
• BOB: Stikstofuitstoot railterminal bij Reeth vraagt om uitkopen van boeren 

'Heroverweeg aanleg terminal' 
De aanleg en het gebruik van 
de Railterminal Gelderland 
(RTG) bij Reeth levert 
stikstofneerslag op in 
natuurgebieden in de 
omgeving. 
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Voor Burgerbelangen Overbetuwe 
(BOB) reden om de provincie op
nieuw te vragen de aanleg van de 
RTG - een overslagpunt voor con
tainers tussen weg en spoor - te 
heroverwegen. 

BOB verzet zich al vanaf dag één 
tegen de komst van de RTG en heeft 
onafhankelijk milieudeskundige 

Cor Coenrady onderzoek laten 
doen naar de stikstofproblematiek 
rondom de terminal. 

Die baseerde zich daarbij op de 
provinciale stukken en de huidige 
milieuwetgeving. De provincie 
meent dat er geen sprake is van hin
derlijke stikstofuitstoot, maar doet 
dat op basis van oudere gegevens en 
regelgeving. Coenrady stelt dat er 
bij de aanleg sprake is van 0,04 mol 
aan stikstof op natuurgebieden in 
de omgeving en daarna jaarlijks 
0,03 mol als de RTG in gebruik is. 
De norm voor stikstof is nul, dus 
feitelijk is elke uitstoot in strijd met 
de milieuregels. 

De provincie kan die ruimte wel 
'winnen' door de uitstoot elders in 
het gebied terug te dringen. Dat 

wordt salderen (verrekenen) ge
noemd en dat kan intern en extern. 
Intern wil zeggen binnen het pro
ject van de RTG zelf, maar daar is 
volgens Coenrady geen ruimte. 
Ook omdat de ligging pal langs de 
A15, spoorlijnen Betuwelijn en Be
tuweroute alle ruimte al heeft weg
genomen. Daar komt het doortrek-

Weer extra hindernis 
die genomen moet 
worden om terminal 
te kunnen realiseren 
- Ard op de Weegh, BOB 

ken van de A15 van Bemmel naar 
Zevenaar nog bij. 

Volgens Coenrady is de ruimte 
voor de R TG alleen met extern sal
deren te vinden, wat wil zeggen dat 
de provincie één of meerdere boe
ren in de omgeving moet uitkopen 
en de bedrijvigheid beëindigen. 
,,En dat is in deze tijd, die in de boe
rensector toch al voor ongewenste 
kaalslag zorgt, een enorme opgave", 
zegt BOB'er Ard op de Weegh. 
,,Ook is het weer een extra hinder
nis die genomen moet worden om 
de RTG te kunnen realiseren." 

De provincie aan de ene kant en 
de gemeente Overbetuwe en om
wonenden aan de andere kant ont
moeten elkaar later dit jaar voor de 
Raad van State, waar die laatste 

twee partijen de aanleg willen te
genhouden. Voor BOB reden om de 
provincie te vragen die behande
ling uit te stellen totdat het stikstof
probleem is opgelost. 

BOB gaat ook in overleg met om
wonenden en het gemeentebe
stuur, ook met het uitstellen van de 
behandeling bij de Raad van State 
als inzet. ,,En naast uitstel vragen 
we gedeputeerde Helga Witjes ook 
om de aanleg van de RTG zelf nog 
eens te heroverwegen. Dit onge
wenste project kost de burger al as
tronomisch veel geld en nu er uit
gekocht moet worden loopt die re
kening nog hoger op. In onze ogen 
het moment om het hele besluit 
een terminal aan te leggen nog eens 
ter discussie te stellen." 


