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Provinciale Staten van Gelderland

Gezien het voorstel PS2021-363 (met bijlagen) van Gedeputeerde Staten van Gelderland, d.d. 18
mei 2021, zaaknummer 2017-015250, inzake een verzoek tot aanwijzing ter onteigening van
onroerende zaken in verband met de uitvoering van het inpassingsplan Railterminal Gelderland;
Gelet op de Onteigeningswet;
Overwegende dat:
 het inpassingsplan Railterminal Gelderland op 7 juli 2021 door ons is vastgesteld (PS2021363);
 dit plan nog niet onherroepelijk is aangezien het plan vanaf 15 juli tot en met 25 augustus
ter inzage ligt. Belanghebbenden kunnen dan beroep instellen bij de Raad van State;
 het inpassingsplan de aanleg mogelijk maakt van een railterminal, de aanleg en
aanpassing van een aantal infrastructurele voorzieningen (wegen) en de landschappelijke
inpassing van deze werken;
 de provincie Gelderland zich door de realisering van deze werken aantrekkelijker maakt
als vestigingsplaats voor bestaande en nieuwe bedrijvigheid, waarmee deze werken leiden
tot economische structuurversterking;
 de werken tevens bijdragen aan het behalen van de klimaatdoelstellingen in Gelderland;
 het streven erop gericht is om in 2023 met de aanleg van de terminal met bijkomende
werken te starten;
 de realisering van de werken mogelijk wordt gemaakt op grond van het inpassingsplan
binnen de bestemmingen Agrarisch (A), Bedrijf - Railterminal (B), Groen (G), Verkeer (V)
en Water (WA) en de dubbelbestemmingen Leiding - Gas (L-G), Leiding Hoogspanningsverbinding (L-HV), Waarde - Archeologie (WR-A), Waarde Archeologische verwachting 1 (WR-AV1), Waarde - Archeologische verwachting 2 (WRAV2), Waarde - Archeologische verwachting 3 (WR-AV3);
 de verwezenlijking van deze bestemmingen en dubbelbestemmingen en daarmee de
realisering van de werken in het algemeen belang geschiedt;
 de provincie ter realisering van de bestemmingen en dubbelbestemmingen en de
realisering van de werken de volle en onbezwaarde eigendom
dient te verkrijgen van de onroerende zaken zoals die zijn
aangegeven op de bij het besluit behorende en als zodanig
gewaarmerkte grondtekeningen en de eveneens bij het
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besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte lijst van ter onteigening aan te wijzen
onroerende zaken;
het college van Gedeputeerde Staten met eigenaren en rechthebbenden van en met
betrekking tot de bedoelde onroerende zaken in overleg is getreden om deze langs
minnelijke weg en tegen een krachtens de Onteigeningswet geboden volledige
schadeloosstelling vrij van alle daarop rustende rechten en lasten te verwerven, maar dat
dit overleg in tot op heden nog niet (volledig) tot het gewenste resultaat heeft geleid;
onteigening van de onroerende zaken derhalve noodzakelijk is om te waarborgen dat de
hiervoor genoemde (dubbel)bestemmingen tijdig kunnen worden gerealiseerd;

Besluiten

1.

Ter uitvoering van het inpassingsplan Railterminal Gelderland en ter realisering van de
bestemmingen Agrarisch (A), Bedrijf - Railterminal (B), Groen (G), Verkeer (V) en Water
(WA) en de dubbelbestemmingen Leiding - Gas (L-G), Leiding - Hoogspanningsverbinding
(L-HV), Waarde - Archeologie (WR-A), Waarde - Archeologische verwachting 1 (WR-AV1),
Waarde - Archeologische verwachting 2 (WR-AV2), Waarde - Archeologische verwachting
3 (WR-AV3) de Kroon te verzoeken om ten name van de provincie Gelderland en op de
grondslag van de artikelen 77 e.v. van de onteigeningswet over te gaan tot de aanwijzing
ter onteigening van de onroerende zaken, zoals deze zijn weergegeven op de bij dit besluit
behorende en als zodanig gewaarmerkte grondtekeningen en zoals deze zijn omschreven in
de eveneens bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte lijst van de ter
onteigening aan te wijzen onroerende zaken.

2.

De uitvoering van dit besluit, waaronder de inzending aan de Kroon, op te dragen aan het
college van Gedeputeerde Staten, met inachtneming van de termijnen en voorwaarden van
artikel 79 van de onteigeningswet en met inbegrip van de bevoegdheid tot het (binnen drie
maanden na het statenbesluit) verbeteren of aanvullen van dit besluit (verzoek) tot
aanwijzing ter onteigening alsmede de bevoegdheid tot het lopende de administratieve
onteigeningsprocedure aan de Kroon doorgeven van wijzigingen ten opzichte van dit
besluit, onder meer in verband met tussentijdse minnelijke verwerving van de onroerende
zaken, als gevolg waarvan aanwijzing daarvan ter onteigening achterwege kan blijven.
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