
• Overbetuwe wil geen overbodig werk aan railterminal vóór uitspraak rechter 

Verzet gemeente tegen kabel 
Netwerkbeheerder Tennet kan 
een hoogspanningskabel voor 
Railterminal Gelderland (RTG) 
niet verleggen. Overbetuwe 
weigert de gevraagde 
vergunning te verlenen. 

Lex Halsema 

Reeth/Valburg 

De kabel is nodig voor het aanleg
gen van de Railterminal Gelderland 
(RTG). Dit overslagpunt tussen 
weg en spoor moet worden aange
legd langs de Betuweroute bij 
Reeth, Oosterhout en Valburg. 
Omwonenden en de gemeente 
Overbetuwe verzetten zich tegen 
dat plan van de provincie Gelder-

land en de strijdende partijen ont
moeten elkaar volgende week bij de 
Raad van State (RvS). 

Overbetuwe wil de uitspraak van 
de Raad, die ongeveer zes weken na 
de zitting wordt verwacht, afwach
ten voor ze een vergunning afgeeft 
voor werkzaamheden die met de 
aanleg samenhangen. Mocht de 
RvS de aanleg blokkeren, dan zijn 
onomkeerbare of overbodige werk
zaamheden in het gebied niet wel
kom. 

Wachtperiode 
De benodigde omgevingsvergun
ning is aangevraagd door Tennet, 
de beheerder van het hoogspan
ningsnet in het gebied. Overbe
tuwe wilde de vergunning aanvan-

kelijk wel verlenen als Tennet zou 
instemmen met een vrijwillige 
wachtperiode tot na de uitspraak 
van de Raad van State. Maar het be
drijf wilde daar niet aan meewer
ken. Bij Tennet was gisteren nie
mand bereikbaar voor een reactie. 

Koos Nijssen, woordvoerder na
mens omwonenden platform Over-

1111 
Onbegrijpelijk dat de 
provincie toch 
probeert werk voor 
de RTG door te zetten 
- Koos Nijssen 

betuwe Overbelast, is aangenaam 
verrast door de opstelling van de 
gemeente. ,,Ja, ik ben blij met het 
weigeren van de vergunning. Het 
blijft onbegrijpelijk dat de provin
cie vooruitlopend op de uitspraak 
va de Raad van State blijft proberen 
werkzaamheden die nodig zijn 
voor de aanleg van de RTG door te 
zetten. Dit is niet de eerste keer, dus 
goed om te zien dat Overbetuwe nu 
wel een vergunning weigert." 

Nijssen verwijst naar een uit
spraak die de Raad van State eerder 
deed over voorbereidende werk
zaamheden voor de RTG. Daarbij 
werd de provincie verboden om on
omkeerbare werkzaamheden in het 
gebied uit te voeren. Wel mocht ar
cheologisch onderzoek worden ge-

daan en andere kleinere, eventueel 
weer makkelijk terug te draaien, 
werkzaamheden uit te voeren. 

Extra zuur 
"Daarbij ging het om vier specifiek 
benoemde zaken", zegt Nijssen. 
"Daar hoort dit werk van Tennet 
niet bij, wat het extra zuur maakt 
dat de provincie het toch probeert. 
Ook het verlenen van een vergun
ning voor het ombouwen van een 
schurencomplex tot kantoor en 
welkomstcentrum is in strijd met 
de uitspraak van de Raad van State, 
maar daar heeft Overbetuwe wel 
een vergunning voor gegeven. Mijn 
bezwaar daartegen was eerder on
ontvankelijk verklaard, maar wordt 
nu toch in behandeling genomen." 


