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Besluitenlijst vergadering Achterhoek Raad met actuele lijst toezeggingen, moties en amendementen. 

Datum: 24 januari 2022, 19.30 uur, digitaal via Pexip. 
Afwezig Achterhoek Raad: ChristenUnie-SGP Bronckhorst, ChristenUnie-SGP Doetinchem, Fractie Hubers Doetinchem,  

Lokaal Belang Doetinchem, SP Doetinchem. 
De voltallige Achterhoek Raad vertegenwoordigt 167 stemmen. 

Afwezig Achterhoek Board: de heer Kok. 
De vergadering is terug te kijken via www.8rhk.nl / Achterhoek Raad 

 

 Onderwerp Besluit 

 

Toezeggingen / bijzonderheden Stemming 

1. Opening, 
vaststelling 

agenda en 
mededelingen 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

Deze extra vergadering van de Achterhoek 
Raad over de ontwikkelingen rondom de 

Noordtak, wordt gehouden op verzoek van de 
gemeenteraden van Oude IJsselstreek, 

Bronckhorst, Oost Gelre en Doetinchem  
Volgens de Samenwerkingsregeling Regio 

Achterhoek d.d. 1 juli 2018, kan op verzoek 

van twee gemeenteraden een extra 
vergadering bijeen worden geroepen, zie 

Hoofdstuk VIIIa: Achterhoek Raad, art. 22g.1. 
 

 

2. Ontwikkelingen 

Noordtak 
(Ter bespreking) 

 

Door een aantal partijen (VVD Achterhoek, PvdA 

Achterhoek, Lokaal Belang Oude IJsselstreek, PRO! 
Oude IJsselstreek, PvLM Doetinchem) wordt de 

motie “Geen Noordtak door de Achterhoek” 
ingediend. Deze motie wordt na een paar 

tekstwijzigingen (o.a. Noordtak-variant i.p.v. 

Noordtak) en met de gewijzigde titel:  
“Geen Noordtak-variant door de Achterhoek” door 

alle aanwezige partijen ondertekend en unaniem 
aangenomen.  

 

Spreekt zich als Achterhoek Raad uit dat: 

- We tegen een Noordtak-variant door de 
Achterhoek zijn. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Motie M22-01 

“Geen Noordtak-variant 
door de Achterhoek” 

Unaniem aangenomen, 
bij hamerslag. 

http://www.8rhk.nl/
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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. 

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

Door het CDA wordt de motie 2022-M2 
“Ontwikkelingen Noordtak" ingediend.  

 
Roept de gemeenten in de Liemers, Achterhoek, 
Twente, het Achterhoekboard en de provincies 

Gelderland en Overijssel en de Tweede Kamer op:  

1. Samen en op zeer korte termijn met de colleges 
van B&W van de gemeenten in de Achterhoek, de 

Liemers en Twente, maar ook Gedeputeerde Staten 
van Gelderland en Overijssel, er bij de Tweede 

Kamer der Staten Generaal er op aan te dringen de 

planvorming voor de Noordtak per direct op te 
schorten en met de genoemde partijen in dialoog te 

treden.  
2. Om alles in het werk te stellen een mogelijke 

Noordtak door de Liemers, Achterhoek en Twente 
ter discussie te stellen en zo nodig te voorkomen en 

de genoemde partijen volwaardig te betrekken bij 

het proces, te beginnen bij de definitiefase van een 

onafhankelijk onderzoek naar nut en noodzaak;  

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

Boardlid Jansen reageert op de motie. Begin 
maart is duidelijk wat de uitkomst is van de 

definitiefase van de studie om inzicht te krijgen 
in de problematiek en de nut en noodzaak van 
de Noordtak. Pas dan kan de Board 

beoordelen of het nodig is om zelf een 
onafhankelijk onderzoek op te starten. Daarbij 

gaat het nadrukkelijk niet om onderzoek naar 

de vijf tracés waarvan er één door de 
Achterhoek is bedacht, maar om onderzoek 

naar nut en noodzaak van überhaupt een 
aftakking van de Betuwelijn. 

 
Boardlid Koster geeft aan dat de Board de 

volgende vergadering komt met een strategie 

waarin eventueel een eigen onderzoek kan 
worden ingepast. Ook wordt nagedacht over 

een aanpak om een gezamenlijk geluid te laten 
horen namens alle belanghebbenden. 
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Vastgesteld d.d.:  

Voor akkoord: 
……………………………...  ……………………………... 

 
Mevrouw B. Kortes  De heer M. Boumans 

Griffier    Voorzitter 

 
 

 

3. Bij de definitiefase van het onderzoek naar nut en 
noodzaak een brede scope te hanteren, hetgeen 

i.i.g. betekent;  

- een Duits/Nederlands onderzoek, waarbij dus ook 
nadrukkelijk nut en noodzaak van de Duitsers in 

beeld moet komen;  

- niet alleen focus op spoor in Nederland én 

Duitsland, maar ook binnenvaart in beide landen 

moet bij het onderzoek betrokken worden;  

4. wanneer aan het gestelde onder 1. en 2. niet of 

onvoldoende voldaan kan worden, als regio te 
overwegen om samen met anderen, zelf door bijv. 

