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inzake: het verzoek om verlopige voorziening van de heer en mevrouw Nijssen tot 
schorsing van de gecoördineerde besluiten voor de Railterminal Gelderland 

• In het verweerschrift van 8 oktober jl. zijn de beroepsgronden van verzoekers 

uitvoerig weerlegd. In de brief van 22 november jl. zijn verweerders ingegaan 

op de beperkte voorbereidende werkzaamheden die hangende de 

bodemprocedure zijn voorzien en het feit dat verzoekers hier hoegenaamd 

geen hinder van ondervinden. Van onomkeerbare gevolgen is geen sprake. Ik 

benadruk nogmaals dat het project niet wordt uitgevoerd vóórdat er een 

uitspraak is in de bodemzaak. Verweerders gaan ervan uit dé'.!t dat medio 

volgend jaar het geval zal zijn. 

• De voorbereidende werkzaamheden moeten wél op korte termijn worden 

uitgevoerd. Deze werkzaamheden liggen allemaal op het kritieke pad: als er 

niet nu mee wordt begonnen, schuiven we minimaal een jaar door in de tijd. Ik 

licht dit per aspect toe. 

• Ecologie. Er moeten mitigerende maatregelen voor vleermuizen worden 

getroffen. Het gaat om het plaatsen van vleermuiskasten en een 

vleermuistoren en het onaantrekkelijk maken van woningen/opstallen als 

verblijfplaats. Het plaatsen van de kasten en toren moet uiterlijk begin 2022 

gebeuren. Zij vormen de nieuwe-paarverblijven die de vleermuizen in het 

voorjaar, wanneer zij uit hun winterslaap komen, kunnen betrekken vóórdat de 

woningen/opstallen, waar zij nu nog in verblijven, volgens planning in 

november 2022 worden gesloopt. Gebeurt dit niet komend voorjaar, dan 

schuift dat allemaal door tot het jaar daarna. Het actualiserend ecologisch 

onderzoek loopt, afhankelijk van de soort, jaarrond. Zo moet bijvoorbeeld in 

januari/februari veldonderzoek plaatsvinden naar uilen. Rond die periode 

worden zij roepend actief (territoriaal gedrag) waardoor ze waarneembaar zijn: 

• Niet-gesprongen explosieven en archeologie. Hiervoor geldt dat als niets wordt 

gevonden, men normaal gesproken vrij snel klaar is. Maar hier wordt vrijwel 

zeker wel wat gevonden. Gezien de gevechtshandelingen die op deze plek 

hebben plaatsgevonden in de Tweede Wereldoorlog is de kans groot dat er 
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niet-gesprongen explosieven worden gevonden. Uit het oogpunt van 

archeologie is zeker nader onderzoek nodig in het gebied ten noordwesten van 

de kruising van Rijksweg Zuid en de Reethsestraat. Hier ligt een archeologisch 

rijksmonument en moet vlakdekkend onderzoek plaatsvinden. Het NGE

onderzoek en het archeologisch onderzoek worden daarom gecombineerd en 

moeten uiteraard zijn afgerond vóórdat met de uitvoering van het project kan 

worden begonnen. De eigenaren van de betreffende percelen hebben 

toestemming gegeven voor de werkzaamheden, maar zij willen hun gronden 

na de winter 2021/2022 wel weer zelf kunnen gebruiken voor het groeiseizoen. 

Vandaar dat de onderzoeken nu, in de winter, moeten worden uitgevoerd. 

• Kabels en leidingen. Voor kabels en leidingen geldt dat de situatie tijdig in 

beeld moet zijn voordat met de werkzaamheden wordt gestart. De komende 

periode moet duidelijk worden waar eventueel verleggingen dienen plaats te 

vinden, dit geldt vooral bij de kruising van Rijksweg Zuid en de Reethsestraat. 

Er vinden nog geen verleggingswerkzaamheden plaats, het gaat alleen om 

inventariserend onderzoek. 

• Bodem. Het bodemonderzoek, dat onder andere bestaat uit sonderingen, is 

cruciaal voor het definitief maken van het ontwerp. Met name voor de aanleg 

van de grondwal is inzicht in de zetting van de grond noodzakelijk. Voor dit 

onderzoek geldt hetzelfde voor wat betreft de eigenaren van de percelen, zij 

willen na deze winter hun grond voor het groeiseizoen weer kunnen gebruiken. 

• Voor alle duidelijkheid: er vinden ook ontwerpwerkzaamheden plaats. Dit is 

tekentafelwerk. Het ontwerp is nodig voor het aanvragen van een 

treinvrijeperiode in de aanlegfase. Deze aanvraag kan één keer per jaar in juni 

worden gedaan en moet minstens twee jaar voorafgaand aan die periode 

worden aangevraagd. Om die reden zijn de sonderingen ook juist nu van 

belang. Het ontwerp moet zo snel mogelijk af. 

• Dan is er uiteraard een financiële component. Voor elk jaar vertraging moet 

worden uitgegaan van een indexatie van 2% voor alle kosten. De totale kosten 

voor het project zijn circa 65,5 miljoen euro. Een jaar vertraging kost de 

provincie dus minstens 1,3 miljoen euro. Daar bovenop moet rekening worden 

gehouden met het feit dat er circa 7-8 fte aan het project werken bij zowel de 

provincie als bij ProRail. Dit betekent dat er ongeveer 15 fte minimaal een jaar 

lang moeten wachten om de werkzaamheden te vervolgen. En het is nog maar 

de vraag of als het werk wordt stilgelegd de capaciteit van ProRail weer tijdig 

beschikbaar is. 

• Door vertraging van het project komen ook de doelstellingen van het project 

later in zicht. De C02-reductie als gevolg van het project vertraagt minimaal 
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met een jaar. Gezien de reductiedoelstellingen al in 2030 is elk jaar er één. 

• Tot slot. De railterminal is van groot regionaal, nationaal en Europees belang 

(gezien de strategische ligging aan de Rhine-Alpine corridor en de North Sea

Baltic corridor). Niet voor niets draagt het Rijk 12 miljoen bij aan het project. 

De provincie kiest voor een duurzame terminal die gebruik maakt van de 

techniek van zeilend binnenkomen en vanaf 30.000 laadeenheden zoveel 

mogelijk elektrisch materieel gebruikt. Er is uitgebreid onderzoek gedaan naar 

de milieueffecten. De gevolgen voor het woon- en leefklimaat zijn nauwkeurig 

in beeld gebracht. Er wordt een scala aan maatregelen getroffen, waaronder 

de aanleg van twee robuuste grondwallen, een griend, een ecologische oever 

langs de Elsterveldsche Zeeg en fruitboomgaard, om de ruimtelijke impact tot 

een minimum te beperken. Het inpassingsplan is, kortom, met de grootst 

mogelijke zorgvuldigheid tot stand gekomen. Naar oordeel van verweerders is 

er geen reden om aan te nemen dat de besluiten in de bodemprocedure geen 

stand zullen houden. Mocht u desalniettemin toekomen aan een 

belangenafweging, merken verweerders op dat het belang van verzoekers bij 

het tegenhouden van de voorbereidende werkzaamheden op geen enkele wijze 

opweegt tegen het belang van verweerders bij het tijdig kunnen uitvoeren van 

de werkzaamheden. 

• Er is, al met al, geen reden voor een voorlopige voorziening. Verweerders 

vragen u het verzoek af te wijzen. 
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