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Geacht college,
Het ROCOV Gelderland-Stadsregio wil door middel van deze brief u onze bezorgdheid over de
ruimtelijke reservering van sporen bij station Elst kenbaar maken.
Uw college heeft vergevorderde plannen voor de bouw van een nieuw gemeentehuis in Elst, direct
naast het station. Hierover hebben wij u al eerder onze bemerkingen kenbaar gemaakt in onze brief
van 26 april 2012, met als kenmerk RGS279. Het bestemmingsplan is inmiddels echter verworpen
door de Raad van State.
Door de situering van het gemeentehuis in de oorspronkelijke plannen dreigt het onmogelijk te
worden om in de toekomst een eventueel extra vierde spoor ter hoogte van het station aan te
brengen.. Hiermee wordt naar onze mening een onnodige barrière opgeworpen voor toekomstige
uitbreidingsplannen van het drukbereden spoor tussen Arnhem en Nijmegen , waardoor de
verbetering van het openbaar vervoer in de toekomst aanzienlijk bemoeilijkt wordt. Hiervan zullen
zowel de inwoners van Elst als de doorgaande reizigers de dupe worden.
Het ROCOV adviseert u van de huidige impasse gebruik te maken door de plannen voor uw
gemeentehuis te herzien. Wij verzoeken u met klem de bouw van het gemeentehuis zodanig te
situeren dat een uitbreiding van het aantal sporen in de toekomst niet onmogelijk wordt. Hierin
moeten ook de plannen van de parkeergarage een plek krijgen, die in de huidige planning voor de
aanleg van een vierde spoor een belemmering gaan vormen.

Vragen
Mocht u naar aanleiding van dit advies nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met het
secretariaat. De gegevens staan bovenaan deze brief.
Met vriendelijke groet,
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namens de consumentenorganisaties verenigd in ROCOV Gelderland – Stadsregio,

G. J. (Ben) Mouw
Voorzitter

2

