
Bekendmaking ontwerpbesluit vergunning 
archeologisch monument Railterminal Gelderland
De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap legt van donderdag 2 december 2021 tot en met 6 januari 2022 
het ontwerpbesluit voor de vergunning archeologisch monument in het kader van het project Railterminal
Gelderland ter inzage. Iedereen kan binnen deze termijn een reactie indienen (zienswijze) op dit ontwerpbesluit. 

Achtergrond
Provincie Gelderland wil een aantrekkelijke logistieke corridor realiseren.
Door het goed benutten van de Betuweroute, de Waal en de A15 is dit mogelijk. 
Om de Gelderse Corridor regionaal beter te benutten wil de provincie een 
railterminal aanleggen, met bijzondere aandacht voor de landschappelijke en 
verkeerskundige inpassing van de railterminal. Op de railterminal Gelderland 
(RTG) kunnen containers en andere laadeenheden worden overgeladen van 
vrachtwagen naar trein en vice versa. De geplande ligging is direct aan de 
Betuweroute, nabij Valburg/Elst en de buurtschappen Eimeren en Reeth. 
Bij de aanpassing van het kruispunt Rijksweg Zuid – Reethsestraat wordt een 
archeologisch monument verstoord. De Minister van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap heeft een ontwerpbesluit verleend voor het vlakdekkend afgraven 
van dit monument ten behoeve van de aanpassing aan het kruispunt. 

Coördinatie
Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van
project ‘Railterminal Gelderland’ is gekozen voor toepassing van de provinciale 
coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid, onder b, Wet ruimtelijke 
ordening. Met het toepassen van genoemde coördinatieregeling doorlopen 
besluiten dezelfde procedure. 

Waar kunt u de ontwerpbesluiten vinden? 
Wij bieden eenieder de gelegenheid een reactie in te dienen op het 
ontwerpbesluit vergunning archeologisch monument. In de periode
van donderdag 2 december 2021 tot en met 6 januari 2022 kunt u uw
zienswijze indienen. 

Vanaf donderdag 2 december 2021 kunt u het ontwerpbesluit digitaal inzien
op de provinciale website: www.railterminalgelderland.nl

Tevens ligt het ontwerpbesluit tijdens die periode op papier ter inzage op
de volgende locaties: 
• Gemeente Overbetuwe, ’t Fort 4 te Elst;
• Provincie Gelderland, Markt 11 te Arnhem.
Hier kunnen alle stukken op werkdagen en op de daar gebruikelijke 
openingstijden worden ingezien. 

Hoe kunt u uw zienswijze indien op de ontwerpbesluiten?
U kunt uw schriftelijke zienswijze onder vermelding van ‘Zienswijze Railterminal 
Gelderland, zaaknummer ‘2021-014023’ richten aan:
• Per e-mail: post@gelderland.nl
•  Per brief: Het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland, postbus 9090, 

6800 GX Arnhem

Naast het zaaknummer dient u in uw e-mail of brief te vermelden dat uw 
zienswijze betrekking heeft op het ontwerpbesluit vergunning archeologisch 
monument Railterminal Gelderland. In verband met verdere correspondentie 
ontvangen wij graag uw naam en adres.

Mondelinge zienswijze
U kunt tijdens de terinzagelegging ook een mondelinge zienswijze indienen. 
Hiervoor kunt u op werkdagen tussen 9:00 uur en 17:00 uur een afspraak
maken via het Provincieloket, 026 359 9999. Van een mondelinge zienswijze 
wordt een verslag gemaakt. 

Hoe gaat het verder?
Alle zienswijzen worden doorgestuurd naar het desbetreffende bevoegde 
gezagsinstantie. De betreffende instantie betrekt de zienswijzen bij het 
vaststellen van het definitieve besluit. Tegelijkertijd met het bekendmaken
van de definitieve besluiten wordt iedereen die een zienswijze heeft ingediend, 
geïnformeerd over de wijze waarop deze is verwerkt in het definitieve besluit.
Dit gebeurt in een reactienota.

Meer informatie
Via www.railterminalgelderland.nl wordt u op de hoogte gehouden van
de actuele stand van zaken van het project. Daar kunt u zich ook abonneren
op de nieuwsbrief Railterminal Gelderland en Knoop 38.

Heeft u vragen? Voor meer informatie over de procedure kunt u contact
opnemen met het Provincieloket, telefoonnummer 026 359 9999.
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