
Gedeputeerde: Geen twijfel over nut terminal 
Als ze zelf in Reeth zou wonen 
zou gedeputeerde Cristianne 
van der Wal ook zorgen hebben 
over de komst van de Railtermi
nal. ,,Die zorgen zijn begrijpelijk. 
Maar ik weeg de belangen van 
alle Gelderlanders en de aanleg 
van de railterminal is goed voor 
de economie." 

Lex Halsema 

Arnhem 

De aanleg van de Railterminal Gel
derland (RTG) is omstreden. Om
wonenden zijn tegen. Maar ook de 
gemeenteraad van Overbetuwe 
houdt de optie om zich bij de Raad 
van State tegen de aanleg te verzet
ten nadrukkelijk open. 

Hoe denkt u die weerstand weg 
te nemen? 
"Door met een afgewogen voorstel 
te komen, waarbij we de belangen 
van omwonenden ook in het oog 
houden. Ik vraag Provinciale Staten 
volgende week om 65,5 miljoen 
euro voor de aanleg beschikbaar te 
stellen. Van dat geld steken we 12,5 
miljoen in het gebied rondom de 
terminal. In inpassing in het land
schap, geluids- en zichtwallen, uit
koopregelingen en in een veilige 
verkeersafwikkeling. 

En dat is genoeg? 
"Ik weet ook wel dat het nog maar 
zeer de vraag is ofje bij de omwo
nenden de weerstand weg kan ne
men. Ik heb zelfs begrip voor hun 

zorgen, maar maak een bredere af
weging. En met de gebiedsmaatre
gelen die we nemen ligt er een 
voorstel dat goed in balans is. We 
hebben bovendien samen met 

1111 
Ik heb vertrouwen in 
de economische 
levensvatbaarheid 
van de terminal 
- Cristianne van der Wal 

Overbetuwe en Nijmegen aanvul
lend geld beschikbaar gesteld voor 
het aanpakken van afslag 38." 

Waarom is dat gedaan? 
Door die verkeersmaatregelen apart 
onderdeel te maken van het werk 
rondom de afslag 38 met de Als 
kunnen we daar, in samenwerking 
met de gemeenten Overbetuwe en 
Nijmegen, al voor de aanleg van de 
R TG mee aan de slag. Daarom ben 
ik blij dat Overbetuwe heeft inge
stemd met hun bijdrage van vier 
miljoen euro. Dat illustreert dat we 
als overheden samen voor de belan
gen voor omwonenden opkomen. 
Door afspraken te maken over wie 
waarvoor verantwoordelijk is kan 
de gemeente voor haar inwoners 
opkomen. Dat blijkt ook uit de ver
keersmaatregelen aan afslag 38, 
waar onze verantwoordelijkheden 
juist mooi samen komen." 

Waarom moet die railterminal er 
nou komen? 
"Ik heb vertrouwen heb in het nut 
van een terminal. En in de econo
mische levensvatbaarheid. Ja, het 
gaat om een forse investering. Maar 
er hebben zich al verschillende ex
ploitanten gemeld. Die zien ook dat 
het Rijk in het beter benutten van 
de Betuweroute wil investeren. Dat 
er steeds meer aandacht komt voor 
milieu en CO2 reductie. Elke trein
lading met containers die op de 
RTG wordt overgezet scheelt vijftig 
vrachtwagens die niet meer de weg 
op hoeven. Daarnaast is de terminal 
goed voor de werkgelegenheid in 
de logistieke corridor. De ligging bij 
Park 15, langs de A15 en de Betuwe
route is dan ideaal." 


