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etuwe 
• Raad van State buigt zich eind november over overslagpunt in Reeth 

Finale in zicht voor railterminal 
De Raad van State behandelt 
op 28 november de bezwaren 
van de gemeente Overbetuwe 
en omwonendenplatform 
Overbetuwe Overbelast tegen 
de Railterminal Gelderland. 

Lex Halsema 

Reeth/Den Haag 

De RTG, een overslagpunt voor 
containers tussen weg en spoor, is 
al jaren omstreden. De provincie 
wil die Railterminal aanleggen tus
sen Reeth en Valburg. Ze ziet de 
RTG als een versterking van de re
gionale economie en als belangrijk 
instrument in het bevorderen van 
goederenvervoer per spoor en te-

rugdringen van vrachtverkeer. 
Omwonenden, verenigd onder 

de vlag van Overbetuwe Overbe
last, zijn tegen de komst van de 
RTG. Het gaat om inwoners van 
Reeth, Valburg, Oosterhout, Slijk
Ewijk en Elst. Die menen dat de 
Als, de spoorroutes Betuwelijn en 
Betuweroute, het bedrijventerrein 
Parkls en de daar geplaatste wind
molens het betreffende gebied al 
zwaar belasten. Daar ook nog een 
railterminal aan toevoegen, maakt 
de omgeving in hun beleving on
leefbaar. 

De gemeente Overbetuwe koos 
aanvankelijk voor een ja, mits aan
pak. Wat wil zeggen dat met de aan
leg ingestemd zou worden als er 
aan strenge voorwaarden rondom 

de verkeersafwikkeling, geluids- en 
lichtnormen en veiligheidsregels 
werd voldaan. Overbetuwe deed 
dat vanuit het besef dat de provin
ciale plannen niet tegen te houden 
zijn en je dan maar beter bij het 
plannen maken betrokken kunt 
zijn om op die manier invloed uit te 
oefenen. Dat veranderde later. Uit-

Ons stikstofrapport 
toont aan dat de 
terminal niet kan 
worden toegestaan 
- Ard op de Weegh, raadslid BOB 

eindelijk koos de gemeenteraad er 
unaniem voor om zich tegen de 
aanleg te verzetten en net als de 
omwonenden bezwaar te maken 
bij de Raad van State. 

Die zaak dient op 28 november en 
de strijdende partijen krijgen daar
mee eindelijk antwoord op de vraag 
wie er gelijk krijgt. Omwonenden 
zijn positie( ,,We zijn blij dat er nu 
duidelijkheid komt. Ook omdat de 
provincie nog steeds stappen in de 
voorbereiding zet, terwijl dat ei
genlijk niet mag. Wij hebben ver
trouwen in een goede afloop", zegt 
Koos Nijssen namens Overbetuwe 
Overbelast. 

Ard op de Weegh, raadslid van 
Burgerbelangen Overbetuwe 
(BOB) en fel tegenstander van de 

RTG, heeft dat vertrouwen ook. 
"Zeker nu het stikstofrapport van 
onderzoeksbureau Coenrady, dat 
wij hebben laten maken, aan de 
stukken voor de Raad van State is 
toegevoegd. Dat toont klip en klaar 
aan dat de RTG onder de huidige 
omstandigheden niet toegestaan 
kan worden." 

De betrokken overheden zijn 
voorzichtiger in hun uitspraken. 
Wethouder Wijnte Hol, in Overbe
tuwe verantwoordelijk voor het 
RTG-dossier, zegt 'uit te kijken 
naar de inhoudelijke behandeling 
en de duidelijkheid die een uit
spraak geeft'. Een woordvoerder 
van de provincie wil alleen kwijt 
'blij te zijn dat er een zittingsdatum 
is vastgesteld'. 


