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AAN DE RAAD
1. Advies
Constateren dat in het ontwerp Inpassingsplan RTG voldoende rekening is gehouden met de
eerder door uw Raad en het college ingebrachte reactie en op basis daarvan concluderen
dat het indienen van een zienswijze tegen dit ontwerp Inpassingsplan niet nodig is.
2. Inleiding
Op 15 januari 2019 hebben uw Raad en het college van burgemeester en wethouders
gereageerd op het voorontwerp Inpassingsplan dat door de Provincie Gelderland voor de
Railterminal Gelderland is opgesteld (19bij03288).
Gedeputeerde Staten van de Provincie Gelderland heeft op 12 maart 2019 ingestemd met
het ontwerp Inpassingsplan. Tevens heeft GS op dat moment ingestemd met de
bijbehorende Nota van Beantwoording (19bij03289). In deze Nota is verwoord op welke wijze
de provincie in het ontwerp Inpassingsplan is omgegaan met (onder andere) de genoemde
gemeentelijke reactie.
Nu het ontwerp Inpassingsplan door GS is vastgesteld, bestaat ook voor de gemeente
gedurende een termijn van 6 weken (startend op 19 maart 2019) de mogelijkheid om een
zienswijze in te dienen. In de lijn van de reactie van januari 2019 stelt het college voor om
een zienswijze in te dienen indien:
1. in de provinciale Nota van Beantwoording en het ontwerp Inpassingsplan niet
tegemoet wordt gekomen aan de wensen die in de gemeentelijke reactie van januari
2019 zijn verwoord;
2. er nieuwe zaken in het ontwerp Inpassingsplan zijn opgenomen waarmee de
gemeente niet kan instemmen.
3. Doel en beoogd effect
De gemeente Overbetuwe heeft gedurende 6 weken de mogelijkheid om haar zienswijze op
het voorontwerp Inpassingsplan in te dienen. Met uw Raad is afgesproken dat het al dan niet
indienen van een zienswijze in nauw overleg met uw Raad zal gaan.
4. Argumenten
1.1 De provincie komt tegemoet aan de gemeentelijke reactie in het nu voorliggende ontwerp
Inpassingsplan
De gemeentelijke opmerkingen zijn puntsgewijs door de provincie verwerkt in de Nota van
Beantwoording (zie ook bijlage 19bij03289). Samengevat heeft de provincie het
Inpassingsplan op de volgende punten (mede) naar aanleiding van de gemeentelijke reactie
aangepast:
1

*19RV000021*














een extra grondwal wordt mogelijk gemaakt;
de milieugevolgen zij zo goed als volgens de wet mogelijk integraal bekeken
er wordt ingestemd met compensatie van woningen
de provincie ondersteunt het initiatief om de exploitant een bijdrage te laten leveren
aan het omgevingsfonds
de provincie is net als de gemeente steeds voorstander van een adequaat
participatietraject met de omgeving
de gemeente krijgt de mogelijkheid om extra eisen te stellen aan het aantal
parkeerplaatsen op de RTG, in geval de parkeerbalans of verkeerssituatie daartoe
aanleiding geeft
de provincie zet samen met Rijk en regio stevig in op het realiseren van
vrachtwagenparkeerplaatsen voor onder andere onvernachtingen
de Veiligheidsregio Gelderland-Midden heeft de RTG getoetst en op basis daarvan is
duidelijk dat er geen aanvullingen voor brandweer of ambulance nodig zijn.
De mogelijkheid om al bij minder dan 30.000 laadeenheden gebruik te maken van
elektrische kranen is opgenomen.
De hoogte van de grondwal is geborgd in de stukken, onder andere ook in het
Landschapsplan. Het landschapsplan maakt ook duidelijk dat beplanting van de
waldelen met (hoge) bomen mogelijk is
De provincie heeft het benaderen van de omwonenden die in aanmerking komen
voor planschade naar voren getrokken en zal dit proces voor de zomer al starten.
De provincie kan zich vinden in het beperken van de termijn waarbinnen zij de
planbevoegdheid in het gebiedt behoudt. De provincie sluit aan bij de voorgestelde
termijn van 2 jaar na operationeel worden van de RTG

Op enkele punten heeft geen aanpassing plaatsgevonden:
 De provincie is van mening dat er verkeerskundig sprake is van een verkeersveilige
oplossing.
 De provincie constateert dat alle woningen qua geluidhinder passen binnen de
wettelijke normen en dat alle woningen ook, door het plaatsen van een
geluidsscherm, kunnen voldoen aan de gemeentelijke ambitiewaarde
 De provincie stelt geen extra eisen aan lichtuitstraling, omdat daarvoor de
omgevingsvergunning voldoende mogelijkheden biedt.
 De provincie acht zich niet verantwoordelijk voor het verwijderen van al langdurig
aanwezige bodemvervuiling die niet in het kader van het project behoeft te worden
verwijderd.
Uit de beantwoording concludeert het college dat de provincie de opmerkingen van de
gemeente serieus heeft meegenomen bij het opstellen van het ontwerp Inpassingsplan en
dat zij de gemeente op veel punten tegemoet is gekomen. Het college kan zich vinden in de
door de provincie gehanteerde redeneringen op de punten waar zij geen aanpassing in het
ontwerp Inpassingsplan heeft meegenomen.
1.2 Er zijn geen nieuwe items in het ontwerp Inpassingsplan opgenomen waarmee de
gemeente Overbetuwe niet kan instemmen
Ten aanzien van het voorontwerp Inpassingsplan zijn er geen items aan het ontwerp
Inpassingsplan toegevoegd die strijdig zijn met belangen van de gemeente Overbetuwe.
Vanuit dit oogpunt bestaat er volgens het college geen aanleiding om namens de gemeente
een zienswijze in te dienen.
5. Kanttekeningen en risico’s
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1.1
Door geen zienswijze in te dienen verliest de gemeente de mogelijkheid om na
vaststelling van het Inpassingsplan door Gedeputeerde Staten (naar verwachting oktober
2019) beroep aan te tekenen.
Tegen een vastgesteld Inpassingsplan kan de gemeente geen beroep instellen bij de
Raad van State als geen zienswijze is ingediend tegen het ontwerp Inpassingsplan.
Beroep is overigens alleen mogelijk tegen de items die in de zienswijze zijn opgenom
en.
6. Financiën
7. Vervolg
Planning
Het ontwerp Inpassingsplan ligt tussen 19 maart 2019 en 2 mei 2019 ter visie. Naar
verwachting zal de provincie in oktober 2019 beslissen over het definitieve Inpassingsplan.
Communicatie
De communicatie (publicatie) met betrekking tot het ontwerp Inpassingsplan wordt verzorgd
door de Provincie Gelderland. Samen met de provincie wordt het proces tevens
gecommuniceerd met de belanghebbenden die zijn aangesloten bij de communicatie rond
Knoop 38. Tevens vinden er op 2 en 3 april aanstaande informatiebijeenkomsten plaats over
het ontwerp Inpassingsplan. Ook deze worden door de provincie Gelderland georganiseerd.
Participatie
Evaluatie
HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS,
de gemeentesecretaris,
de burgemeester,
mr. M.F.H. Knaapen

drs. A.S.F. van Asseldonk

8. Relevante stukken
1.
2.
3.
Portefeuillehouder: J.A.M. van Baal
Behandelend ambtenaar voor technische vragen: M. Mur, tel.: 14 0481, email:
info@overbetuwe.nl.
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