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Kennis nemen van:
De vervolgresultaten van het project 'Gebiedsmaatregelen Knoop 38’.
Inleiding
Op 17 april 2019 (19INF00035) informeerden wij u over de eerste output van het
participatieproces 'Gebiedsmaatregelen Knoop 38’.
Op 8, 9 en 16 mei zijn drie vervolgavonden geweest. Tijdens de drie vervolgsessies is verder
gesproken over de mogelijkheden en onmogelijkheden in het gebied.
Samenvatting
Landschappelijke Inpassing
Op 16 januari 2018 hebben provincie Gelderland en gemeente Overbetuwe een overeenkomst
gesloten. In genoemde overeenkomst is vastgelegd dat de provincie, als initiatiefnemer
voor de Railterminal Gelderland (RTG) € 4,5 miljoen euro aan middelen beschikbaar stelt aan de
gemeente om gebiedsmaatregelen te treffen indien de RTG daadwerkelijk wordt gerealiseerd.
Een hierin begrepen bedrag van 450.000 euro aan voorbereidingskosten is op voorhand
gegarandeerd.
Deze maatregelen komen dan in aanvulling op de overeengekomen robuuste landschappelijke
inpassing van de RTG die de provincie zelf verzorgt. De gemeente Overbetuwe

kan de gebiedsmaatregelen naar eigen inzicht en voor eigen risico treffen, mits deze zijn
gebaseerd op de concept-gebiedsvisie. Daarmee komen diverse voorzieningen in beeld,
variërend
van aanvullende grondwallen tot recreatieve faciliteiten en laanbeplanting. Naast de provinciale
bijdrage kan de gemeente uiteraard eigen middelen inzetten, bijvoorbeeld de subsidieregeling
voor erfinrichting.
In februari zijn de wensen en adviezen kenbaar gemaakt. Deze hebben wij in overleg met het
Kernteam, een vertegenwoordiging van de deelgebieden, verwerkt tot de informatiememo van
17 april 2019, 19in00035.
Tijdens de vervolgavonden hebben we de informatiememo toegelicht en gecheckt of de
informatie volledig en juist is. Dit is van belang voor nadere uitwerking van de landschappelijke
maatregelen en het maken van keuzes in het vervolg van het proces.
Op een enkele aanpassing na klopt de verwerkte inbreng. Bijlage 1 geeft het definitieve beeld
op kaart en op bijlage 2 zijn de definitieve adviezen beschreven.
Pouderoyen heeft, op basis van kentallen die RHDHV namens de provincie in 2017 heeft
aangeleverd, globaal berekend dat de kosten voor alle maatregelen ca € 12 miljoen bedragen.
Daarvan zou de aanleg van de grondwallen 0, 1, 2 en Zuid ruim de helft in beslag nemen. Voor
de volledigheid wordt verwezen naar bijlage 3.
Zoals hierboven beschreven is vooralsnog € 4,5 miljoen euro beschikbaar gesteld door de
provincie voor landschappelijke inpassing van de RTG.
Indien Overbetuwe op basis van dit participatietraject meer wensen mogelijk wil maken en meer
financiële middelen nodig zijn, zal Overbetuwe deze middelen zelf beschikbaar moeten
stellendanwel overeenstemming moeten bereiken met andere partners of andere
financieringsbronnen vinden.
Geluid
Tijdens de informatieavonden is aangegeven dat bewoners zich zorgen maken over de
leefkwaliteit als gevolg van de bestaande infrabundel (A15, Betuweroute, CUP, komst RTG).
Men vraagt om maatregelen tegen geluidoverlast. De behoefte is uitgesproken om naast de
landschappelijke gebiedsmaatregelen ook milieumaatregelen in de vorm van geluidschermen of
geluidwallen te realiseren. In de informatiememo 19in00035 is daarover het volgende
opgenomen:
Milieumaatregelen
Op het punt van de milieumaatregelen ziet het vervolg er anders uit. In de hierboven genoemde
overeenkomst van 16 januari 2016 tussen provincie Gelderland en gemeente Overbetuwe is
opgenomen dat de door de provincie beschikbaar gestelde gelden in die zin zijn ‘gelabeld’, dat deze
(uitsluitend) kunnen worden aangewend voor het treffen van gebiedsmaatregelen als bedoeld in de
concept-gebiedsvisie Knoop 38. Dit betreft maatregelen van landschappelijke aard, die bijdragen aan
het terugdringen en/of verzachten van de gevolgen van de diverse ruimtelijke ingrepen voor de
leefbaarheid en de kwaliteit van het landschap. Te denken valt aan verdere inpassing van de
infrastructuur en maatregelen die de beleefbaarheid van het gebied ten goede komen.
Milieumaatregelen zoals het isoleren van woningen of het plaatsen van geluidschermen vallen hier
niet onder.