TU Twente i.s.m. de Westfälische Wilhelmus 

Universität Münster een onafhankelijk nut en 
noodzaakonderzoek te laten uitvoeren.  

 

Indiener dhr. Leemreize (CDA) heeft na de 
bespreking van de motie en gezien de reactie 

van de Board, aangegeven de motie aan te 
willen houden tot de volgende vergadering op 

7 maart a.s. wanneer het onderwerp 
“Ontwikkelingen Noordtak” opnieuw 

geagendeerd wordt. 

3. Afsluiting 
 

 De volgende vergadering vindt plaats op  
Maandag 7 maart 2022, om 19.30 uur.  

Dit is tevens de laatste vergadering in deze 
samenstelling i.v.m. de gemeenteraads-

verkiezingen op 16 maart a.s. 
De data voor 2022 zijn verder: maandag  

23 mei, 26 september en 12 december. 
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LIJST TOEZEGGINGEN, MOTIES, AMENDEMENTEN (d.d. 24/01/2022) 

 

 Actuele toezeggingen Inhoud 
 

Status  

T1. Achterhoek Raad 13/12/21 

Agendapunt 3.  
Concept Uitvoeringsplan 2022 

 

Toezegging Boardlid dhr. Knufing: bij de actualisatie van de 

Visie 2030 worden de subdoelen waar nodig geactualiseerd 
en gaan we deze waar mogelijk concretiseren. 

Actualisatie Visie 2030: ter bespreking 

Achterhoek Raad 26/09/22.  

T2. Achterhoek Raad 04/10/21 
Agendapunt 4.  

Stand van zaken N18, stapsgewijze 
uitwerking en realisatie eindbeeld  

 
 

 

Achterhoek Raad 13/12/21 
Agendapunt 3. 

Concept Uitvoeringsplan 2022 / N18 

Toezegging Boardlid dhr. Kok: De N18 blijft een vast 
onderdeel van de politieke lobby. Met volle kracht 

bestuurlijk en ambtelijk door met de bouwstenen. 
De Achterhoek Raad wordt in ieder geval elk half jaar 

geïnformeerd over de voortgang en als er ontwikkelingen 
zijn, sneller. 

 

Het amendement van VVD en NLOG is ingetrokken door de 
indiener n.a.v. de toezegging van Boardlid dhr. Kok:  

alle acties worden ondernomen om het einddoel in de Visie 
2030 te realiseren. Er wordt ingezet op kansrijke 

bouwstenen die zullen ontstaan. Het einddoel is helder;  

2x2 rijstroken met 100 km met ongelijkvloerse kruisingen.  
 

Elk half jaar de Achterhoek Raad 
informeren over de voortgang van de lobby 

om te komen tot het einddoel zoals 
benoemd in de Visie 2030, of zoveel eerder 

als er ontwikkelingen zijn. 
Gepland ter bespreking in Achterhoek Raad 

23/05/22 en 12/12/22.  

T3. Achterhoek Raad 04/10/21 
Agendapunt 3. 

Vragenronde 

 

RES bespreken in de Achterhoek Raad.  
Dhr. Klein Tank heeft aangegeven bij de Agendacommissie 

dat de PvdA Achterhoek het gewenst blijft vinden de RES 

en m.n. het winddossier oriënterend te bespreken. Gelet op 
de Corona-ontwikkelingen, kunnen zij zich voorstellen dat 

dit op een later moment na 13/12/21, in een aparte sessie 
wordt besproken.  

 

Er zal nog contact zijn met dhr. Klein Tank. 
 

Nr Actuele moties Inhoud 
 

Status  

 Extra Achterhoek Raad 24/01/22 

Agendapunt 2. 

Ontwikkelingen Noordtak 

Motie 2022-M1 “Geen Noordtak-variant door de 

Achterhoek”, unaniem aangenomen. 
 

Vervolgbespreking in Achterhoek Raad  

7 maart; strategie Achterhoek Board. 
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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; 

 
 

 
1 x per kwartaal informeren Achterhoek 

Raad over voortgang; ter discussie stellen 
en zo nodig voorkomen Noordtak-variant 

door de Achterhoek. Vergaderingen d.d. 
 7/3, 23/5, 26/9, 12/12. 

 

De motie is op 28/01/22 onder de aandacht 
gebracht van provincie Gelderland, politieke 

fracties in de Tweede Kamer en leden van 
het kabinet, ook het AB is hierover 

geïnformeerd. 

 
 

 
 

Nr Actuele amendementen Inhoud 

 

Status  

    

 

 
.-.-.-.-.-.-.-.-. 


