Achterhoek Raad Motie 2022-M1
“Geen Noordtak-variant door de Achterhoek”
behorende bij agendapunt 2. “Ontwikkelingen Noordtak”

De Achterhoek Raad, in vergadering bijeen d.d. 24 januari 2022
Overwegende dat:
- Er geen draagvlak is voor een goederenspoorlijn dwars door ons geroemde coulisselandschap;
- Een reeds lopend proces met onafhankelijk onderzoek naar nut, noodzaak en haalbaarheid
verstoord wordt;
- Een mogelijke Noordtak-variant de Achterhoek doorsnijdt; een mogelijk nieuw tracé door de
Achterhoek in de Achterhoekse gemeenten veel onrust onder haar inwoners veroorzaakt en
dit rampzalige gevolgen heeft voor onze kwaliteit van leven in de regio en gevolgen heeft
voor door gemeenten in de Achterhoek ingezet beleid;
- De Achterhoekse gemeenten plannen aan het uitrollen zijn om hun gemeente en de regio als
een robuuste toekomstbestendige regio neer te zetten waar het goed wonen, werken en
recreëren is;
- Een mogelijke Noordtak-variant de gemeenten in de Achterhoek betreffende de reeds
ingezette ontwikkelingen op de terreinen van ruimtelijke ordening, wonen, economie en
ziekenzorg ‘on hold’ zet met alle sociaaleconomische en maatschappelijke gevolgen van dien;
Spreekt zich als Achterhoek Raad uit dat:
- We tegen een Noordtak-variant door de Achterhoek zijn.
Draagt de Board op;
- Om in samenwerking met de Achterhoekse gemeenten alles in het werk te stellen om een
mogelijke Noordtak-variant door de Achterhoek ter discussie te stellen en zo nodig te
voorkomen.
- Dit signaal krachtig en consequent te blijven uitdragen en komend jaar de Achterhoek Raad
hier eens per kwartaal over te rapporteren.
- De motie onder de aandacht te brengen van provincie Gelderland, politieke fracties in de
Tweede Kamer en leden van het kabinet;
En gaat over tot de orde van dag,
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VVD Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk
PvdA Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk
Lokaal Belang Oude IJsselstreek
PRO! Progressief Oude IJsselstreek
PvLM Partij voor Lokaal Maatwerk Doetinchem
ADA Achterhoeks Democratisch Alternatief Oude IJsselstreek
CDA Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk
ChristenUnie Aalten
ChristenUnie-SGP Bronckhorst, Doetinchem
D66 Aalten, Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Oude IJsselstreek, Winterswijk
GBB Gemeentebelangen Berkelland
GBB Gemeentebelangen Bronckhorst
GBD GemeenteBelangen Doetinchem
GemeenteBelangen Aalten
GroenLinks Berkelland, Bronckhorst, Doetinchem, Winterswijk
HMV Henk Meerdink Volksvertegenwoordiging Aalten
NLOG Nieuwe Liberalen Oost Gelre
OBL Ondernemend Berkelland
OLW Onafhankelijke Lijst Wallerbos
Progressieve Partij Aalten
Voor Winterswijk
Winterswijks Belang

