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Geachte gemeenteraad,
De provincie Gelderland heeft op dit moment het inpassingsplan Railterminal Gelderland in
voorbereiding. Dit plan schept het juridisch-planologisch kader voor de realisatie van de
railterminal ter hoogte van knooppunt Valburg, inclusief ontsluitingsweg, aanpassing van de
kruising met Rijksweg-Zuid, landschappelijke inpassing (de realisatie van de groenzone) en
compensatie voor water.
Op 27 november 2018 hebben wij het voorontwerp-inpassingsplan vrijgegeven voor overleg met
betrokken bestuursorganen en wettelijke adviseurs1. Wij hebben het college van Burgemeester en
Wethouders van gemeente Overbetuwe gevraagd om uiterlijk 18 januari aanstaande een advies uit
te brengen over het voorontwerp-inpassingsplan.
Ook dienen wij uw Raad te horen voordat Provinciale Staten tot vaststelling kan overgaan2. Om die
reden geven wij uw raad graag een nadere toelichting over het voorontwerp-inpassingsplan en
bijbehorende onderzoeken tijdens uw voorronde van 11 december a.s. Wij horen graag of u hiervoor
openstaat.
In de tussentijd kunt u het voorontwerp-inpassingsplan en bijbehorende bijlagen via de volgende
link inzien: http://www.ruimtelijkeplannen.nl/webroo/?planidn=NL.IMRO.9925.RailterminalGLD-vo01

1
2

artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening
artikel 3.26, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening
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Indien uw raad wenst te reageren op het voorontwerp-inpassingsplan, dan ontvangen wij uw
reactie graag uiterlijk op 18 januari aanstaande. U kunt uw reactie schriftelijk indienen:
Digitaal: post@gelderland.nl
Per post:
Gedeputeerde Staten van Gelderland
T.a.v. mw. P. van Eijndthoven
Postbus 9090
6800 GX Arnhem
Wij verzoeken u vriendelijk om bij uw reactie en in het onderwerp het zaaknummer 2017-015250 te
vermelden. U krijgt een automatisch antwoord waarin standaard staat dat u binnen twee weken
reactie kan verwachten. Voor de volledigheid geven we hierbij aan dat deze termijn van twee weken
niet gehaald wordt. Wij zullen uw reactie betrekken bij de voorbereiding van het ontwerpinpassingsplan. Wij nemen hierover naar verwachting begin 2019 een besluit.
Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.
Met vriendelijke groet,
Gedeputeerde Staten van Gelderland

Clemens Cornielje
Commissaris van de Koning

Pieter Hilhorst
Secretaris

