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Persbericht 

 
 
Meer informatie nodig voor locatie Railterminal 
Gelderland 
 
Waarom de milieueffecten voor twee van de drie mogelijke locaties voor de Rail-

terminal Gelderland bij Valburg hetzelfde zijn, is nog niet duidelijk in het milieu-

effectrapport. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage in haar ad-

vies aan de provincie Gelderland. De provincie had de Commissie gevraagd om 

de inhoud van het rapport te beoordelen. 

 

Om de toegang van bedrijven tot de Betuweroute te verbeteren wil de provincie Gelder-

land bij Valburg een railterminal aanleggen. De Railterminal Gelderland komt naast het 

bestaande container uitwisselpunt. Op de terminal kunnen containers van vrachtwagen 

naar trein overgezet worden, en andersom, en het biedt opslagruimte voor containers. 

Voordat de provincie besluit over het provinciaal inpassingsplan, zijn de milieugevolgen 

onderzocht in een milieueffectrapport.  

 

Voor de railterminal zijn drie locaties in beeld. In het milieueffectrapport ontbreekt een 

goede beschrijving van de ligging en de inrichting van deze locaties. Zo is bijvoorbeeld 

niet duidelijk hoeveel nieuw spoor nodig is en waar dit komt te liggen. Om de milieuef-

fecten in beeld te krijgen en om te weten of de ene locatie minder nadelige gevolgen 

voor het milieu heeft dan de andere, is deze informatie wel nodig. Dat de milieueffecten 

van de Noord- en Middenvariant niet van elkaar verschillen, is nu onvoldoende onder-

bouwd.  

 

De railterminal en het container uitwisselpunt maken straks gebruik van dezelfde sporen 

om treinen op snelheid te laten komen, voordat ze invoegen op de Betuweroute. Of er 

mogelijkheden zijn om de terminal en het uitwisselpunt verder te integreren, zonder dat 

ze elkaar in de weg zitten, is niet beschreven. 

 

De Commissie adviseert het milieueffectrapport eerst aan te passen en daarna pas een 

besluit te nemen. Gedeputeerde Staten neemt dit advies over en laat de Commissie het 

aangepaste milieueffectrapport opnieuw beoordelen voordat Provinciale Staten hier-

over een besluit neemt.  

 

----------------------------------------------------------- 

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van mili-

eueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De 

Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag - in dit geval 

Provinciale Staten van de provincie Gelderland - besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl. 

https://www.commissiemer.nl/adviezen/3468
http://www.commissiemer.nl/

