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Geachte heer 

U heeft op 27 januari 2022 een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het 
realiseren van een tijdelijke kantoor- en vergaderlokatie op Reethsestraat 21 te Elst. In deze brief 
informeren wij u over ons besluit.

Wat hebben wij besloten?
Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen. De vergunning hebben wij bijgevoegd. 
Aan de vergunning zijn voorschriften verbonden. Wij raden u aan om de vergunning met de 
bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen. Dit kan veel misverstanden voorkomen. U moet 
namelijk de aan de vergunning verbonden voorschriften naleven. Verder hebben wij een 
schriftelijke zienswijze ontvangen. Deze hebben wij beoordeeld. De indiener van de zienswijze 
ontvangt rechtstreeks een afschrift van dit besluit.

Burenrecht
In het Burenrecht (Burgerlijk Wetboek, boek 5, titel 4), staan rechten en plichten van burgers 
vermeld. Wij willen u erop wijzen dat er rechten van derden worden genoemd, die 
gebruiksmogelijkheden van uw vergunning mogelijk beperken. 

Leges
U ontvangt separaat een legesfactuur voor de vergunning. Deze moet u binnen 30 dagen betalen.
De leges voor de activiteit Handelen in strijd regels ruimtelijke ordening van de vergunning zijn 
bepaald op basis van de Legesverordening gemeente Overbetuwe 2022.



Vragen?
Heeft u hierover vragen, neemt u dan op werkdagen tussen 8.30 en 13.00 uur contact op met het 
Omgevingsloket, telefoonnummer 14 0481. Uw aanvraag is geregistreerd onder nummer HOV-22-
0173. Wilt u bij vragen, overleg of correspondentie dit nummer vermelden?

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders,

- BAG
- Indiener Zienswijze



Omgevingsvergunning

Burgemeester en Wethouders hebben op 27 januari 2022 een aanvraag voor een 
omgevingsvergunning ontvangen voor het realiseren van een tijdelijke kantoor- en vergaderlokatie.
De aanvraag gaat over Reethsestraat 21 te Elst. De aanvraag is geregistreerd onder nummer HOV
-22-0173. 

Besluit
Burgemeester en wethouders besluiten, gelet op artikel 2.1, lid 1, onder c en 2.12, lid 1, onder a 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) de omgevingsvergunning te verlenen 
aan:

Provincie Gelderland 
Postbus 9090
6800 GX  Arnhem

De omgevingsvergunning wordt verleend onder de bepaling dat de gewaarmerkte stukken deel 
uitmaken van de vergunning. De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit:
- het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een 
beheersverordening, een exploitatieplan, de regels gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening of een voorbereidingsbesluit voor zover toepassing is gegeven aan artikel
3.7, vierde lid, tweede volzin, van die wet.

Procedure
Wij hebben de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht en de Ministeriële regeling 
omgevingsrecht. Daaruit is gebleken dat uw aanvraag voldoende compleet is om inhoudelijk te 
worden beoordeeld.

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd volgens de reguliere procedure, zoals bepaald in artikel
3.7 van de Wabo. De aanvraag hebben wij beoordeeld:
- voor het afwijken van het bestemmingsplan conform artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 2 

(kruimelgevallenlijst) van de Wabo. 

Huisnummerbesluit 
Bij deze omgevingsvergunning ontvangt u een huisnummerbesluit. Deze is apart als bijlage 
bijgevoegd.

Inhoudelijke overwegingen
Aan het besluit liggen de volgende inhoudelijke overwegingen ten grondslag:

Voor het bouwen:
- Wij hebben uw aanvraag beoordeeld en getoetst aan het plaatselijk geldende 

bestemmingsplan Buitengebied Overbetuwe. Uw aanvraag is in strijd met het geldende 
bestemmingsplan, omdat het niet voldoet aan de bestemmingsomschrijving. (Tijdelijke) 
Kantoren zijn niet toegestaan binnen de agrarische bestemming

Voor het afwijken van het bestemmingsplan:
- Op grond van artikel 2.12, lid 1, onder a, onder 2º van de Wabo kunnen wij afwijken van het

geldende bestemmingsplan. 

- Uw aanvraag is een situatie zoals genoemd in artikel 4, lid 11 van bijlage II van het Besluit 
omgevingsrecht

- Uw aanvraag voldoet aan artikel 3 van de ‘Beleidsregel Planologische 
Afwijkingsmogelijkheden Gemeente Overbetuwe 2017’.



