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Geachte burgemeester en wethouders, 
 
Op de gemeentepagina van 4 februari 2022 las ik bijgevoegde aanvraag voor een 
omgevingsvergunning. De Provincie Gelderland wil in de panden aan de Reethsestraat 21 
een tijdelijke kantoorlocatie realiseren voor het team dat de bouw van de Railterminal 
Gelderland moet gaan begeleiden.  
 
Op 7 december 2021 deed de Raad van State uitspraak in een verzoek om voorlopige 
voorziening dat ik had aangespannen tegen voorbereidende werkzaamheden voor de 
railterminal door de provincie Gelderland. Mijn bezwaar was dat de provincie het begrip 
voorbereidende werkzaamheden zal oprekken zover ze kan. Net als bij de doortrekking van 
de A15 waar al bijna een compleet wegtracee is aangelegd als ‘voorbereiding’. De RvS gaf 
daarin toestemming om voorbereiden werkzaamheden uit te voeren voor een aantal 
expliciete zaken. Hieronder een deel van de uitspraak die als bijlage is bijgesloten bij met 
deze brief. 
 
In de jaren 2021 en 2022 zullen volgens de provincie slechts beperkte en kleinschalige 
voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden, waarvan [verzoeker] geen of geen 
noemenswaardige hinder zal ondervinden en die geen onomkeerbare gevolgen veroorzaken. 
De provincie heeft deze werkzaamheden in de brieven van 21 september 2021 en 22 
november 2021 beschreven. In het kader van ecologie zullen mitigerende maatregelen 
worden getroffen, waaronder het plaatsen van vleermuiskasten en het treffen van 
nestvoorzieningen voor vogels, en zal actualiserend veldonderzoek worden verricht. Deze 
maatregelen en dit onderzoek zullen buiten het perceel van [verzoeker] worden uitgevoerd. 
Verder zal onderzoek worden verricht naar mogelijk in de bodem aanwezige niet-gesprongen 
explosieven, alsmede bodemonderzoek en archeologisch onderzoek. Die onderzoeken vinden 
alleen plaats in het plangebied en daarmee op minstens 170 meter van de woning van 
[verzoeker] en hebben een beperkt karakter, door de korte duur en de wijze van onderzoek 
(grondradar, het nemen van bodemmonsters en uitvoeren van sonderingen, het graven van 
proefsleuven). Ook zal door middel van een aantal proefsleuven onderzoek worden gedaan 
naar de ligging van kabels en leidingen. Ook dat onderzoek vindt in het plangebied plaats en 
daarmee op ten minste 170 meter van de woning van [verzoeker]. Er zullen vooruitlopend op 
de realisatie van de railterminal en ontsluitingsweg geen werkzaamheden plaatsvinden voor 
de aanleg, verlegging of het verwijderen van kabels en leidingen. 
 
De RvS gaf dus toestemming voor deze expliciete werkzaamheden, niet voor andere 
werkzaamheden. Aanvraag van vergunningen zoals voor een kantoorruimte staat daar niet 
bij. Door deze aanvraag breekt de provincie Gelderland de expliciete aanwijzing van de Raad 
van State.  



 
Ik verzoek u daarom om deze aanvraag voor vergunning nog niet in behandeling te nemen 
maar aan te houden tot na uitspraak van de Raad van State in de bodemprocedure tegen de 
railterminal. Een bodemprocedure die overigens ook de gemeente zelf voert. 
 
Mocht u de vergunning toch verlenen, dan is er geen borging dat de werkzaamheden aan 
het gebouw aan de Reethsestraat 21 niet voor de uitspraak van de Raad van State van start 
zullen gaan. Een verleende vergunning geeft hen immers het recht te starten met de 
werkzaamheden.  
 
Mocht u de vergunning toch willen verlenen dan overweeg ik opnieuw naar de Raad van 
State te gaan om uw besluit te toetsen aan de eerdere uitspraak in de voorlopige 
voorziening. 
 
Met vriendelijke groet, 
Koos Nijssen 
Reethsestraat 7 
6662 PJ Elst 
koos.nijssen@icloud.com 
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