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Betuwe
Geen rotonde maar keerstrook en zonnepanelen op de geluidswallen

Aanpassingen railterminal
Geen rotonde voor de ingang maar
een keerstrook voor vrachtverkeer.
En de mogelijkheid voor zonnepanelen op de zuidflank van de
groen- en geluidswallen. Er zijn
twee wijzigingen in het inpassingsplan voor de Railterminal Gelderland (RTG) bij Reeth en Valburg.
Lex Halsema
Reeth/Valburg

De provincie Gelderland heeft het
nieuwe inpassingsplan voor de aanleg
van de RTG bij Reeth en Valburg vastgesteld. Dat plan kent een paar wijzigingen in vergelijking met het vorige
ontwerp.
Dat plan werd vorig jaar teruggetrokken. Het moest de prullenbak in
toen het Programma Aanpak Stikstof
vanuit Den Haag werd vastgesteld.

Scherm

Het nieuwe plan wordt op 10 september ter inzage gelegd en komt grotendeels overeen met het vorige.

Droge heide
Naast het schrappen van de rotonde
voor de ingang van de RTG en het mogelijk maken van zonnepanelen moet
de provincie ook stikstofmaatregelen
nemen.
Onderzoek leerde dat de RTG voor
stikstofneerslag zorgt op de Waaloevers en op de Veluwe. Alleen in dat
laatste geval zijn die waarden zo hoog
dat er natuurcompensatie plaats moet
vinden. Het gaat om de aanleg van 506
vierkante meter droge heide, 418 vierkante meter beuken- en eikenbossen
en 200 vierkante meter oude eikenbossen. Die maatregelen moeten ook
op de Veluwe worden genomen, niet
in Overbetuwe zelf.

Waterberging / Griendakker

Provincie en
Rijk hebben
47 miljoen
euro voor de
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uitgetrokken

te voorkomen. Gelderland wil werken
met het concept ‘zeilend binnenkomen’. Dat wil zeggen dat elektrische
treinen het laatste stuk vanaf de Betuweroute zonder vermogen oprollen en
dan op het laatste deel van het RTGterrein weer stroom van de bovenleiding trekken om tot stilstand te komen. Op die manier is rangeren met
dieseltreinen niet nodig. Een methode
die van soortgelijke terminals in
Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland
is afgekeken.
Provincie en Rijk hebben 47 miljoen
euro voor de aanleg uitgetrokken, inclusief het opnieuw inrichten van de
Rijksweg-Zuid en de afslag met de
A15. Alle bezwaarmakers tegen het vorige plan worden schriftelijk gewezen
op het nieuwe inpassingsplan en de
mogelijkheid daar bezwaar tegen te
maken.

Oeverzone

e
ld s
erve
t
s
l
E

Railterminal

eg
Ze

Aanpassing
kruising

Afslag naar
terminal

Bomenrijj

Boomgaard

A15

De provincie stelt dat ze alle varianten voor de RTG opnieuw heeft bekeken, inclusief ontsluitingswegen. De
verschillen in milieu- en geluidsbelasting voor de omgeving zijn volgens de
provincie zo minimaal dat weer is gekozen voor de noordvariant.
Dat wil zeggen aan de noordkant
van het spoor, met een nieuwe ontsluitingsweg die aantakt op de Rijksweg-Zuid. Op verzoek van de gemeente Overbetuwe is ook nadrukkelijk gekeken naar de zogeheten zuidvariant, waarin de RTG verder van
Reeth en Valburg komt. Die optie is
volgens de provincie onhaalbaar, omdat Overbetuwe al een (onherroepelijke) vergunning heeft afgegeven voor
de aanleg van een zonnepark op die
plek.
Ook komen er maatregelen om geluidsoverlast van rangerende treinen
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Omwonenden: Gooi dit plan in de prullenbak
Omwonenden vinden dat het bijgestelde plan voor de Railterminal Gelderland (RTG) hen
nieuwe munitie geeft. Koos Nijssen zegt namens bewonersplatform Overbetuwe Overbelast
dat de provincie beter had kunnen stoppen met het plan.
Lex Halsema
Reeth/Valburg

,,We zullen opnieuw een zienswijze indienen in de hoop dat dit
onzalige plan van tafel gaat. En als
dat niet zo is, gaan we naar de Raad
van State’’, zegt Nijssen.
Overbetuwe Overbelast is een
bewonersplatform met omwonenden uit Reeth, Valburg en SlijkEwijk, maar telt ook leden uit Elst.
Het platform ziet de RTG als onnodig, maar vooral als een te grote belasting voor de omgeving. De terminal is voorzien in het toch al

goedgevulde terrein, met de snelweg A15, Betuweroute, Betuwespoorlijn, windmolens en bedrijventerrein A15.
Omwonenden menen dat de
provincie wegloopt voor de eigen
verantwoordelijkheid door de fietsroute langs de Rijksweg neer te leggen bij de gemeente en de verantwoordelijkheid voor een keervoorziening voor vrachtwagens bij de
exploitant van de terminal.
Maar Nijssen ziet in het nieuwe
inpassingsplan ook nieuwe bezwaarmogelijkheden. ,,Voor dit
plan is ook een milieueffectrapportage gemaakt. Die kent als het gaat
om stikstof een ADC-toets, die de
noodzaak om hier een RTG aan te
leggen moet aantonen. Dat is wat
ons betreft niet gebeurd. De A staat
voor het uitsluiten van alternatieven. Die zijn er in de omgeving voldoende.’’
In Medel bijvoorbeeld, zegt Nijs-

▲ Omwonenden vinden de RTG te veel, naast de belasting van de
A15, de beide spoorlijnen en bedrijventerrein A15. FOTO ROLF HENSEL

sen. ,,Als je per se aan de Betuweroute wil. Maar Venlo en Emmerich
zijn ook goede alternatieven. De D
staat voor dwingende noodzaak,

ook die is wat ons betreft niet aan
de orde. Er is geen bedrijfszekerheid en geen behoefte aan een terminal. Het is niet voor niets dat de

exploitant is afgehaakt en er nog
geen nieuwe is.’’
De twijfel aan de bestaanszekerheid van de RTG is voor Overbetuwe Overbelast een extra punt van
zorg. ,,Het plan voorziet er nu al in
om op het terrein nevenactiviteiten
toe te staan, bijvoorbeeld slijpwerk
aan containers. Wij vrezen dat het
de deur openzet naar nog meer activiteiten en verdere uitbreiding
van het terrein. Die uitbreiding
wordt dan als noodzakelijk gezien
voor de levensvatbaarheid van de
RTG. Daarom is het beter het hele
plan nu al in de prullenbak te
gooien.’’
Het nieuwe plan is nog niet met
de gemeenteraadsfracties in Overbetuwe gedeeld. Ard op de Weegh
(BOB) reageert al wel op de procedure. ,,Schokkend dat wij over dit
plan van de media moeten horen. Ik
zie dat als minachting van de provincie voor het gemeentebestuur.’’

