automobilist en de overheid kan en mag een dergelijke discriminerende toepassing 

niet implementeren voordat duidelijke afspraken zijn gemaakt op Europees niveau. 

Tolheffing kan alleen van toepassing zijn indien iedereen op een gelijk wijze 

behandeld wordt. Kan de minister aangeven wanneer de gehele Europese 

Gemeenschap de uitwisseling van kentekens op basis van ANPR voor toepassing 

van tolheffing gerealiseerd heeft? 

h) Het niet heffen / kunnen heffen van tol op voertuigen met een buitenlands kenteken 

betekent een financiële aderlating voor het project. De inkomsten die hierdoor gemist 

worden, kunnen bijdragen tot een kortere tolperiode en/of aanleg van een tunnel 

versus een brug. Kan de minister aangegeven hoeveel voertuigen niet betalen voor 

de tol en om welke bedrag dit per jaar gaat? 

i) Het principe van tol is, dat de gebruiker betaalt. Indien de gebruiker dan toch betaalt, 

kan er net zo goed een tunnel worden aangelegd in plaats van een brug. De delta in 

de bouwkosten tussen brug en tunnel worden opgebracht door een hogere tol dan wel 

een langere periode van tolheffing volgens het principe de gebruiker c.q. de vervuiler 

betaalt. 

j) Grote infrastructuur projecten lopen geregeld uit budget. Op welke wijze denkt de 

minister, indien er meerkosten ontstaan deze te financieren? Zijn er meerkosten? 

Financiering door middel van langere periode van tolheffing, hoger tolbedrag en of 

een aanvulling vanuit de financiële middelen van de provincie of ministerie? 

k) Heeft RWS ervaring met het Freeflow systeem ergens in Nederland opgedaan? Zo ja 

waar en wat is de ervaring, is er sprake van een vergelijkbare situatie en 

verkeershoeveelheden, kan ViA15 borgen dat een dergelijk systeem in Nederland 

werkt? 

l) De opbrengsten van de tol, de aanmaning en boetebedragen komen ten goede aan 

het Infrastructuurfonds. Komen ze binnen het Infrastructuurfonds ten goede aan de 

projecten waarop tol wordt geheven of kunnen deze gelden ook ingezet worden voor 

de financiering van andere infrastructurele projecten? Dus de tol van een voertuig dat 

het Pannerdensch Kanaal passeert kom alléén en uitsluitend ten goede van dit stuk 

van de doortrekking van de A15? 

 



 

12. Huis Rijswijk (Rieswiek) 

RWS is eigenaar van Huis Rijswijk. In de zomer van 2015 is Huize Rijswijk genomineerd door 

Erfgoedvereniging Heemschut en NKS Kenniscentrum voor Kasteel en Buitenplaats als één van de 7 

meest bedreigde gebouwen of locaties van Europa. De havezate komt pal aan de verdiepte ligging 

van het tracé te staan. Een speciale constructie moet op voorhand aangebracht worden om te 

voorkomen dat de havezate op termijn niet in de bouwput c.q. de verdiepte ligging zakt.  

Voor bewoning is de havezate uiteindelijk niet meer geschikt gezien de ligging. RWS zoekt een 

andere bestemming want zonder gebruik, zal het pand alleen maar vervallen. Als Dorpsraad zijn we 

van mening dat het erg lastig is een nieuwe bestemming te vinden voor het gebouw. Is het een optie 

om de havezate te verplaatsen naar een plek die op een grotere afstand is gelegen van het 

voorgenomen tracé? 

 

 

13. A15 als vluchtroute 

In de plannen van ViA15vormt het doortrekken van de A15 in het kader van veiligheid een vluchtroute. 

Bij een dijkdoorbraak zoals bijna in 1996 gebeurde, zou aan de westzijde van het Pannerdensch 

Kanaal alles onder lopen tot aan Tiel toe. De A15 wordt bij Groessen verdiept aangelegd. Bij een 

dijkdoorbraak aan oostelijke kant, Loo/Groessen, zal de verdiepte ligging volledig onderlopen en 

verliest de A15 de functie van vluchtroute. Verkeer dat zich op dat moment bevindt tussen de brug en 

de verdiepte ligging komt vast te zitten omdat de toerit voor calamiteiten alleen is opgezet als oprit en 

niet als afrit. 

Indien er toekomstig sprake is van een dijkdoorbraak ligt het in de lijn van de verwachting dat dit zal 

gebeuren in Duitsland. Dit betekend dat een aanzienlijk deel van de Liemers onder water komt te 

staan en de A15 bij de verdiepte ligging blank komt te staan. Dankzij het Kandia gemaal en de afvoer 

van het water van De Keel naar het Pannerdensch Kanaal, is de Liemers nu en een groot deel van het 

Duitse achterland, droog. Het woord Liemers is afgeleid van 2 woorden. De Lee een beekje, dat nu 

nog zichtbaar is in Loo deels parallel aan de Loostraat. Mers betekent moeras. 