In de eerder genoemde memo is toegezegd dat tijdens de vervolgsessies informatie wordt
gegeven over de functie van waldelen.
Ingenieurs- en adviesbureau DGMR heeft tijdens de vervolgbijeenkomsten in mei een
presentatie en uitleg gegeven.
DGMR heeft uitgelegd:
-

Hoe geluid (bron) zich voortplant;
Welke relatie geluidoverdracht van de geluidbron tot de ontvanger heeft;
Welke mogelijkheden er zijn geluid te reduceren;
Wat de wettelijke kaders zijn;

Uitgelegd is dat een geluidwerende voorziening dicht tegen de bron moet staan om effect te
sorteren op de leefomgeving. Bij de RTG is gekozen voor geluidwallen (3 en 4) die dicht tegen
de bron worden gesitueerd en daarmee naast de landschappelijke inpassing ook een
geluidfunctie hebben.
De gewenste waldelen 0, 1, 2 en zuid hebben, door de grote afstand, geen geluidreducerende
functie. Het verschil tussen wel of geen wal met een hoogte van ca 5 meter is verwaarloosbaar
en zal tevens niet waarneembaar zijn.
Deze informatie is met grote teleurstelling ontvangen door de aanwezigen. Verondersteld en
aangenomen werd dat een wal zowel een landschappelijke functie als een geluidwerende
functie zou hebben.
Conclusie
Op basis van de vervolgsessie van mei 2019 kan worden geconcludeerd dat alle wensen en
adviezen uit de omgeving volledig en juist zijn weergegeven op bijlage 1 en 2 van deze
informatiememo.
Conclusie is verder dat de gewenste maatregelen in het beschikbare budget van € 4,5 miljoen in
ruimte mate overschrijden.
Tot slot blijft de omgeving vasthouden aan de wens geluidreducerende maatregelen te treffen
om het leefklimaat niet verder te verslechteren. Men doet een uitdrukkelijk verzoek aan de
gemeente alsnog maatregelen te treffen zodat geluid als gevolg van A15, Betuweroute, CUP en
RTG minder overlast veroorzaakt.
Vervolg
De hierboven genoemde adviezen en bijbehorende kaarten zijn inmiddels besproken met het
kernteam.
Het participatietraject zoals gecommuniceerd is voor de komende periode gericht op het
uitwerking van de concept gebiedsvisie tot een concept landschapsplan. Dit plan zal meer
duidelijkheid geven over de realiseerbaarheid en kosten van de gebiedsmaatregelen.

Op basis daarvan kunnen in het najaar van 2019 keuzes worden voorbereid met het kernteam
en uiteindelijk advies worden gegeven aan college en raad hoe de beschikbare financiële
middelen worden ingezet.
Gelet op het uitdrukkelijke verzoek van de omgeving alsnog geluidreducerende maatregelen te
treffen zal het college, voorafgaand aan maken van keuzes, het standpunt geen
milieumaatregelen (in casu geluidmaatregelen) te treffen opnieuw overwegen en u daarover
informeren.

Communicatie
Wij vertrouwen er op dat we u met deze memo hebben geïnformeerd over het proces Gebiedsmaatregelen Knoop 38 tot heden. Dit memo en de bijlagen zijn besproken met het Kernteam, en
worden na vaststelling ook aan de andere betrokkenen bij de deelsessies over de
gebiedsmaatregelen verstuurd.
In het najaar zal, naar verwachting, nogmaals een informatiememo aan u worden gezonden. Het
opstellen van de informatiememo’s zullen wij in samenspraak doen met het Kernteam. In het
Kernteam zijn mensen vertegenwoordigd uit de drie deelgebieden. De informatiememo’s zullen
we ook naar de betrokkenen bij de deelsessies sturen.
Participatie
Op basis van de Interactiewijzer Overbetuwe is in dit proces gekozen voor het participatieniveau
‘Adviseren vanaf begin’.

Behandelend adviseur voor technische vragen: T. Ahoud, tel.: 14 0481, email:
t.ahoud@overbetuwe.nl
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