- Uit het advies van de Verkeerskundige blijkt dat er voldoende ruimte is op het perceel om 
te parkeren en/of parkeerruimte te realiseren.

- De beleidsregel is opgesteld om zo een vaste lijn te hanteren ten aanzien van de belangen 
die het college afweegt bij het afwijken van het bestemmingsplan. Het algemeen belang, 
maar ook belangen in het kader van de directe (leef)omgeving zijn van invloed geweest bij 
het opstellen van deze beleidsregel. De aanvraag voldoet aan het beleid en vertoont geen 
buitengewone kenmerken waardoor de belangen van derden mogelijk alsnog onevenredig 
zouden kunnen worden geschaad. Na bovenstaande in onze besluitvorming te hebben 
meegenomen zien wij dan ook geen aanleiding om de gevraagde vergunning niet te 
verlenen.

Zienswijze
Op 21 februari 2022 hebben wij een schriftelijke reactie ontvangen naar aanleiding van de 
publicatie van het indienen van deze aanvraag. Deze schriftelijke reactie merken wij aan als een 
schriftelijk kenbaar gemaakte zienswijze op grond van artikel 4:7/4:8 van de Algemene wet 
bestuursrecht.

1. Indiener wijst op uitspraak Raad van State
Indiener wijst erop dat op 7 december 2021 de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State uitspraak heeft gedaan in een verzoek om voorlopige voorziening dat indiener heeft 
aangespannen tegen voorbereidende werkzaamheden voor de railterminal door de provincie 
Gelderland. Het bezwaar van indiener 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 wegtracé is aangelegd als ‘voorbereiding’. De Afdeling gaf daarin toestemming om 
voorbereiden werkzaamheden uit te voeren voor een aantal expliciete zaken. Indiener geeft een 
deel van de uitspraak aan die als bijlage is bijgesloten bij met deze brief met zijn zienswijze. Het 
gedeelte van deze tekst luidt als volgt:

“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.”

Indiener merkt op dat de Afdeling dus toestemming gaf voor deze expliciete werkzaamheden en 
niet voor andere werkzaamheden. Een aanvraag voor een omgevingsvergunning zoals voor een 
kantoorruimte staat daar niet bij. Door deze aanvraag breekt de provincie Gelderland volgens 
indiener met de expliciete aanwijzing van de Raad van State. 

Indiener verzoekt het college 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 de gemeente Overbetuwe ook zelf voert.



Reactie op dit punt
In de uitspraak van de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State van 7 december 2021(ECLI:NL:RVS:2021:2735) komt het volgende naar voren.

r.o 2
Bij besluit van 7 juli 2021 hebben provinciale staten het inpassingsplan Railterminal Gelderland 
vastgesteld. Dit besluit is genomen om een railterminal aan de Betuweroute nabij Valburg/Reeth 
mogelijk te maken voor het overladen van containers en andere laadeenheden van vrachtwagens 
naar treinen en andersom. Het inpassingsplan heeft betrekking op het railterminalterrein zelf, 
inclusief landschappelijke inpassing, een nieuwe ontsluitingsweg naar de railterminal, inclusief 
landschappelijke inpassing, en een aanpassing van de kruising van de Rijksweg Zuid met de 
Reethsestraat. Het inpassingsplan is gecoördineerd voorbereid met vier andere besluiten die zijn 
genomen ten behoeve van de realisering van de railterminal, te weten een vergunning en een 
ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming (verleend door het college van gedeputeerde 
staten), een watervergunning (verleend door het college van dijkgraaf en heemraden) en een 
besluit tot vaststelling van hogere waarden op grond van de Wet geluidhinder (genomen door de 
Omgevingsdienst Regio Nijmegen namens het college van gedeputeerde staten).

r.o. 4
De provincie heeft (…) in brieven van 21 september 2021 en 22 november 2021 uiteengezet wat 
de voorgenomen planning van werkzaamheden is. Daarbij heeft zij benadrukt dat met de 
realisering van de railterminal en de ontsluiting daarvan niet wordt begonnen zolang de in deze 
procedure bestreden besluiten niet onherroepelijk zijn.
De provincie heeft uiteengezet dat de start van de aanbesteding voor de aanleg en exploitatie van 
de railterminal waarschijnlijk plaatsvindt begin 2022, maar dat de gunning pas plaatsvindt na het 
onherroepelijk worden van de bestreden besluiten. Daarna moet de exploitant nog de vereiste 
omgevingsvergunningen aanvragen. De planning is dat medio mei 2023 wordt gestart met de 
aanleg van de ontsluitingsweg, die in eerste instantie wordt aangelegd als bouwweg. In mei 2024 
wordt dan met de aanleg en inrichting van het railterminalterrein begonnen en als laatste, in 2025, 
wordt de ontsluitingsweg afgebouwd en aangesloten op de bestaande infrastructuur.

