Rijksoverheid

MEDEDELING WIJZIGINGSTRACÉBESLUIT A12/A15
RESSEN – OUDBROEKEN (ViA15) 2019
De minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 2019 vastgesteld op 18 februari 2019.
Dit tracébesluit voorziet in een wijziging van ondergeschikte aard van het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) dat op 24 februari
2017 is vastgesteld. Dit tracébesluit blijft voor het overige onverminderd van kracht. Van 28 februari tot en met 11 april 2019 kunt u in beroep
gaan tegen het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 2019.
Het Rijk en provincie Gelderland willen een betere verkeersdoorstroming realiseren in de regio Arnhem – Nijmegen en het vestigingsklimaat bevorderen.
Het project ViA15 zorgt voor een rechtstreekse verbinding tussen de Rotterdamse haven en Duitsland. Het tracébesluit voorziet in het doortrekken van
de A15 als 2x2 autosnelweg vanaf knooppunt Ressen tot de A12 tussen Duiven en Zevenaar. Tevens komen er extra rijstroken op de A12 tussen Duiven en
knooppunt Oud-Dijk en op de huidige A15 tussen de knooppunten Valburg en Ressen.

G

Het tracébesluit 2019 bevat vier wijzigingen ten opzichte van het tracébesluit 2017.
1.	Natuur: het effect van stikstofdepositie in Natura 2000-gebieden als gevolg van het project ViA15 wordt projectspecifiek gemitigeerd en gecompenseerd,
onder meer door het instellen van een maximum snelheid van 100 kilometer op de A50 tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen van 06.00 uur
tot 23.00 uur. Daarmee is toestemmingsverlening op grond van de Wet natuurbescherming voor het aspect stikstofdepositie niet langer gekoppeld
aan het Programma Aanpak Stikstof (PAS). Dit stelt de Raad van State in staat om de lopende beroepsprocedure niet langer aan te houden in verband
met de juridische procedure over het PAS.
2.	Geluid: aanvullend op het tracébesluit 2017 komen er op 3 locaties extra of hogere geluidschermen. Langs het onderliggend wegennet worden voor
20 woningen nieuwe hogere waarden vastgesteld in de gemeenten Duiven, Zevenaar en Montferland.
3.	Afmeting Brug: Als correctie op het tracébesluit 2017 is de lengte van de hoofdoverspanning van de brug over het Pannerdensch Kanaal bepaald op
140 tot 200 meter. Het maatregelvlak voor de brug is 5 meter verbreed.
4.	Grondwal Bemmel: de grondwal wordt over een lengte van 1.100 m steiler opgetrokken om het snelfietspad buiten de beschermingszone van de aanwezige
gasleiding te kunnen aanleggen.
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IN BEROEP GAAN
Op de procedure is artikel 14 van de Tracéwet van toepassing.
Belanghebbenden kunnen van 28 februari tot en met 11 april 2019 beroep
instellen tegen de wijzigingen waarin het Tracébesluit A12/A15 Ressen –
Oudbroeken (ViA15) 2019 voorziet bij:
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag.
Of via het Digitaal Loket: https://digitaalloket.raadvanstate.nl.
Indien een belanghebbende reeds beroep heeft ingesteld tegen het Tracébesluit A12/
A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15), zoals vastgesteld op 24 februari 2017, dan bepaalt
de wet (artikel 6:19, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht) dat dat beroep
mede betrekking heeft op het nieuwe besluit, tenzij daarbij onvoldoende belang bestaat. Dit betekent dat diegenen die beroep hebben ingesteld en ook bezwaren hebben tegen het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken (ViA15) 2019 niet opnieuw
beroep hoeven in te stellen.
Op het tracébesluit is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift de beroepsgronden
gericht tegen het besluit moet opnemen. Het beroepschrift wordt niet-ontvankelijk
verklaard indien de beroepsgronden niet binnen de beroepstermijn van zes weken
zijn ingediend. Na afloop van de beroepstermijn kunnen beroepsgronden niet meer
worden aangevuld. In het beroepschrift moet u vermelden dat de Crisis- en herstelwet van toepassing is en dat het beroepschrift gericht is tegen: ‘Tracébesluit A12/A15
Ressen – Oudbroeken (ViA15) 2019'. Informatie over de precieze eisen waaraan een
beroepschrift moet voldoen, vindt u op www.raadvanstate.nl.
Actuele informatie over in beroep gaan, vindt u op: www.raadvanstate.nl/onzewerkwijze/bestuursrechtspraak/ruimtelijke-ordeningskamer.html.

PERSOONLIJKE GESPREKKEN
Voor belanghebbenden biedt Rijkswaterstaat de mogelijkheid voor een persoonlijk
gesprek.
U kunt zich aanmelden voor een gesprek met deskundigen op de gebieden:
juridisch, geluid, verkeer of natuur. Stuur daarvoor een e-mail naar: TB-ViA15@rws.nl.
Daarin geeft u aan:
- over welk thema uw vraag gaat;
- welke locatie uw voorkeur heeft;
- op welk telefoonnummer u te bereiken bent.
Het inschrijven voor een persoonlijk gesprek kan tot en met 12 maart 2019.
Uiterlijk 15 maart 2019 ontvangt u per e-mail een bevestiging met informatie over
het tijdstip van uw gesprek.
De persoonlijke gesprekken vinden plaats op:
- 19 maart 2019: 	van 16.00 uur tot 20.30 uur.
Locatie Van der Valk, Impuls 2, 6921 RK Duiven.
- 21 maart 2019: 	van 16.00 uur tot 20.30 uur.
Locatie Dorpshuis Angeren, Emmastraat 23, 6687 BP Angeren.
DOCUMENTEN INZIEN
Het gewijzigde besluit en alle ondersteunende documenten staan
op www.platformparticipatie.nl/via15. Op papier kunt u de stukken van
28 februari tot en met 11 april 2019 tijdens reguliere openingstijden bekijken:
- Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat
Rijnstraat 8, 2515 XP Den Haag (alleen
op afspraak, telefoon 070 456 89 99)

- Gemeente Overbetuwe
Dorpstraat 67, 6661 EH Elst

- Provincie Gelderland
Huis der Provincie, Markt 11,
6811 CG Arnhem

- Gemeente Nijmegen
Stadswinkel, Mariënburg 75,
6511 PS Nijmegen

- Rijkswaterstaat Oost-Nederland
Eusebiusbuitensingel 66,
6828 HZ Arnhem
- Gemeente Duiven
Koning Willem-Alexanderplein 1,
6921 ES Duiven
- Gemeente Zevenaar
Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar

- Gemeente Lingewaard
Kinkelenburglaan 6, 6681 BJ Bemmel

- Gemeente Montferland
Bergvredestraat 10, 6942 GK Didam
- Waterschap Rivierenland
De Blomboogerd 1, 4003 BX Tiel
- Waterschap Rijn en IJssel
Liemersweg 2, 7006 GG Doetinchem

MEER INFORMATIE
Vragen over de inhoud? Dan kunt u terecht op www.rws.nl/via15 of
www.platformparticipatie.nl/via15.
Hebt u na het inzien van de ter inzage gelegde stukken of het bezoeken
van de websites nog vragen over het Tracébesluit A12/A15 Ressen – Oudbroeken
(ViA15) 2019, dan kunt u bellen met Rijkswaterstaat: 0800 8002.
Voor vragen over de procedure kunt u terecht bij de Directie Participatie,
telefoon 070 456 89 99.

