20210713 – Inspraak Overbetuwe Overbelast bij afweging RvS gemeenteraad Overbetuwe
Beste raadsleden,
De afgelopen jaren gaf een meerderheid van de gemeenteraad steeds dezelfde motivatie voor de
samenwerking met de provincie. Op die manier, dacht u, hielp u de inwoners het beste. Het bracht
ons waar we nu zijn. Een zienswijze die recht tegenover de plannen van de provincie staat en
omwonenden die worden genegeerd. Er is nog maar een manier waarop u hen kunt helpen. Vandaag
overweegt u te onderzoeken op welke punten u kans maakt met een bezwaar tegen het RTG. En daar
wil Overbetuwe Overbelast juist u mee helpen.
Al in 2014 schreef u dat u de ontwikkeling van een Rail Overslag Punt (ROP) bij Valburg en Reeth niet
steunt, tenzij er onder andere een substantiële bijdrage aan de werkgelegenheid wordt geleverd.
Ook vertelde u dat doortrekking van de A15 een voorwaarde voor instemming zou zijn. In uw
zienswijze op het Provinciaal inpassingsplan gaf u aan dat nut en noodzaak van de railterminal nog
steeds niet goed is onderbouwd. De provincie zet door. U kan niet anders dan bezwaar maken op dit
punt.
De verkeersveiligheid van met name fietsers is in het inpassingsplan niet goed geregeld. De provincie
vindt dat blijkbaar ook, want belooft budget voor verbetering. Ook u heeft al regelmatig gevraagd
om ondertunneling van fietskruisingen. Misschien zijn er goede bedoelingen, mogelijkheden op
komst, maar er is nog geen plan. En er is geen borging in het PIP. De ‘oplossing’ is voorlopig een
illusie. De provincie zet het PIP toch door. U kan niet anders dan bezwaar maken op dit punt.
De ambitiewaarde voor geluid van de gemeente Overbetuwe wordt ruimschoots overschreden. De
gedeputeerde zegt in een promo aan de geluidsnormen te voldoen, maar vertelt er dan niet bij dat
de provincie óók een besluit neemt om die grenzen te verhogen. Dat is nodig omdat het plan anders
wèl over de geluidsnormen heen gaat. U heeft de provincie opgeroepen extra maatregelen te
nemen. Maar die oproep is genegeerd, het plan bevat geen verbeteringen. De provincie zet door. U
kan niet anders dan bezwaar maken op dit punt.
De stikstofberekeningen ziet de provincie als noodzakelijk kwaad om het RTG-plan erdoor te krijgen.
Wij vinden het nodig om een onafhankelijke partij de berekening te laten controleren. De
hoeveelheden waar nu mee gerekend is lijken bijzonder laag. Wij roepen u op dit uit te zoeken en
met het resultaat naar de Raad van State te gaan.
De provincie heeft een afspraak met de klankbordgroep bewust gebroken. Een afspraak dat de
bezwaartermijn richting RvS niet in de vakantie zou vallen. Ook een ambtenaar van de gemeente
Overbetuwe was betrokken bij het maken van die afspraak. Wij roepen u op aan waarheidsvinding te
doen en de provincie te confronteren met uw uitkomst. Liefst direct met hen, maar anders maar via
de Raad van State. De provincie hoort niet zo om te gaan met afspraken met inwoners. Zelfs niet
voor een prestigeproject zoals de Railterminal Gelderland.
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