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.À.De Overbetuwse PvdA-fractievoorzitter Elbert Eibers, gesteund door Roel Eefting (D66) en Ard op de Weegh (BOB), vraagt de leden 
van Provinciale Staten af te zien van de aanleg van de Railterminal Gelderland tussen Valburg en Reeth. FOTOROLF HENSEL 

'Steek het geld in zorg in 
plaats van in railterminal' 
,,In deze zware tijd, waarin ge
meenten het financieel niet 
meer redden, geeft het geen 
pas zoveel geld aan een zinloos 
project als de railterminal uit te 
geven." Dat zei PvdA fractie
voorzitter Elbert Eibers van 
Overbetuwe gisteren in het pro
vinciehuis. 

Lex Halsema 

Arnhem/Elst 

Het provinciebestuur boog zich 
gisteren over de begroting voor de 
Railterminal Gelderland (RTG). 
Dat is een overslagpunt voor con
tainers van trein naar vrachtwagen 
langs de Betuweroute. Voor poli
tici uit Overbetuwe aanleiding de 
plannen voor de terminal die tus
sen Reeth en Valburg is voorzien 
opnieuw ter discussie te stellen. 

Met een spandoek en het direct 
aanspreken van de provinciale po
litici wilden de drie gemeente
raadsleden nog eens onderstrepen 
dat er in Overbetuwe geen draag
vlak voor een railterminal is. ,,U 
wordt vanmiddag gevraagd nog 
eens 20,5 miljoen extra beschik
baar te stellen, waarmee de kosten 
oplopen naar 65,5 miljoen. Kijk 
daarom nog eens goed naar het nut 
en de noodzaak van een railtermi
nal en zeg nee", zei Eibers, die 
werd gesteund door Roel Eefting 
(D66) en Ard op de Weegh (BOB). 

Of de gewenste afwijzing er ook 
komt, daarover maken de drie zich 
geen illusies. Na de toespraak van 
Eibers was alleen Forum voor De
mocratie er als de kippen bij om 
zich tegen de aanleg uit te spreken. 
Teken aan de wand was vooral dat 
de vroeger kritische Statenfracties 

van PvdA en D66 niet van zich lie
ten horen. Die lieten vorige maand 
al weten met het extra geld in te 
stemmen. 

Omdat ook Eibers, Eefting en Op 
de Weegh zien dat er provinciaal 
brede steun voor de aanleg is, vroe
gen ze de Statenleden ook extra 
geld voor de gebieds- en verkeers
maatregelen toe te kennen. De kos
ten van de RTG werden eerder op 
43 miljoen euro geschat. Omdat 
het project sterk vertraagd is en de 
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Kijk nog eens goed 
naar het nut 
en de noodzaak 
en zeg nee 
-Egbert Eibers, PvdA-raadslid 

geschatte aanlegkosten daardoor 
omhooggaan,vraagtgedeputeerde 
Christianne van der Wal de Staten 
om 20,5 miljoen extra. ,,En als u die 
indexatie voor de aanleg toekent, is 
het niet meer dan redelijk dat ook 
voor de inpassing- en verkeers
maatregelen te doen", zei Elbers. 
Dit verzoek wordt in Overbetuwe 
door de hele raad gesteund. 

Nog meer vertraging 
Volgens Eibers gaan omwonenden 
zeker naar de Raad van State om de 
railerminal tegen te houden en de 
gemeenteraad zeer waarschijnlijk. 
"En dan is er nog meer vertraging 
en is indexatie wel op zijn plaats. 
Stel daar voldoende geld voor be
schikbaar. Of beter nog: investeer 
in de samenleving, steek het in de 
zorg en zie af van de plannen voor 
een railterminal." 


