
• Gemeenteraad houdt besloten vergadering over Railterminal Gelderland 

Protest tegen besloten bespreking 
Actiegroep Overbetuwe 
Overbelast demonstreert 
vanavond bij het gemeentehuis 
in Elst tegen de besloten 
vergadering over de 
Railterminal Gelderland. 

Lex Halsema 

Elst/Reeth 

De gemeenteraad vergadert in be
slotenheid over de vraag of de ge
meente zich bij de Raad van State 
tegen de plannen voor de Railter
minal Gelderland bij Reeth moet 
verzetten. 

De provincie Gelderland stelde 
onlangs het inpassingsplan vast 
voor de nieuw te bouwen Railter-

minal bij Reeth en Valburg. Dat 
plan ligt vanaf 15 juli ter inzage voor 
een periode van zes weken en in die 
tijd kan er ook bezwaar tegen het 
plan worden gemaakt. 

Dat laatste gaan de omwonen
den, verenigd in Overbetuwe Over
belast zeker doen. Woordvoerder 
Koos Nijssen is boos over het feit 
dat die inspraakperiode in de zo
mervakantie valt. ,,Dat is tegen de 
gemaakte afspraken in. In de Klank
bordgroep over het inpassingsplan 
is juist toegezegd dat dat niet zou 
gebeuren. Nu doet de provincie het 
toch, echt schandalig. Voor ons op
nieuw een teken dat ze dit plan hoe 
dan ook door willen zetten en ook 
de inspraak moeilijker willen ma
ken." 

Een woordvoerder van de provin
cie erkent dat er, in 2018 al, door 
medewerkers van de provincie on
gelukkig over de inspraak is gecom
municeerd. ,,Maar sinds die tijd 
hebben we duidelijk over het hui
dige tijdspad gecommuniceerd. Bo
vendien begint de zomervakantie 
hier pas op 23 juli en de bouwvak 

Een teken dat ze 
dit plan hoe dan ook 
door willen zetten 
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Overbetuwe Overbelast 

zelfs in augustus. Reageren kan dus 
ook buiten de vakantieperiode." 

Naast Overbetuwe Overbelast 
broedt ook de gemeenteraad van 
Overbetuwe op de vraag of ze be
zwaar gaat maken tegen de plannen 
voor de RTG en overweegt een 
gang naar de Raad van State. Daar 
gaat de raad vanavond op het ge
meentehuis in Elst over in gesprek, 
maar de raad wil dat achter gesloten 
deuren doen. Daar is tussen de par
tijen onderling een flink menings
verschil over. Omdat het nu for
meel om een besloten vergadering 
gaat die niet is aangekondigd en ook 
geen openbare agenda kent, willen 
de partijen die tegen het in beslo
tenheid vergaderen zijn daar nu 
niets over zeggen. Wel is duidelijk 

dat ze er vanavond op aandringen 
om de vergadering openbaar te ma
ken en live via internet uit te zen
den. Vanwege coronamaatregelen 
is er hoe dan ook geen publiek in de 
raadzaal toegestaan. 

Nijssen noemt het namens Over
betuwe Overbelast onacceptabel 
dat de raad hier in beslotenheid 
over wil vergaderen. ,,Het is te gek 
voor woorden als inwoners van de 
gemeente de overwegingen over dit 
onderwerp niet mogen horen. Ook 
mogen we niet inspreken. Daarom 
gaan we voorafgaand aan de verga
dering vanaf half zes een ludieke 
actie houden. Dan zullen we de 
raad desnoods via een megafoon 
toespreken om onze standpunten 
duidelijk te maken." 