Hoe denkt ViA15 dit dilemma op te lossen en de A15 te blijven benutten als vluchtroute? Is de 

argumentatie de A15 te benutten als vluchtroute bij hoogwater wel correct, wetende dat bij een 

eventuele dijkdoorbraak dit tracé niet als vluchtroute gebruikt kan worden?  

Voortbordurend op de vorige vraag, wordt hiermee de argumentatie voor aanleg van een separaat 

tracé in de vorm van het doortrekken van de A15 bij de afweging bij een Regiocombi alternatief 1 niet 

ondergraven? En als deze vervalt, is dan de Regiocombi alternatief 1 in beeld voor uitvoering? 

 

14. Veiligheid 

a) Welke maatregelen worden genomen zodat bewoners niet in onveilige situaties worden 

gebracht door bouw- en transportactiviteiten? 

b) Op welke wijze worden bewoners aan het tracé in bescherming genomen betreffende het 

vervoer van gevaarlijke stoffen?  

c) Kunt u ons informeren over de intensiteit van het transport van gevaarlijke stoffen?  

d) Welke maatregelen worden genomen om cumulatie van gevaarlijke stoffen te voorkomen? 

Het voorgenomen tracé van de A15 ligt deels pal naar de Betuweroute. 



e) Welke maatregelen worden genomen bij een calamiteit op de brug waarbij gevaarlijke stoffen 

vrijkomen? Vluchtige stoffen die vrij komen op de brug worden door de wind meegenomen 

over een groot gebied. Vloeibare stoffen lopen afhankelijk van de viscositeit dankzij de helling 

van de brug en komen terecht in de waterberging. De zelfde vraag kan gesteld worden voor 

de verdiepte aanleg van het tracé. Op welke wijze voorziet een brug in een voorziening dat 

gevaarlijke stoffen over de rand het Pannerdensch Kanaal in verdwijnen, het water 

verontreinigen en in totaliteit de gezondheid van mens en dier kunnen aantasten? 

 

15. Sluiting Griethse Poort 

De bestaande afritten van de Griethse Poort in Zevenaar worden volgens het voorliggende OTB 

afgesloten met als gevolg dat het verkeer van en naar Zevenaar wordt afgewikkeld via een nieuwe 

aansluiting op de N810. Dit leidt tot grote verkeersintensiteit op het onderliggende wegennet met 

negatieve gevolgen voor Duiven. Dit is een ongewenste ontwikkeling en we zijn van mening dat de 

huidige op en afritten van de Griethse Poort gehandhaafd moeten blijven. 

Wat zijn gevolgen van de sluiting van de Griethese poort bij calamiteiten situaties in het kader van de 

aanrijroutes van hulpvoertuigen? 

 

 

16. Regionale Economische Ontwikkeling 

Het OTB en het onderliggende rekenmodel voor het verkeer houdt, zover we kunnen lezen, geen 

rekening met lokale economische initiatieven die mogelijk een extra verkeer aanzuigende werking 

hebben. Is dit een correcte aanname? In hoeverre is rekening gehouden met bijvoorbeeld: 

a) De ontwikkeling van een outlet center aan de A12 bij Zevenaar. 

b) De ontwikkeling van een nieuw industrieterrein De Seingraaf in Duiven. 

c) De komst van een Hornbach in Duiven. 

Is onderzocht waar dit verkeer mogelijk vandaan kan komen en wat dit voor additionele belasting voor 

de bewoners met zich meebrengt? 

 

17. Fly-over Velperbroek Circuit 

De A12 is vanaf Den Haag tot aan het Knooppunt Velperbroek uitgevoerd met 2x3 rijstroken of meer. 

De A12 wordt vanaf Westervoort naar Oud-Dijk conform het OTB uitgebreid naar 2x3 rijstroken. Het 

ligt in de bedoeling om het verkeer vanaf de richting Arnhem Noord via A12/A15 zoveel als mogelijk 

rondom Arnhem heen te leiden om de Pleyroute te ontzien en een betere doorstroming te bevorderen. 

Zie hiervoor ook de eerdere opmerking van commissaris van de koning Cornielje. 

