
• 'Nog heel veel hobbels die opgelost moeten worden' 

• Inwoners verzetten zich massaal tegen de terminal op een bij
eenkomst in Valburg in 2019. FOTOROLFHENSEL 

• De bezwaarmakers van Overbetuwe Overbelast voor het ge
bouw van de Raad van State in Den Haag. FOTODG 

• Protesten bij het gemeentehuis in Elst in juli 2021. 
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• Raadslid Elbert Eibers in het provinciehuis waar hij namens de 
gemeenteraad vroeg om van de RTG af te zien. ForoRoLFHENSEL 

Uitspraak railterminal 
laat nog op zich wachten 
De Raad van State boog zich 
gisteren over de bezwaren 
van omwonenden en de 
gemeente Overbetuwe tegen 
het plan van de provincie om 
een railterminal aan te leggen 
bij Reeth. 

Lex Halsema 

Reeth/Den Haag 

"Een gecompliceerde zaak, dus de 
uitspraak laat langer dan de ge
bruikelijke zes weken op zich 
wachten", zei staatsraad Hoekstra. 
Het waren de slotwoorden van een 
Raad van State-zitting die van 
10.00 tot 17.00 uur duurde. Met als 
inzet de bezwaren van omwonen
den tegen de Railterminal Gelder
land, een overslagpunt tussen weg 

en spoor, dat bij Reeth is voorzien. 
Hoekstra zette meteen de toon 

door te benadrukken dat hij en zijn 
collega's niet de hele zaak wilden 
bespreken, maar alleen aandacht 
wilden besteden aan delen van het 
besluit waar de Raad van State zelf 
vragen over had. Om er aan toe te 
voegen dat aan die vragen geen 
stand punt voorof tegen de Railter
minal mag worden afgelezen. 

En standpunt of niet, een van de 
punten die de Raad van State dui
delijk niet zinde was dat veel regels 
rondom de terminal niet in de ver
gunning waren omschreven, maar 
in bijlagen en soms zelfs in bijla
gen van bijlagen. Hij stelde dan ook 
voor die documenten, met naam 
en nummer, in de tekst voor de 
vergunning op te nemen. Voor de 
gemeente was juist het 'verstop-

pen' van de voorwaarden, bijvoor
beeld over de uitstoot van diesel
locs die op het terrein gaan rijden, 
reden om bezwaar te maken. 
,,Want het naleven van de voor
waarden is nu op basis van de ver
gunning onmogelijk", stelde de 
advocaat van de gemeente. 

'Een andere afweging' 
Ook bij de geluidsbelasting van 
drie woningen aan de Rijksweg 
was de Raad kritisch. Helemaal na
dat de advocaat van de provincie 
had toegegeven dat die belasting 
hoger is dan gemeentelijke regels 
toestaan, maar dat de provincie 
meende zich niet aan de gemeen
telijke regels te hoeven houden. 
,,Wij hebben in het algemeen be
lang een andere afweging ge
maakt." Een opmerking die staats-

raad Kuijer verbaasde, maar ook 
daaraan mag, zei hij, geen inhou
delijk oordeel worden afgelezen. 

Koos Nijssen voerde namens 
Overbetuwe Overbelast, een be
langengroep van omwonenden, 
het woord. Hij zei erg teleurgesteld 
te zijn in de opstelling van de Raad 
van State die op zoek ging naar een 
oplossing om de vergunning voor 
de RTG kansrijker te maken. Voor
zitter Hoekstra legde daarop uit dat 
een taak van deze Raad is om ge
schillen tussen overheden op te 
lossen. Maar hij zei ook dat er in dit 
dossier nog heel veel hobbels zit
ten die opgelost moeten worden. 

De uitspraak, die zoals Hoekstra 
zei langer dan de gebruikelijke zes 
weken op zich laat wachten, is dan 
ook op basis van de zitting van gis
teren niet te voorspellen. 


