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Provincie mag onteigenen voor aanleg Railterminal 
De provincie Gelderland mag 
grond van particulieren in Reeth 
en grond van ProRail onteigenen 
om de aanleg van de Railtermi
nal Gelderland (RTG) mogelijk te 
maken. Wel moet er worden ge
wacht tot de Raad van State een 
definitief oordeel over die plan
nen heeft uitgesproken. 

De Raad van State maakte dat giste
ren bekend, na behandeling van 
een geschil over de onteigening 
tussen de provincie aan de ene kant 
en omwonden en ProRail aan de 
andere kant. In beide gevallen 
meent de Raad van State dat het 
voor de provincie noodzakelijk is 
om de bestreden grond in eigen-

dom te hebben om de plannen voor 
de Railterminal, een overslagpunt 
voor containers tussen weg en 
spoor, tijdig uit te kunnen voeren. 

Het gaat langs het spoor om een 
deel van een perceel van direct aan
wonenden aan de Reethsestraat. 
Die menen dat het aanbod van de 
provincie voor de grond te laag is. 
De provincie heeft zich onvol
doende ingespannen om tot een re
delijke overeenkomst te komen. 
Aanwonenden wijzen daarbij ook 
op de waardevermindering van 
hun woning. 

Daar gaat de Raad van State niet 
in mee. Die stelt vast dat de schade
loosstelling voor waardeverlies van 
de achterblijvende woning en 

• Schadeloosstelling 
voor waardeverlies 
van woning en grond 
moet volgens de Raad 
van State in een 
aparte procedure aan 
de orde komen 

grond in een aparte procedure aan 
de orde moet komen. Ook zouden 
de omwonenden brieven en 
e-mails van de provincie, om tot 
nadere afspraken te komen, hebben 
genegeerd. Daarom mag de provin
cie een deel van het perceel, dat nu 
als tuin dient, onteigenen. Wel 

moet daarmee worden gewacht tot 
de Raad van State een definitief 
oordeel over het al dan niet door
gaan van de R TG heeft geveld. 

Ook ProRail heeft bezwaar ge
maakt tegen onteigening van 
grond, maar dat lijkt een puur ad
ministratieve kwestie. Provincie en 
ProRail zijn het al eens over het af
staan en gebruik van de grond voor 
de RTG, maar hebben afgesproken 
dat de provincie die grond in erf
pacht krijgt. ProRail wil die erf
pachtovereenkomst pas onderteke
nen als de komst van de RTG defi
nitief is. De provincie meent daar 
niet op te kunnen wachten. Het tij
dig kunnen beginnen met de voor
bereidingen wordt daarbij aange-

voerd als argument. Ook daar stelt 
de Raad van State de provincie in 
het gelijk, maar ook hier met de 
voorwaarde dat er moet worden ge
wacht op het eindoordeel over het 
al dan niet doorgaan van de RTG. 

De omwonenden voerden hun 
twijfel over de economische haal
baarheid van de RTG nog als argu
ment aan, maar ook dat werd door 
de Raad van State als niet relevant 
van de hand gewezen. Wel merkte 
de Raad van State nog op dat de pro
vincie de benodigde 67 miljoen 
euro beschikbaar heeft gesteld en 
dat financiële bezwaren tegen de 
komst van de RTG inhoudelijk 
geen hout snijden. 
- Lex Halsema 


