
 
 

Belangrijke datum: 
Donderdag 31 mei 2012 

Algemeen Overleg Kamercommissie Infrastructuur en Milieu (14.00 uur-17.00 uur) 

 
Zoals bekend heeft de minister een standpunt ingenomen over de ligging van de A15; zij heeft 
gekozen voor het Doortrekkingsalternatief Noord: 

• Noordelijk van de Betuwelijn 
• Halfverdiept midden tussen Duiven en Zevenaar 
• Brug over het Pannerdensch Kanaal 

 
De zogenaamde expertgroep (initiatief uit Lingewaard) heeft aangetoond dat een tunnel zeker ook 
tot de mogelijkheden behoort. Dit wordt ontkend door Rijkswaterstaat en dus ook door de provincie 
en het Rijk. 
 
De gemeenten Lingewaard, Duiven en Zevenaar pleiten voor de zogenaamde combivariant2, zuidelijk 
van de Betuwelijn met een ruimere bocht (waardoor Groessen enigszins wordt ontlast) om weer op 
de middenligging tussen Duiven en Zevenaar te komen. 
 
Uit de antwoorden van de minister op kamervragen blijkt dat zij volhardt in haar standpunt.  
 
Lees haar antwoorden na op:  www.dorpsraadooij.nl -->  verkeer-->A15 en lees hier ook alles over 
de expertgroep. 
 
Het staat echter nog lang niet vast dat de minister haar standpunt door de kamer kan loodsen. 
Daarom is bovenstaande datum belangrijk, hier kan nog politieke invloed worden uitgeoefend en kan 
de burger zich laten zien en horen. 
De gezamenlijk bewonersgroepen zijn dan ook van plan om donderdag 31 mei, onder voorbehoud 
van de huidige politieke situatie, naar Den Haag te gaan om daar sowieso de petitie: 'Doortrekking 
A15 niet ten koste van leefbaarheid' aan te bieden. Deze petitie is ook door Dorpsraad Ooij samen 
met 19 andere partijen ondertekend. Wellicht wilt u hem ook nog ondertekenen?? 
 
De organisatie van donderdag 31 mei is in handen van de Gelderse Natuur en Milieufederatie, op de 
achterzijde van deze nieuwsbrief vindt u hun oproep. 
 
Houd ook onze website in de gaten!! 
  

Nieuwsbrief Dorpsraad Ooij 
Jaargang 17  mei 2012 



 
 
Beste mensen,  
 
Op 31 mei vergadert de Tweede Kamer over de doortrekking van de A15 van Bemmel naar de A12. 
Veel Kamerfracties vroegen de minister of zo'n tunnel niet alsnog haalbaar is en of alle kosten wel 
goed zijn meegerekend. De minister wuift echter alle kritische vragen weg. Ze ziet niets in het 
voorstel om het bedrijfsleven te prikkelen een tunnel te ontwerpen die binnen het afgesproken 
budget blijft. Volgens haar is dat onmogelijk, omdat de verschillen in prijs te groot zijn. Ook 
voorstellen voor alternatieve tracés van de A15 verwerpt ze met klem. 
 
De Minister komt echter opnieuw níet met een degelijke onderbouwing van haar beweringen, ze 
praat gewoon Rijkswaterstaat na. De betrokken gemeenten en 20 samenwerkende bewoners- en 
milieuorganisaties rekenen er daarom op dat de Tweede Kamer geen genoegen neemt met haar 
antwoord. Om de Tweede Kamer te laten zien dat ons verzet tegen een slecht ingepaste A15 en een 
brug springlevend en breedgedragen is, gaan we op 31 mei met twee bussen naar Den Haag. We 
bieden dan ook de petitie ‘Leefbaarheid A15’ aan. 
 
Donderdag 31 mei naar Den Haag 
Omstreeks 10.00 uur: vertrek bus uit de Liemers (meerdere opstappunten) 

Omstreeks 10.00 uur: vertrek tweede bus uit gemeente Lingewaard  

 
12.40 - 13.40 uur: kleine manifestatie ‘Boor de A15 de grond in’ op Het Plein bij de Tweede Kamer, 
Den Haag 
 

14.00 - 17.00 uur: bijwonen van het Algemeen Overleg van de Tweede Kamercommissie van 
Infrastructuur en Milieu en (demissionair) minister Schultz-van Haegen over de A15 
 

17.30 uur: vertrek bussen uit Den Haag 
 

Vanaf 19.40 uur: thuiskomst bussen  
 
Wilt u mee met de bus naar Den Haag?  
Vul dan a.u.b. het opgaveformulier in op www.gnmf.nl   
Vergeet niet aan te geven in welke bus u wilt meereizen! Een vrijwillige bijdrage voor de bus stellen 
we op prijs (richtbedrag: 10 euro); we gaan daarvoor de 31e met een emmer rond in de bussen. 
 
Overigens is er een kans dat de Kamercommissie in een procedurevergadering op 15 mei besluit de 
A15-doortrekking ‘controversieel’ te verklaren. In dat geval gaat het Algemeen Overleg op 31 mei 
vermoedelijk niet door. We zullen u daar dan over berichten. Gaat het Algemeen Overleg wel door, 
dan krijgt u kort van tevoren bericht van ons over de precieze opstaplocaties en -tijden en over 
praktische zaken betreffende de reis. 
 
Hebt u de petitie nog niet getekend kan dat ook op www.gnmf.nl 
Vraagt u ook anderen mee te gaan naar Den Haag en de petitie te tekenen? 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens 20 bewoners- en milieugroepen, 

Alex de Meijer 
Gelderse Natuur en Milieufederatie 
Jansbuitensingel 14 / 6811 AB Arnhem 
026 3523746 / 06 48820433 
Al 40 jaar de stem van natuur en milieu in Gelderland. 


