BESLUITENLIJST
VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD,
op 13 juli 2021 – 18:20 uur
Aanwezig:
de voorzitter:
de griffier:

mevr. R.P. Hoytink-Roubos
mevr. drs. D.E. van der Kamp

de raadsleden:

CDA-fractie:

dhr. R.B.H. Beune, dhr. F.H.J.A. van der Linden, dhr. M.J. van
Baak, dhr. H.J. Mulder en mevr. M.J.
Mulder.
GBO-fractie: mevr. E.C. Patelias-Pieks en dhr. P.R. de Vries
GL-fractie:
mevr. C.J. Bruinsma en dhr. J.H. Roseboom
D66-fractie:
dhr. R. Eefting, mevr. M.A.C. de Vries,
mevr. J.T.A. Hanekamp-Janssen en dhr. J.J.M. van den
Moosdijk
VVD-fractie: dhr. P.W. de Waard, dhr. K. Grimm en
BOB-fractie: dhr. G.J.M. op de Weegh en mevr. D.J.M. Vennis
PvdA-fractie: dhr. E. Elbers, en mevr. C.E.M. de Boer
CU-fractie:
mevr. J.J. van Brakel-Huijgen (tot 19.35 uur)

Collegeleden:

De heren. W.H. Hol, D.E.W. Horsthuis-Tangelder, R.W. Engels en mevr. B.E.
Faber-de Lange

Overige aanwezigen:

mevr. A. Hollander en dhr. H. Regnerus (ambtelijke organisatie)

Afwezig:

Dhr. L.Consoli, mevr. D.A. Kloosterman-van Kamperdijk , dhr. M.R.M. Markus,
mevr. A.J. Versluis (CDA), dhr. H.W.G.M. Vreman, dhr. A.H. Post (GBO),
mevr. J. Rouwenhorst (VVD) en dhr. A.T.L. van den Dam, mevr. C. van
Kerkhof (GL)
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Opening
De raad heeft besloten deze vergadering in de openbaarheid te willen voeren op basis
van de gegevens die de raad inmiddels heeft gekregen.
De voorzitter opent de vergadering om 18:20 uur.
Spreekrecht publieke tribune
-
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Dhr. K. Nijssen namens Overbetuwe Overbelast

Railterminal Gelderland
Wethouder Faber-De Lange: Naar aanleiding van de vraag ivm verkeersveiligheid is
uitgebreid beantwoord in de raadsmemo van 6 juli.. De wethouder zegt toe dat het
college met tekeningen gaat komen van een ongelijkvloerse kruising, maar kan een
termijn hiervoor nu nog niet geven. Over de monitoring van licht en geluid is in de
vergadering van provinciale staten door de gedeputeerde toegezegd dat de eerder
uitgevoerde nulmeting nog een keer herhaald zou worden en dit wordt meegenomen bij
de vergunningverlening.
Informatie die voor de inwoners van belang kan zijn wordt via onze website gedeeld.
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Voorzitter: De raad beslist nu over de volgende punten:
1. De procedure naar de Raad van State op te starten m.b.t. stikstof op de
vergunning Wet Natuurbescherming en €50.000 beschikbaar te stellen voor
onderzoek.
2. De procedure naar de Raad van State op te starten m.b.t. verkeersveiligheid,
geluid en licht en €100.000 beschikbaar te stellen voor onderzoek.
Stemverklaring CU: Omdat mevr. Van Brakel de vergadering nu verlaat geeft zij per
stemverklaring aan niet in te stemmen met beide voorstellen.
Punt 1 wordt unaniem aangenomen.
GL, GBO, PvdA, D66, CDA (3: dhr Mulder, mevr Mulder, dhr Van Baak) stemmen voor
punt 2 en VVD en CDA (2: dhr Beune en dhr Van der Linden) stemmen tegen, waarmee
dit punt met 15 stemmen voor en 4 stemmen tegen wordt aangenomen.
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Sluiting
De voorzitter sluit de vergadering om 19.46 uur.

Aldus vastgesteld ter openbare vergadering van 7 september 2021
DE RAAD VOORNOEMD
De griffier,

De voorzitter,

Drs. D.E. van der Kamp

R.P. Hoytink-Roubos.
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