
'Voorbereidingen 
van railterminal 
meteen stilleggen' 
De voorbereidende werkzaam
heden voor de Railterminal Gel
derland moeten meteen worden 
stilgelegd. Dat stelt Burgerbe
langen Overbetuwe (BOB). ,,We 
zijn echt stomverbaasd dat we 
in de krant moeten lezen dat er 
al werkzaamheden worden uit
gevoerd", zegt fractievoorzitter 
Ard op de Weegh. 
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Op de Weegh wil van het college 
weten waarom de gemeenteraad 
niet over de werkzaamheden is in
gelicht. Ook wil BOB weten of de 
gemeente toestemming voor het 
werk heeft gegeven. Dat het voor
bereidende werk al is begonnen 
terwijl de Raad van State zich nog 
over de zaak moet uitspreken, ge
tuigt volgens Op de Weegh van 
minachting en bestuurlijk onbe
hoorlijk gedrag van de provincie. 

De provincie Gelderland is in het 
gebied al begonnen met onder an
dere archeologisch onderzoek, 
waarbij wordt gegraven. Ook zijn er 
al nestkastjes voor vogels opgehan
gen. De provincie meent dat het om 
noodzakelijke voorbereidingen 
gaat die weinig impact hebben. Zo 
worden de sluiven voor archeolo
gisch onderzoek weer dichtge
gooid. Omdat de zaak onder de 
rechter is wil de provincie niet ver
der reageren. Wel laat een woord
voerder nog weten dat er pas met 
het graven van sloten wordt begon
nen als de definitieve uitspraak van 
de Raad van State er ligt. 

BOB wil dat de gemeente alles in 
het werk stelt om het werk voor de 
railterminal, een omslagpunt voor 
containers tussen spoor en wegen
net, onmiddellijk stil te laten leg
gen. Dat laatste is ook de inzet van 
een spoedzaak bij de Raad van 
State, volgende week donderdag, 
aangespannen door omwonenden. 
BOB noemt het beschamend dat 
omwonenden naar de Raad van 
State moeten stappen om de voor
bereidingen stil te laten leggen en 
wijst nadrukkelijk op de verant
woordelijkheid van het gemeente-
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bestuur op dit gebied. 
Naast de voorbereidingen zelf 

maakt BOB zich ook ernstige zor
gen over mogelijke vervuiling in 
het gebied. Zo ligt er een voorma
lige vuilstort vlak langs de Rijks
weg-Zuid. Graafwerkzaamheden 
zouden tot lekkage van die vervui
ling in het oppervlaktewater kun
nen leiden, aldus BOB. Ook omdat 
de precieze omvang van de vervui
ling niet bekend is. De aanwezig
heid van de vuilstort was voor de 
provincie eerder al wel aanleiding 
om het tracé van de nieuw aan te 
leggen ontsluitingsweg naar de 
railterminal te verleggen. 

BOB dringt er dan ook op aan om 
de Omgevingsdienst Regio Arn
hem (ODRA) onderzoek te laten 
doen naar de vervuiling, waterkwa
liteit en afdekking van de voorma
lige vuilstortlocatie, voor er in het 
gebied gegraven gaat worden. 

De Raad van State buigt zich 
donderdag over het verzoek van 
omwonenden om het voorberei
dende werk van de provincie stil te 
laten leggen. Om juridische kosten 
te besparen is die zaak door één be
woner, Koos Nijssen, aangespan
nen. ,,In naam ben ik alleen, maar ik 
sta daar ook namens de andere be
zwaarmakers." 


