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Vaststelling bestemmingsplan "Snelfietsroute F15"

Samenvatting
Met de doortrekking van de A15 van knooppunt Ressen naar knooppunt De Liemers (A12) kan langs
de nieuwe A15 in de gemeenten Duiven en Lingewaard een snelfietsroute worden aangelegd. Deze
nieuwe route verbindt de reeds bestaande snelfietsroutes RijnWaalpad en De Liemers. Op 8 maart
2017 zijn het Ministerie I&M, de provincie Gelderland, en de gemeenten Duiven en Lingewaard een
samenwerkingsovereenkomst aangegaan. Hierin zijn over de aanleg van deze snelfietsroute nadere
afspraken gemaakt, onder meer over de inrichting, de grondverwerving, de bestemmingsplanprocedure en de kostenverdeling.
Voor het project ViA15, waar de doortrekking van de snelweg A15 onder valt, is een Tracébesluit
genomen. Dit Tracébesluit voorziet in het juridisch-planologische kader voor de rijksweg en delen van
de snelfietsroute F15. Voor twee gedeelten van de snelfietsroute, die buiten de begrenzing van het
Tracébesluit vallen en waarvoor geen gebruik kan worden gemaakt van reeds bestaande
infrastructuur, is een bestemmingsplanherziening nodig om het benodigde juridisch-planologische
kader te regelen. Daarnaast maken het buitendijkse fietspad onder de toekomstige brug van de A15
over het Pannerdensch Kanaal door en een mogelijke optimalisatie in het tracé van de snelfietsroute
nabij Rijswijksestraat 2 (huis Rijswijk) ook onderdeel uit van deze bestemmingsplanherziening.
Op 3 april 2018 heeft ons college ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan “Snelfietsroute F15” en
besloten dit bestemmingsplan ter inzage te leggen. Dit ontwerpbestemmingsplan heeft van 3 mei
2018 tot en met 13 juni 2018 ter inzage gelegen, gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan
“Snelfietsroute F15” van de gemeente Lingewaard. Gedurende deze periode zijn twee zienswijzen
ingediend. Deze zienswijzen geven aanleiding tot aanpassingen van de regels en verbeelding van het
bestemmingsplan. Daarom wordt voorgesteld het bestemmingsplan ten opzichte van het
ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.
De raad besluit
1. De ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan conform bijgevoegde Nota van
beantwoording zienswijzen ontwerpbestemmingsplan “Snelfietsroute F15” te beantwoorden,
ontvankelijk en deels gegrond te verklaren.
2. Het bestemmingsplan “Snelfietsroute F15” als vervat in de bestandenset met
planidentificatiecode NL.IMRO.0226.BPBUITENGEBIED016-VS01, met de bijbehorende
documenten, langs elektronische weg en in analoge vorm, gewijzigd vast te stellen, waarbij
voor de locatie van de geometrische planobjecten gebruik is gemaakt van een ondergrond die
is ontleend aan de GBK versie d.d. 10 juli 2017.
3. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening.
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