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.

Het verzoek om voorlopige voorziening is overigens afgewezen.
Wij zijn van mening dat deze aanvraag niet direct betrekking heeft op het hiervorenstaande en dat 
wij, indien de aanvraag op zich compleet is, geen reden hebben om de aanvraag buiten 
behandeling te laten. Verder dienen wij op de aanvraag te besluiten binnen acht weken nadat deze



is ingediend omdat anders een omgevingsvergunning van rechtswege ontstaat. Er is geen 
grondslag om de aanvraag aan te houden.

De voorlopige voorziening-procedure ging over werkzaamheden die vooruitlopend op de uitspraak 
van de Raad van State in de beroepsprocedure tegen de RTG worden uitgevoerd, zoals 
archeologisch onderzoek en onderzoek naar niet-gesprongen explosieven. De aanvraag 
omgevingsvergunning staat daar los van. De aanvraag ziet toe op een tijdelijke gebruikswijziging 
van een leegstand pand aan de Reethsestraat 21, zodat dit pand als vergader- en kantoorlocatie 
kan worden gebruikt bij de toekomstige realisatie van de RTG. De gemeente Overbetuwe zal deze
aanvraag daarom in behandeling moeten nemen. Op dit punt is de zienswijze ongegrond

2. Er is geen borging dat de werkzaamheden niet van start gaan
Indiener is van mening dat, mocht het college de vergunning toch verlenen, er geen borging is dat 
de werkzaamheden aan het gebouw aan de Reethsestraat 21 niet voor de uitspraak van de 
afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State van start zullen gaan. Een verleende 
vergunning geeft hen immers het recht te starten met de werkzaamheden. 
Indien het college de omgevingsvergunning toch wilt verlenen, overweeg indiener opnieuw naar de
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State te gaan om dit besluit te laten toetsen aan de
eerdere uitspraak in de voorlopige voorziening.

Reactie op dit punt
Wij kunnen en mogen geen dergelijke voorwaarden koppelen aan een besluit. Wel kunnen hooguit
aanvragers/vergunninghouders vragen of zij bereid zijn te wachten met de uitvoering van het 
bouwplan. Dit kunnen wij evenwel niet wettelijk afdwingen. Indiener zal dan een voorlopige 
voorziening moeten vragen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Gelderland. Ook op dit 
punt is de zienswijze ongegrond.

Conclusie ten aanzien van de zienswijze
Conclusie is dat de ingebrachte zienswijze niet leidt tot een besluit tot het niet in behandeling 
nemen van de aanvraag voor een omgevingsvergunning danwel tot een besluit tot het weigeren 
van de gevraagde omgevingsvergunning.

Voorschriften
Aan de omgevingsvergunning zijn de volgende voorschriften verbonden:

- Het gevraagde realiseren van een tijdelijke kantoor- en vergaderlocatie mag worden 
gebruikt voor de duur van ten hoogste vier jaar zoals in het aanvraagformulier is 
aangevraagd. De genoemde gebruiksduur gaat in op het moment dat het realiseren van 
een tijdelijke kantoor- en vergaderlocatie in gebruik is genomen. Na het verstrijken van de 
periode dient het gevraagde blijvend te zijn verwijderd.

Niet mee eens?
Bent u het met het besluit niet eens? Dan kunt u bezwaar maken. In dat geval adviseren wij u om 
eerst telefonisch contact met ons op te nemen. We nemen dan samen met u het besluit door. U 
kunt hiervoor bellen naar 14 0481.

Wilt u na dit gesprek nog bezwaar maken? Stuur dan een bezwaarschrift naar de burgemeester 
van de gemeente Overbetuwe. Zorgt u ervoor dat u het bezwaarschrift indient binnen zes weken 
na de dag waarop het besluit is verzonden.
Daarmee voorkomt u dat wij uw bezwaarschrift niet meer kunnen behandelen.

Het bezwaarschrift kunt u sturen naar het volgende adres: Antwoordnummer 175, 6660 VB in Elst. 
Zet in uw bezwaarschrift:
• uw naam, adres en (mobiele) telefoonnummer;
• de datum en een omschrijving van dit besluit;
• waarom u het niet eens bent met dit besluit.



