Bekendmaking definitieve besluiten
voor het project 'Railterminal
Gelderland'
Provinciale Staten hebben het inpassingsplan Railterminal Gelderland op 7 juli 2021 vastgesteld. Daarnaast
hebben provincie Gelderland, waterschap Rivierenland en Omgevingsdienst regio Nijmegen besloten tot

verlening van de vergunningen en ontheffing op grond van de Wet natuurbescherming, Waterwet en Wet
geluidhinder. Het inpassingsplan, de ontheffing en de vergunningen liggen van woensdag 14 juli 2021 tot
en met woensdag 25 augustus 2021 ter inzage. Indieners van zienswijzen en belanghebbenden kunnen
beroep instellen.
Achtergrond

Provincie Gelderland wil een aantrekkelijke logistieke corridor realiseren. Door het goed benutten van de

Betuweroute, de Waal en de A15 is dit mogelijk. Om de Gelderse Corridor regionaal beter te benutten wil

de provincie een railterminal aanleggen, met bijzondere aandacht voor de landschappelijke en
verkeerskundige inpassing van de railterminal. Op de railterminal Gelderland (RTG) kunnen containers en

andere laadeenheden worden overgeladen van vrachtwagen naar trein en vice versa. De geplande ligging is
direct aan de Betuweroute, nabij Valburg/Elst en buurtschap Eimeren en Reeth.
Coördinatie

Bij de voorbereiding van de besluiten die nodig zijn voor de uitvoering van project ‘Railterminal Gelderland’
is gekozen voor toepassing van de provinciale coördinatieregeling als bedoeld in artikel 3.33, eerste lid,
onder a, Wro. Het toepassen van genoemde coördinatieregeling heeft mede tot doel dat de bekendmaking
van (ontwerp) besluiten, de gelegenheid tot het naar voren brengen van zienswijzen daarop en het
indienen van beroep daartegen voor de verschillende besluiten gelijktijdig plaatsvindt.
Welke besluiten liggen ter inzage?

De volgende besluiten, met de daarop betrekkende stukken (waaronder het milieueffectrapport) liggen ter
inzage:
•
•
•
•
•

Het inpassingsplan Railterminal Gelderland van Provincie Gelderland;

De vergunning Wet natuurbescherming gebiedsbescherming van Provincie Gelderland;
De ontheffing Wet natuurbescherming soortenbescherming van Provincie Gelderland;
De waterwetvergunning van Waterschap Rivierenland;

Het besluit hogere waarde Wet geluidhinder van de Omgevingsdienst regio Nijmegen.

Hoe komt u aan meer informatie?

De papieren versies van de besluiten zijn tijdens de inzagetermijn in te zien op de volgende locaties:
•
•
•

Gemeente Overbetuwe, Dorpsstraat 67 in Elst;
Provincie Gelderland, Markt 11 te Arnhem;

Waterschap Rivierenland, De Blomboogerd 1 te Tiel.

Let op: informeer bij de desbetreffende overheden naar de actuele openingstijden.
Het digitale inpassingsplan kunt u uiterlijk vanaf donderdag 15 juli 2021 inzien op de landelijke website:
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.9925.RailterminalGLD-va01

De vergunningen en de ontheffing zijn – net als het inpassingsplan – tijdens de terinzagelegging in te zien
op de website www.railterminalgelderland.nl
Instellen beroep

Een ieder, die een zienswijze heeft ingediend, kunnen van donderdag 15 juli 2021 tot en met woensdag 25
augustus 2021 beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen het

inpassingsplan, de ontheffing en vergunningen. Verder staat beroep open voor belanghebbenden, die geen
zienswijze hebben ingediend.

Het beroep kan worden gericht aan:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State
Postbus 20019

2500 EA Den Haag
Het beroepschrift moet worden ondertekend en dient in ieder geval de volgende informatie te bevatten:
naam en adres;
•
de dagtekening;
•
•

een omschrijving van het besluit waartegen het beroep gericht is; en
de redenen waarom de belanghebbende zich niet met het besluit kan verenigen

Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen via https://digitaalloket.raadvanstate.nl. Hiervoor is een
DigiD vereist.
Crisis- en herstelwet

De Crisis- en herstelwet is van toepassing op het inpassingsplan, de omgevingsvergunning en de
ontheffing. Dit betekent dat:
•
•
•

de beroepsgronden in het beroepschrift moeten worden opgenomen;

de beroepsgronden na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld;

de Raad van State in principe binnen zes maanden na afloop van de beroepstermijn uitspraak doet
over eventueel ingestelde beroepen.

Voorlopige voorziening

Het instellen van beroep schorst de inwerkingtreding van de besluiten niet. De besluiten treden in werking
de dag na afloop van de beroepstermijn. Om de inwerkingtreding te schorsen dient er een verzoek om

voorlopige voorziening bij de Raad van State te worden ingediend. Als dit verzoek binnen de termijn van
zes weken is ingediend, treden de besluiten niet eerder in werking dan nadat op dat verzoek is beslist
Een dergelijk verzoek om een voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de voorzitter van de

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Bij het verzoek
moet een afschrift van het beroepschrift worden overgelegd.

Griffierecht

Aan de behandeling van het beroepschrift en een eventueel verzoek om een voorlopige voorziening zijn
kosten (griffierecht) verbonden. Meer informatie hierover is te vinden op www.raadvanstate.nl.
Meer informatie

Als u meer wilt weten over de terinzagelegging kunt u contact opnemen met het Provincieloket,
telefoonnummer 026 359 9999. Meer informatie over het project is bovendien te vinden op
http://www.railterminalgelderland.nl
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