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Van Railterminal 
De Railterminal, de 
A 15, overlastgevende 
ganzen en XXL
distributiecentra: tal 
van Betuwse issues 
spelen een rol bij de 
komende Gelderse 
verkiezingen. Een 
overzicht van de 
standpunten. 
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Het probleem: Het al dan niet 
doortrekken van de A15 van Bem
mel naar de A12 bij Zevenaar ligt 
momenteel bij de Raad van State. 
De nieuwe weg moet de regio be
ter met het Duitse achterland 
verbinden, maar ook de verkeers
druk rond Arnhem verlichten. 
Dit zeggen de partijen: Een hot 
topic derhalve, en tegelijkertijd is 
de vraag wat de politiek er nog 
over te zeggen heeft. Als de Raad 
van State groen licht geeft, kan de 
weg worden aangelegd. Maar als 
het een nee wordt, ligt het anders. 
Bijna de helft van de deelne
mende partijen spreekt zich 
erover uit. CDA, ChristenUnie, 
Ja21, Lokale Partijen Gelderland 
en Ons Gelderland willen dat de 
snelweg er zo snel mogelijk komt. 
PvdA en SP zijn tegen de aanleg 
van deze wegverbinding. Groen
Links was er altijd al tegen en ziet 
meer in verbetering van het 
openbaar vervoer. 

Railterminal Gelderland 

Het probleem: De provincie wil 
een railterminal ( overslag voor 
containers tussen weg en spoor) 
aanleggen bij Reeth en Valburg. 
Omwonenden en de gemeente 

• Er is wat te kiezen op 
15 maart. FOTOTHEOKOCK 

Overbetuwe zijn tegen. Ook dat 
ligt bij de Raad van State. 
Dit zeggen de partijen: Slechts 
vier verkiezingsprogramma's 
besteden aandacht aan de rail
terminal (RTG), de VVD is voor 
en BVNL is tegen de aanleg. Op
merkelijk is wel de opstelling 
van GroenLinks en CDA, die tot 
nu toe voor de aanleg waren. 
GroenLinks wil alleen een RTG 
aanleggen als de provincie niet 
aan de exploitatie hoeft bij te 
dragen. Het CDA wil dat er bin-

nen twee jaar een exploitant voor 
de RTG wordt gevonden, anders 
wordt het ja een nee. 

XXL-distributiecentra 

Het probleem: Langs de snelwe
gen zijn in de afgelopen jaren veel 
grote distributiecentra verrezen. 
De kritiek daarop groeit: zonde 
van de ruimte en niet passend in 
het landschap. 
Dit zeggen de partijen: BVNL is 
voor distributiecentra, maar bij 
voorkeur op bestaande industrie
terreinen, in plaats van leeg
staande bedrijfshallen. De SP wil 
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tot overlastganzen 

helemaal geen nieuwe vergun
ningen meer verlenen voor wat 
de partij omschrijft als 'XXL-do
zen'. Ook het CDA, GroenLinks, 
Lokale Partijen Gelderland en 
Ons Gelderland trappen op de 
rem als het gaat om grote distri
butiecentra. De SGP wil ze wel, 
maar niet in kleine kernen ofin 
het buitengebied. Maar juist wel 
op grote bedrijfsterreinen langs 
de snelwegen. 

Toekomst van de veren 

In verkiezingstijd is er veel ge
sproken over de veerverbindin-

gen in Gelderland. De provincie 
steekt geen geld meer in het 
Verenfonds. Het voortbestaan van 
sommige veerverbindingen komt 
daarmee in gevaar. Herstel van 
het Verenfonds of een andere 
vorm van financiële steun is in elk 
geval de wens van BBB, BVNL, 
CDA, ChristenUnie en Groen
Links. Maar ook andere partijen 
wijzen, zonder de veren expliciet 
te noemen, op het belang van 
goede voorzieningen voor fietsers 
en toerisme. 

Nog wat losse ideetjes 

De SP pleit er nadrukkelijk voor 
om het verbod op het vestigen en/ 
of uitbreiden van geitenhoude-
rij en in stand te houden. Zeker 
zolang het onderzoek vanuit het 
RIVM naar de oorzaak van een 
verhoogd aantal mensen met een 
longontsteking in een straal van 2 
kilometer rond geitenhouderijen 
nog loopt. 

De SGP heeft het voorzien op 
ganzen. De partij constateert dat 
het aantal ganzen - 'en de bijbe
horende schade' aan gewassen - is 
de afgelopen jaren sterk is toege
nomen. De SGP vindt dat waar 
nodig (ook) in de winterperiode 

Veel Betuwse 
prominenten in 
Gelderse politiek 
In de provinciale politiek spe
len veel inwoners van de Be
tuwe en Rivierenland een 
prominente rol. Bij de VVD is 
Helga Witjes uit Doornenburg 
de nummer 1. Zij is ook gede
puteerde. Mark Smits uit Tiel 
staat op nummer 2. 
Uit die plaats komt ook de 
lijsttrekker van Forum voor 
Democratie: Anita van lperen. 
Dat geldt ook voor de lijst
trekker van S0Plus, Anton 
van Straten. 
De top van de SP komt in zijn 
geheel uit de Betuwe: lijst
trekker Eric van Kaathoven 
woont in Elst, Carla Claassen 
(nummer 2) komt uit Bemmel 
en Ton Ammerlaan uit Lent 
staat op 3. 
De SGP wordt in de Provinci
ale Staten sinds jaar en dag 
geleid door Klaas Fluitenberg 
uit Opheusden. Hij is op
nieuw lijsttrekker. 
De Partij voor de Dieren 
heeft een nieuwe leider: Les
ter van der Pluijm uit Culem
borg. 
Bij nieuwkomer 888 staat 
Ron van Essen uit Slijk-Ewijk 
hoog op de lijst op nummer 
2. 

op ganzen moet worden gejaagd. 
De PVV maakt zich zorgen over 

lege schuren en kassen op het 
platteland. Die zijn verworden tot 
'de speeltuin en het werkgebied' 
van de drugscriminelen. Ze moe
ten een andere bestemming krij
gen ofafgebroken worden, vindt 
de partij. 

De BBB breekt een lans voor 
scholen op het platteland die van
wege te lage leerlingenaantallen 
met sluiting worden bedreigd. De 
provincie zou financieel moeten 
bijspringen om die scholen dan 
toch open te kunnen houden, 
meent die partij. 