Vergeet u ook niet uw bezwaarschrift te ondertekenen!

U kunt ook via www.overbetuwe.nl bezwaar maken. Via 'Direct regelen' klikt u op  ‘Alle aanvragen’,
vervolgens staat onder ‘algemeen’ de optie ‘bezwaar indienen’. U heeft dan wel uw DigiD nodig. 

Voorlopige voorziening
Soms kunt u niet wachten op het besluit over uw bezwaarschrift. U kunt dan bij de 
Voorzieningenrechter bij de rechtbank Gelderland om een voorlopige voorziening vragen. Dat kan 
alleen als u een bezwaarschrift heeft ingediend. Het adres van de rechtbank Gelderland is: 
Postbus 9030, 6800 EM in Arnhem. Houdt u er rekening mee dat u hiervoor moet betalen!
Over hoeveel u moet betalen, kan de rechtbank u nader informeren.

Digitaal voorlopige voorziening vragen
U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Hiervoor moet u een elektronische handtekening (DigiD) 
hebben. Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.  

Datum:  22 april 2022

Hoogachtend,

namens burgemeester en wethouders,



Bijlage: bezwaar en voorlopige voorziening

Kan ik bezwaar maken of beroep instellen?
Bent u het niet eens met het besluit dat u van ons heeft ontvangen? Dan is het bij een 
omgevingsvergunning die is voorbereid volgens een reguliere procedure mogelijk om hiertegen 
bezwaar te maken. In uw geval is sprake van een omgevingsvergunning die is voorbereid volgens 
de reguliere procedure. 

Bezwaar bij Reguliere procedure
Deze Omgevingsvergunning heeft niet eerst verplicht ter inzage gelegen. U kunt daarom bezwaar 
indienen bij de gemeente.  U kunt uw bezwaar op grond van de Algemene wet bestuursrecht 
(Awb) indienen binnen zes weken na de dag dat het besluit is bekendgemaakt. In dit geval is dat 
de dag nadat het besluit is verzonden of uitgereikt. 
U ondertekent het bezwaarschrift. Ook schrijft u het volgende in het bezwaarschrift:
- uw naam en adres ;
- de dagtekening;
- de omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;
- Waarom u bezwaar maakt (de gronden van uw bezwaar).
U kunt uw bezwaarschrift opsturen naar het college van burgemeester en wethouders, 
Antwoordnummer 175, 6660 VB in Elst. 

U kunt ook via www.overbetuwe.nl bezwaar maken. U heeft dan wel uw DigiD nodig. Kijk daarvoor
onder ‘Alle formulieren’ op de homepage van de website en kies ‘bezwaar indienen’.

Treedt het besluit direct in werking?
Het besluit dat u van de gemeente hebt ontvangen, treedt in werking op de dag nadat het is 
bekendgemaakt. Het indienen van een bezwaar schorst de werking van een besluit niet! Om dat te
bereiken moet u, naast een bezwaarschrift, ook een verzoek om voorlopige voorziening sturen aan
de voorzieningenrechter van de Rechtbank Arnhem, sector bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM
Arnhem. 

U kunt ook digitaal om een voorlopige voorziening vragen via loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Hiervoor moet u een elektronische handtekening (DigiD) hebben. Kijk op de genoemde site voor 
de precieze voorwaarden. 

De rechter beoordeelt of het besluit wordt geschorst. Voor de behandeling van een voorlopige 
voorziening betaalt u griffierecht.

Uitzondering op voorlopige voorziening
De Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) bepaalt dat in een aantal gevallen de 
reguliere vergunning niet eerder in werking treedt dan dat de bezwaartermijn voorbij is. In die 
gevallen is het niet nodig om een verzoek voor voorlopige voorziening aan te vragen. Dit geldt voor
de volgende Omgevingsvergunningen:
- het uitvoeren van een werk of werkzaamheden geen bouwwerken zijnde;
- het slopen van bouwwerken;
- het verstoren of ontsieren van monumenten;
- het vellen of doen vellen van houtopstanden.

Hebt u nog vragen?
U kunt contact opnemen met het Omgevingsloket via telefoon +14 0481, of langskomen op 
werkdagen tot 13.00 uur op het spreekuur. Het bezoekadres is Dorpsstraat 67 in Elst. U kunt ook 
een bezoek brengen aan onze website www.overbetuwe.nl.
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