
Reeth verzet zich 
tegen verbouwing 
van schuur voor 
kantoorruimte 
De provincie Gelderland wil een 
schuur aan de Reethsestraat 
ombouwen tot kantoor en ont
vangstruimte voor de Railtermi
nal Gelderland. Wel ziet de pro
vincie af van de sloop van an
dere gebouwen op het terrein. 
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Reeth 

Op de panden rust een agrarische 
bestemming. De woning die eerder 
bij het voormalige boerenbedrijf 
hoorde, is al afgebroken voor de 
aanleg van de Betuweroute. 

De provincie Gelderland wil nu 
ook de schuren slopen, op het pand 
dat het dichtste aan de Reethse
straat ligt na. Voor dat pand is bij de 
gemeente een aanvraag ingediend 
om er tijdelijk een kantoor en ont
vangstruimte voor de werkzaam
heden aan de Railterminal Gelder
land, een overslagpunt voor contai
ners tussen weg en spoor, in onder 
te brengen. Het gaat om een peri
ode van vier jaar. 

De provincie heeft de sloopplan
nen voorlopig weer in de koelkast 
gezet. ,,We weten dat er bij omwo
nenden weerstand is en daarom 
hebben we ook gevraagd hoe zij te
gen de voorgenomen sloop aankij
ken. Ze zijn tegen en wij hebben 
besloten dat antwoord te respecte
ren", zegt een woordvoerder van de 
provincie. ,,De vergunningaan
vraag betreft een interne verbou
wing en staat los van de beroeps
procedure bij de Raad van State. 
Deze vergunningaanvraag willen 
we graag doorzetten." 

De aanvraag om het bestem
mingsplan te herzien en de provin
cie tijdelijk toestemming te geven 
om in één van de schuren een kan
toor en ontvangstruimte in te rich
ten, loopt nog. Als het aan de om
wonenden ligt, gaat ook daar een 
streep door, zegt woordvoerder 
Koos Nijssen. 

,,Er ligt nu een voorlopige voor
ziening van de Raad van State 
waarin precies is vastgelegd wat de 

We vatten deze 
aanvraag op als de 
zoveelste provocatie 
van de provincie 
- Ard op de Weegh, BOB 

provincie wel en niet mag doen 
voor de definitieve uitspraak over 
de komst van de RTG er ligt. Deze 
sloop en verbouwingswerkzaam
heden vallen daar niet onder. We 
hebben de gemeente dan ook ge
vraagd de bestemmingsplanwijzi
ging niet in behandeling te nemen 
zolang de zaak onder de rechter is." 

Dat laatste is ook de wens van de 
lokale politieke partij Burgerbelan
gen Overbetuwe (BOB), die inmid
dels vragen over de bestemmings
planwijziging heeft gesteld. ,,In 
onze ogen kan er geen sprake van 
medewerking zijn", zegt Ard op de 
Weegh van BOB. ,,We maken als 
gemeente immers zelf bezwaar te
gen de komst van de Railterminal 
en dan zou het echt te gek voor 
woorden zijn dat we toestemming 
zouden geven voor deze verbou
wing zolang de Raad van State nog 
geen uitspraak heeft gedaan. We 
vatten deze aanvraag dan ook op als 
de zoveelste provocatie van de pro
vincie." 

De gemeente Overbetuwe heeft 
het verzoek om de bestemming 
voor het terrein aan te passen in be
handeling genomen. Of het ver
zoek ook wordt toegekend, is nog 
onduidelijk. 
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Wijziging niet in 
behandeling nemen 
zolang de zaak onder 
de rechter is 
- Koos Nijssen, omwonende 


