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Aanpassingen railterminal
Geen rotonde voor de ingang maar
een keerstrook voor vrachtverkeer.
En de mogelijkheid voor zonnepa-
nelen op de zuidflank van de
groen- en geluidswallen. Er zijn
twee wijzigingen in het inpassings-
plan voor de Railterminal Gelder-
land (RTG) bij Reeth en Valburg.

Lex Halsema
Reeth/Valburg

De provincie Gelderland heeft het
nieuwe inpassingsplan voor de aanleg
van de RTG bij Reeth en Valburg vast-
gesteld. Dat plan kent een paar wijzi-
gingen in vergelijking met het vorige
ontwerp. 
Dat plan werd vorig jaar terugge-

trokken. Het moest de prullenbak in
toen het Programma Aanpak Stikstof
vanuit Den Haag werd vastgesteld.

Het nieuwe plan wordt op 10 septem-
ber ter inzage gelegd en komt groten-
deels overeen met het vorige.

Droge heide
Naast het schrappen van de rotonde
voor de ingang van de RTG en het mo-
gelijk maken van zonnepanelen moet
de provincie ook stikstofmaatregelen
nemen. 
Onderzoek leerde dat de RTG voor

stikstofneerslag zorgt op de Waaloe-
vers en op de Veluwe. Alleen in dat
laatste geval zijn die waarden zo hoog
dat er natuurcompensatie plaats moet
vinden. Het gaat om de aanleg van 506
vierkante meter droge heide, 418 vier-
kante meter beuken- en eikenbossen
en 200 vierkante meter oude eiken-
bossen. Die maatregelen moeten ook
op de Veluwe worden genomen, niet
in Overbetuwe zelf. 

De provincie stelt dat ze alle varian-
ten voor de RTG opnieuw heeft beke-
ken, inclusief ontsluitingswegen. De
verschillen in milieu- en geluidsbelas-
ting voor de omgeving zijn volgens de
provincie zo minimaal dat weer is ge-
kozen voor de noordvariant. 
Dat wil zeggen aan de noordkant

van het spoor, met een nieuwe ont-
sluitingsweg die aantakt op de Rijks-
weg-Zuid. Op verzoek van de ge-
meente Overbetuwe is ook nadrukke-
lijk gekeken naar de zogeheten zuid-
variant, waarin de RTG verder van
Reeth en Valburg komt. Die optie is
volgens de provincie onhaalbaar, om-
dat Overbetuwe al een (onherroepe-
lijke) vergunning heeft afgegeven voor
de aanleg van een zonnepark op die
plek. 
Ook komen er maatregelen om ge-

luidsoverlast van rangerende treinen

Geen rotonde maar keerstrook en zonnepanelen op de geluidswallen

Provincie en
Rijk hebben
47 miljoen
euro voor de
aanleg
uitgetrokken

Omwonenden vinden dat het bij-
gestelde plan voor de Railtermi-
nal Gelderland (RTG) hen
nieuwe munitie geeft. Koos Nijs-
sen zegt namens bewonersplat-
form Overbetuwe Overbelast
dat de provincie beter had kun-
nen stoppen met het plan.

Lex Halsema
Reeth/Valburg

,,We zullen opnieuw een ziens-
wijze indienen in de hoop dat dit
onzalige plan van tafel gaat. En als
dat niet zo is, gaan we naar de Raad
van State’’, zegt Nijssen. 
Overbetuwe Overbelast is een

bewonersplatform met omwonen-
den uit Reeth, Valburg en Slijk-
Ewijk, maar telt ook leden uit Elst.
Het platform ziet de RTG als onno-
dig, maar vooral als een te grote be-
lasting voor de omgeving.  De ter-
minal is voorzien in het toch al

goedgevulde terrein, met de snel-
weg A15, Betuweroute, Betuwe-
spoorlijn, windmolens en bedrij-
venterrein A15.
Omwonenden menen dat de

provincie wegloopt voor de eigen
verantwoordelijkheid door de fiets-
route langs de Rijksweg neer te leg-
gen bij de gemeente en de verant-
woordelijkheid voor een keervoor-
ziening voor vrachtwagens bij de
exploitant van de terminal. 
Maar Nijssen ziet in het nieuwe

inpassingsplan ook nieuwe be-
zwaarmogelijkheden. ,,Voor dit
plan is ook een milieueffectrappor-
tage gemaakt. Die kent als het gaat
om stikstof een ADC-toets, die de
noodzaak om hier een RTG aan te
leggen moet aantonen. Dat is wat
ons betreft niet gebeurd. De A staat
voor het uitsluiten van alternatie-
ven. Die zijn er in de omgeving vol-
doende.’’ 
In Medel bijvoorbeeld, zegt Nijs-

sen. ,,Als je per se aan de Betuwe-
route wil. Maar Venlo en Emmerich
zijn ook goede alternatieven. De D
staat voor dwingende noodzaak,

ook die is wat ons betreft niet aan
de orde. Er is geen bedrijfszeker-
heid en geen behoefte aan een ter-
minal. Het is niet voor niets dat de

exploitant is afgehaakt en er nog
geen nieuwe is.’’
De twijfel aan de bestaanszeker-

heid van de RTG is voor Overbe-
tuwe Overbelast een extra punt van
zorg. ,,Het plan voorziet er nu al in
om op het terrein nevenactiviteiten
toe te staan, bijvoorbeeld slijpwerk
aan containers. Wij vrezen dat het
de deur openzet naar nog meer ac-
tiviteiten en verdere uitbreiding
van het terrein. Die uitbreiding
wordt dan als noodzakelijk gezien
voor de levensvatbaarheid van de
RTG. Daarom is het beter het hele
plan nu al in de prullenbak te
gooien.’’
Het nieuwe plan is nog niet met

de gemeenteraadsfracties in Over-
betuwe gedeeld. Ard op de Weegh
(BOB) reageert al wel op de proce-
dure. ,,Schokkend dat wij over dit
plan van de media moeten horen. Ik
zie dat als minachting van de pro-
vincie voor het gemeentebestuur.’’

Omwonenden: Gooi dit plan in de prullenbak

▲ Omwonenden vinden de RTG te veel, naast de belasting van de
A15, de beide spoorlijnen en bedrijventerrein A15.  FOTO ROLF HENSEL 

te voorkomen. Gelderland wil werken
met het concept ‘zeilend binnenko-
men’. Dat wil zeggen dat elektrische
treinen het laatste stuk vanaf de Betu-
weroute zonder vermogen oprollen en
dan op het laatste deel van het RTG-
terrein weer stroom van de bovenlei-
ding trekken om tot stilstand te ko-
men. Op die manier is rangeren met
dieseltreinen niet nodig. Een methode
die van soortgelijke terminals in
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland
is afgekeken.
Provincie en Rijk hebben 47 miljoen

euro voor de aanleg uitgetrokken, in-
clusief het opnieuw inrichten van de
Rijksweg-Zuid en de afslag met de
A15. Alle bezwaarmakers tegen het vo-
rige plan worden schriftelijk gewezen
op het nieuwe inpassingsplan en de
mogelijkheid daar bezwaar tegen te
maken. 