De Dorpsraad is van mening dat de doortrekking van de A15 naar de A12 in de huidige opzet, niet 

gaat werken en dat gehele investering weggegooid geld is. In de huidige uitvoering wordt een dubbele 

flessenhals gecreëerd. De flessenhals doet zich voor van zowel oost naar west als west naar oost. Het 

nieuwe knelpunt wordt gevormd door de fly-over van het Knooppunt Velperbroek. De fly-over is 

namelijk 2x2 rijstroken groot en maakt geen onderdeel uit de doortrekking. ViA15 is hierop diverse 

malen gewezen maar er is niets mee gedaan en komt niet terug in het OTB. De 2 rijstoken vanuit de 

Pley richting Zevenaar kunnen bovendien niet meegeteld worden omdat er sprake is van 2 

gescheiden brug oppervlakten waarbij passerende voertuigen alleen maar kunnen switchen / 



beschikken over hun eigen 2 rijstroken zonder dat ze kunnen oversteken naar de andere 2 rijstroken 

op de andere brug. In het OTB en de aanvullende bestuurlijke overeenkomst komen geen 

maatregelen terug om de beide brugvlakken met elkaar te verbinden tot één wegdek. 

Komende vanuit Arnhem Noord of uit de richting van Zevenaar over de A12 moet het doorgaande 

verkeer van 2x 3 baans naar 2x 2 baans worden teruggebracht om daarna weer na enkele honderden 

meters naar 2x 3 baans uit te waaieren. Een dergelijk versmalling lijdt tot opstoppingen gedurende de 

spitsuren en onveiligheid voor de weggebruikers. Ergo de doelstelling van de doortrekking van de A15 

wordt niet gerealiseerd en daarmee heeft doortrekking in de voorliggende opzet géén enkele zin. Het 

OTB mist op dit vlak de onderbouwing. 

 

 

18. A15 doortrekken naar A18 

Het OTB en de aanvullende bestuurlijke overeenkomst stellen dat er geen problemen met de 

luchtkwaliteit te verwachten is (NSL) en dat er geen noemenswaardige effecten voor het milieu 

optreden. Citaat uit het deelrapport Ecologie: 

“Al met al kunnen significante negatieve effecten als gevolg van het project ViA15 met 

zekerheid worden uitgesloten, mits mitigerende maatregelen worden genomen in het Natura 

2000-gebied Rijntakken. Uit deze Passende Beoordeling blijkt voorts dat cumulatie met 

effecten van andere plannen en projecten evenmin tot significante effecten leidt”. 

Indien dit zo is waarom wordt de A15 doorgetrokken naar de A12 tussen Duiven en Zevenaar in? Is 

het niet beter de A15 door te trekken, rechtstreeks via het Rijnstrangengebied, naar het knooppunt 

Oud-Dijk bij de A18? 

Dit tracé biedt vele voordelen en is financieel gezien veel goedkoper dan alle huidige aanpassingen bij 

Boerenhoek, Diesveld, Helhoek, Griethese Poort etc. Kunt u onderbouwen waarom deze visie correct 

of incorrect is op basis van gestelde voor de belasting van het milieu en financiën? 

Een Passende Beoordeling geeft geen zekerheid, dat aanleg van het tracé in combinatie met andere 

projecten, uiteindelijk niet leidt tot significante onwenselijke effecten in het Natura 2000 gebied van de 

Gelderse Poort. 

 

 

19. Aanbesteding 

Het ligt in de bedoeling het uiteindelijke bestek voor de doortrekking van de A15 op basis van EMVI 

(Economisch Meest Voordeling Inschrijving) methode in de markt te zetten. Is het mogelijk het 

aanbestedingsvoordeel dat voorkomt uit de wijze van aanbesteden, toe te passen voor een betere 

inpassing van het tracé in het landschap? Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld 

geluidswerende maatregelen voor zo ver dit nog geen onderdeel uitmaken van een toekomstig bestek 

op basis van een TB? 

 

 

 



 

Conclusie 

We verzoeken het definitieve Tracébesluit ViA15 niet vast te stellen. Een gewijzigd 

Ontwerptracébesluit waarin rekening gehouden wordt met de zienswijze van de Dorpsraad Loo in 

procedure brengen. De Dorpsraad is uiteraard bereid met u hierover in overleg te treden. 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Dorpsraad Loo 

 

J. Rasing   voorzitter Dorpsraad Loo 

 

R. Lucassen   contactpersoon werkgroep A15 

 

De Stichting Loowaard onderschrijft de zienswijze van de Dorpsraad van Loo. 

Het Bewoners Overleg Groessen onderschrijft de zienswijze van de Dorpsraad van Loo 

De Stichting leefbaar Doornenburg onderschrijft de zienswijze van de Dorpsraad van Loo 

 

De Dorpsraad van Loo onderschrijft de zienswijzen van: 

 Bewoners Overleg Groessen. 

 De Gelderse Natuur en Milieu Federatie. 

 De Stichting Leefbaar Doornenburg. 

 De gezamenlijke zienswijze van de 4 grondgebonden gemeenten 


