
 

 

Melding mondelinge vraag voor het vragenuur 

Vraagnummer :  V-18-09 

Registratienummer: 

Datum raadsvergadering :  17 april 2018 

Onderwerp :    Vragen over brief Buurtvereniging Leefbaar Reeth  

    inzake mogelijke oprichting Stichting Railterminal Gelderland 
     NEE 

Naam indiener :   Elbert Elbers, PvdA 

 

Mondelinge vragen over uitvoering van door de raad aangenomen amendement en 

motie rond de Railterminal Gelderland en toegespitst op mogelijkheid financiële 

ondersteuning voor rechtsbijstand overeenkomstig schriftelijk verzoek van 

Buurtvereniging Leefbaar Reeth 

 

Op 24 oktober 2017 heeft de gemeenteraad een amendement aangenomen over de kaders 

bij de ontwikkeling van Knoop 38 en de aanleg van Railterminal Gelderland.  

Als vervolg hierop heeft de gemeenteraad op 20 februari 2018 een motie aangenomen.  

In de overwegingen bij de motie is aangesloten bij punt E van het eerder aangenomen 

amendement, dat als volgt luidt: 

 

“E. Afspraken worden gemaakt over bijdragen van de gemeente Overbetuwe en alle 

betrokken partijen aan een omgevingsfonds in verband met de verschillende voorziene 

ontwikkelingen in het gebied van de A15 (met een cumulatie bij Reeth) waarbij, uit een aldus 

te vormen fonds, zaken kunnen worden bekostigd c.q. ondersteund, zoals bovenwettelijke 

gebiedsmaatregelen, juridische ondersteuning bij de totstandkoming van collectieve 

schadecompensatie-overeenkomsten, de frictiekosten van een opkoopregeling voor 

'uitkopen als mensen dat willen' en leefbaarheidsinitiatieven.” 

Wethouder Van Baal in de raadsvergadering van 6 februari 2018 op een vraag van GBO 

heeft bevestigd, dat hij uitvoering gaat geven aan deze uitspraak en wens van de 

gemeenteraad. 

 

Het college, in de motie van 20 februari 2018, onder meer, is opgeroepen om alle 

openstaande punten van het amendement van 24 oktober 2017 uit te voeren voor 15 maart 

2018. 

 

Buurtvereniging Leefbaar Reeth het college, in een brief van 28 februari 2018, heeft 

gevraagd om een bedrag beschikbaar te stellen om de kosten van gezamenlijke 

rechtsbijstand te kunnen voldoen. 

 

Het college, voorzover wij weten, nog niet heeft gereageerd op het schriftelijke verzoek van 

de Buurtvereniging Leefbaar Reeth.  

  



 

 

 

De PvdA daarom de volgende vragen aan het College heeft: 

 

1. Kan het College bevestigen dat er geen antwoord is gegeven op het schriftelijke 

verzoek van 28 februari 2018 van Buurtvereniging Leefbaar Reeth om een bedrag 

beschikbaar te stellen om de kosten van gezamenlijke rechtsbijstand te kunnen 

voldoen ?  

2. Indien er nog geen antwoord is gegeven, wat zijn de redenen hiervan ? 

3. Hoe beoordeelt het college de gegrondheid van het verzoek van Buurtvereniging 

Leefbaar Reeth voor een tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand ? 

4. Zijn alle punten van het amendement van 24 oktober 2017 inmiddels uitgevoerd ? 

5. Zo nee, kunt u ten aanzien van alle punten van het amendement aangeven wat de 

stand van zaken is en om welke reden(en) de uitvoering niet is gelukt voor 15 maart 

2018, zoals aan u verzocht door de gemeenteraad. 

6. Waarom heeft u de gemeenteraad niet actief hierover geïnformeerd ? 

7. Welke stappen heeft het college ondernomen na het aannemen van de motie door de 

raad op 20 februari en met wie heeft het college wanneer en waarover contact 

opgenomen ? 

8. Heeft u de provincie geïnformeerd over het standpunt van de gemeenteraad om de 

grondhouding tegenover de Railterminal Gelderland niet eerder te wijzigen van ‘nee, 

tenzij’ in een ‘ja, mits’, dan nadat er op hoofdlijnen invulling is gegeven aan de 

openstaande punten van het amendement van 24 oktober 2017 ? 

9. Hoe kijkt het college aan tegen het verzoek van de Buurtvereniging om uiterlijk 1 juni 

a.s. echte afspraken op papier te hebben, met name over de kosten van 

rechtsbijstand ? 

10. Wat gaat het college ondernemen om de mogelijke oprichting van een ‘Stichting 

Railterminal Gelderland NEE’ te voorkomen ? 

 

 

Namens de fractie PvdA 

Elbert Elbers 


