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Zienswijze gemeente Overbetuwe op ontwerp inpassingsplan Railterminal Gelderland en ontwerp
besluit hogere waarde Wet geluidhinder

Geacht college,
Van donderdag 21 maart 2019 tot en met donderdag 2 mei 2019 heeft u het ontwerp inpassingsplan
van de Railterminal Gelderland ter inzage gelegd. Gelijktijdig heeft de omgevingsdienst Regio
Nijmegen (ODRN) namens u het ontwerp besluit hogere waarde Wet geluidhinder, met de
bijbehorende stukken, ter inzage gelegd.
De raad en ons college hebben kennis genomen van dit inpassingsplan en dit besluit en geven met
bijgevoegd schrijven hun zienswijze. De belangrijkste punten uit deze zienswijze zijn:
-

-

-

dat de benodigde aanpassing van de infrastructuur en de benodigde truckparkeerplaatsen en
overnachtingsvoorzieningen, gerealiseerd dienen te zijn alvorens de Railterminal in gebruik
wordt genomen.
dat de fietsveiligheid gewaarborgd dit te zijn en het gelet op de ontwikkelingen die het plan
beoogt mogelijk te maken ter plaatse noodzakelijk is om te voorkomen dat de
ontsluitingsweg door de grote stroom fietsers tussen Elst en Nijmegen gelijkvloers moet
worden gekruist.
dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is naar beperking van blootstelling aan piekgeluid ter
plaatse van alle relevante geluidgevoelige bestemmingen in de omgeving.
dat met de direct betrokkenen bij het besluit hogere waarden nader overleg moet
plaatsvinden over hoe de overlast van de ontwikkelingen voor hen kan worden beperkt.

Daarnaast zijn er een aantal door de raad gestelde kaders dat niet kan worden vertaald in dit
inpassingsplan of besluit, maar gemeentelijke verantwoordelijkheden betreffen of op andere wijze
met u nog nader zullen worden uitgewerkt. Hierop wordt in deze zienswijzen alleen ingegaan als er
een directe relatie is met elementen uit het inpassingsplan.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
Mede namens de raad,
burgemeester en wethouders,

de gemeentesecretaris (a.i.),

de burgemeester,

mr. M.F.H. Knaapen

………….
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