
• Leefbaar Reeth naar rechter 

Bouwplannen 
provincie niet 
gewenst door 
lokale partijen 
Leefbaar Reeth stapt naar de 
voorzieningenrechter in 
Arnhem om de verbouwing 
van een schuur tot kantoor en 
ontvangstruimte door de 
provincie tegen te houden. 
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De bouwplannen van de Provincie 
Gelderland kunnen ook rekenen op 
verzet van een deel van de gemeen
teraad. Het gaat om een schuren
complex aan de Reethsestraat 21. 

Overbetuwe heeft de provincie een 
vergunning verleend om de schu
ren op het complex te slopen en één 
schuur om te bouwen tot kantoor/ 
ontvangstruimte voor de werk
zaamheden van de Railterminal 
Gelderland (RTG). 

RTG nog onzeker 
De komst van de Railterminal, een 
overslagpunt voor containers tus
sen weg en spoor, is nog onzeker. 
Zowel omwonenden als de ge
meente Overbetuwe hebben de 
Raad van State gevraagd de aanleg 
van de RTG tegen te houden. Die 
zaak dient later dit jaar. 

Vooruitlopend op die zaak 
diende er eerder dit jaar al een zaak 
om ook de voorbereidende werk
zaamheden stil te leggen, tot dat de 
Raad van State een definitieve uit
spraak heeft gedaan. Daar oor
deelde de Raad van State dat de pro
vincie wel voorbereidingen mag 
treffen die geen onomkeerbaar ka
rakter hebben, zoals archeologisch 
onderzoek en een aantal grond- en 
natuurmaatregelen. Zo zijn er al vo
gelkasten geplaatst. 

Het ombouwen van een schuur 
naar een kantoor- en ontvang-

struimte staat niet op de lijst met 
toegestane voorbereidingen. Voor 
Leefbaar Reeth een extra reden om 
naar de rechter te stappen. ,,Want 
het is echt een schande dat Overbe
tuwe hier een vergunning voor 
heeft gegeven. Omdat het nieuwe 
college zegt de inbreng van inwo
ners zo belangrijk te vinden, maar 
ook omdat de gemeente zelf ook 
bezwaar maakt tegen de komst van 
de RTG. Dan is het onbegrijpelijk 
dat ze hier aan meewerkt." Volgens 
een provinciewoordvoerder staat 
deze aanvraag helemaal los van de 
Raad van State uitspraak. 

Motie tegen vergunning 
Ook BOB, VVD, D66, PvdA en 
GroenLinks zijn tegen de verleende 
vergunning. Zij komen deze maand 
in een vergadering van de raad met 
een motie waarin het college wordt 
opgeroepen de vergunning in te 
trekken en dat ook bij de rechtbank 
bekend te maken als daar de zaak 
van Leefbaar Reeth dient. 

Volgens een woordvoerder van 
de gemeente was weigeren geen 
optie. ,,We hebben de provincie er 
vooraf op gewezen dat we het niet 
logisch vonden dat ze deze aan
vraag nu al indiende, terwijl er nog 
een RvS-zaak loopt. De provincie 
heeft er voor gekozen om de aan
vraag wel in te dienen." 

"Als gemeente moeten wij een 
dergelijke aanvraag toetsen aan de 
geldende regelgeving, en als het 
verzoek daaraan voldoet, dan kun
nen wij niet anders dan goedkeu
ren. Dat is in dit geval ook gebeurd. 
Als we een dergelijke aanvraag niet 
binnen de geldende wettelijke ter
mijnen behandelen, wordt hij auto
matisch van kracht omdat we niet 
tijdig een besluit hebben geno
men." 


