
REETH 

Omwonenden wel naar Raad van State, gemeente niet 
Voor de aanleg van een Railter
minal bij Reeth moet ook onder
zoek worden gedaan naar de 
naastgelegen voormalige vuil
stort, stelt Coenrady Consult in 
een rapport. Omwonenden ge
bruiken het rapport bij de Raad 
van State, de gemeente gebruikt 
het niet. Hoe zit dat? 

Vuilstort bij Reeth? 
In de oksel van de Rijksweg-Zuid 
en de spoorlijn van de Betu
weroute ligt een oude vuilstort. 
Die is de bron voor vervuiling 
van koper, lood en zink in de 
grond en arseen, chroom en nafta
leen in het grondwater. Het terrein 

grenst pal aan de plek waar de 
Railterminal Gelderland (RTG), 
een overslagpunt voor containers 
tussen weg en spoor, moet ko
men. Volgens milieudeskundige 
Coenrady is de onderlinge afstand 
zo klein dat nieuw onderzoek naar 
vervuiling nodig is. 

Waarom een rapport van Coen
rady Consult? 
Coenrady heeft zijn rapport op 
verzoek van Burgerbelangen Over
betuwe (BOB) gemaakt. Die partij 
is fel tegen de komst van de R TG 
en wilde via onafhankelijk onder
zoek extra munitie tegen de RTG 
vergaren. Het gevoel dat de voor
malige vuilstort in Reeth relevant 

.. 
Het gevoel dat de 
voormalige vuilstort 
in Reeth relevant was 
voor bezwaren tegen 
de railterminal lijkt te 
kloppen 

was voor bezwaren tegen de RTG 
lijkt te kloppen. Reden voor BOB 
om het rapport aan de gemeente 
en de omwonenden beschikbaar te 
stellen als bezwaarmiddel bij de 
Raad van State. 

De omwonenden gebruiken het, 

de gemeente gebruikt het niet. 
Waarom niet? 
De omwonenden, verenigd in 
Overbetuwe Overbelast, maken 
bezwaar tegen de komst van de 
R TG als geheel. Daarom mogen zij, 
ook nadat het bezwaar is inge
diend, nog met aanvullende stuk
ken komen om hun bezwaar 
kracht bij te zetten. Daar valt het 
Coenrady Rapport onder. De ge
meente Overbetuwe maakt in te
genstelling tot omwonenden ge
richt bezwaar. Op de punten ge
luidsoverlast, verkeersintensiteit, 
lichthinder en tenslotte stik
stofuitstoot en natuurbelasting. 
Volgens het advocatenkantoor dat 
Overbetuwe bij de Raad van State 

vertegenwoordigt heeft het Coen
rady-rapport geen raakvlak met 
deze bezwaren. Om die reden mag 
het door de gemeente niet als aan
vullend materiaal worden ge
bruikt. 

Is dat een gemiste kans? 
Daar zijn de meningen over ver
deeld. Maar een echt gemiste kans 
is het niet. Omdat het rapport wel 
door Overbetuwe Overbelast is in
gediend en door de Raad van State 
als bewijsstuk is geaccepteerd, 
wordt het sowieso in de bezwaar
procedure meegenomen. Voor die 
behandeling is nog geen datum 
vastgesteld. 
- Lex Halsema 


