
Raad Overbetuwe 
wil hardere reactie 
op Railterminal 
De gemeenteraad van Overbe
tuwe wil de reactie van de ge
meente op het provinciale in
passingsplan voor de Railtermi
nal aanscherpen. Zelfs de VVD 
twijfelt nu aan de haalbaarheid. 
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Burgemeester en wethouders heb
ben al een scherpe reactie op het 
plan voor de Railterminal bij Reeth 
en Valburg klaarliggen. Met forse 
kritiek op het plan en de opstelling 
van de provincie. 

Zo wordt de provincie verweten 
dat eerdere kritiek maar mondjes
maat is verwerkt. Ook zijn er grote 
zorgen over de verkeersafwikkeling 
rondom de nieuwe terminal. Over
betuwe wil dat de noodzakelijke 
aanpassingen aan de Rijksweg
Zuid en afslag 38 volledig zijn afge
rond voor de terminal in gebruik 
wordt genomen. Vooral de veilig
heid voor fietsverkeer is voor alle 
partijen een groot zorgpunt. 

In een inspraakreactie vroeg Koos 
Nijssen namens omwonenden van 
Leefbaar Reeth en Overbetuwe 
Overbelast om een duidelijk sig
naal. ,,U moet duidelijk van te voren 
stellen naar de Raad van State te 

stappen als de provincie opnieuw 
niet aan uw en onze bezwaren te
gemoetkomt." 

Zover wil de gemeenteraad nog 
niet gaan, maar de raad wil de reac
tie richting provincie wel aanscher
pen. Zo vraagt de raad garanties 
voor de verkeersveiligheid en voor 
het beperken van geluidsoverlast 
en stikstofuitstoot. 

De VVD wil ook de economische 
leefbaarheid van de RTG nader on
derzocht zien. ,,Voor dit plan heeft 
de provincie ook nut en dwingende 
noodzaak aan moeten tonen. Wij 
denken dat die noodzaak onvol
doende is aangetoond. Maar we 
zouden wel eerst moeten onder
zoeken of dit ons extra juridische 
mogelijkheden geeft om bezwaar te 
maken." 

Een driekoppige raadscommissie 
gaat het aanscherpen van het be
zwaar voorbereiden op de vier ge
noemde punten. Daar wordt ook, 
op verzoek van verschillende par
tijen, een jurist bij betrokken. Want 
hoewel niemand op voorhand met 
de Raad van State wil dreigen, leeft 
wel raadsbreed het besef dat een 
gang naar de rechter voor de ge
meente onvermijdelijk wordt als de 
provincie opnieuw de Overbe
tuwse inbreng naast zich neerlegt. 


