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

Datum: 7 maart 2022, 19.30 uur, DRU Ulft 
Afwezig Achterhoek Raad: D66 Berkelland, D66 Oost Gelre, Fractie Hubers Doetinchem, Gemeente Belangen Aalten, Gemeentebelangen 

Berkelland, Gemeentebelangen Bronckhorst, GroenLinks Berkelland, Lokaal Belang Doetinchem, NLOG Oost Gelre, OLW Oost Gelre,  
PvdA Berkelland, PvLM Doetinchem, ChristenUnie-SGP Doetinchem, SP Doetinchem, VVD Bronckhorst, VVD Doetinchem. 

De voltallige Achterhoek Raad vertegenwoordigt 167 stemmen. 
Afwezig Achterhoek Board: Koen Knufing, Renee Wilke 

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. 

 

Voorzitter Boumans bedankt de Achterhoek 

Raad voor de goede samenwerking in de 
afgelopen 3,5 jaar. Sinds de oprichting in 

september 2018, is dit de 13de vergadering. Dit 
is de laatste vergadering van de Achterhoek 

Raad in de huidige samenstelling i.v.m. de 

Gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart a.s. 

 

2. Concept 

Besluitenlijst d.d. 

13/12/21 en 
24/01/22 incl. 

lijst toezeggingen, 
moties en 

amendementen 
(Ter besluitvorming) 

De beide verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. De openstaande acties worden meegenomen 

naar de volgende periode van de Achterhoek 

Raad. 
 

 
 

 
 

 

3. Wonen:  

Baanbrekende 
aanpak kwaliteits-

verbetering 

bestaande 
woningvoorraad 

en Actualisatie 
regionale 

woonagenda. 

 Boardlid mw. Birkenhäger leidt het onderwerp 

‘Baanbrekende aanpak kwaliteitsverbetering 
bestaande woningvoorraad’ in en dhr. Pagden, 

projectleider AGEM verzorgt de presentatie 

over het onderdeel ‘one stop shop’ binnen 
deze aanpak. 

Ter informatie is een memo bijgevoegd over 
het proces en de aanpak van de actualisatie  

van de regionale woonagenda.  

 

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

Innovatiesysteem 
Achterhoek 

(Ter informatie) 
 

 

 Boardlid dhr. Buunk geeft een presentatie over 

het ‘Open Innovatiesysteem Achterhoek’.  
Een van de doelen in de Visie2030 is om voor 

de maakindustrie en de Agro-sector hét open 
innovatiesysteem van Nederland te zijn. Wat 

dit is en welke stappen hierin zijn gezet, wordt 

toegelicht. 
Op de vraag van dhr. Leemreize (CDA Oost 

Gelre) waarom er niet meer focus op de 
bouwsector ligt, geeft dhr. Buunk aan dat 

ernaar gestreefd wordt om binnen een jaar of 
drie een Bouw-innovatiecentrum van de grond 

te krijgen, wellicht te starten met het 

aanstellen van een innovatiemakelaar. 
 

 

 

(Ter informatie) 
 

5. Ontwikkelingen 
SDG-regio 

Achterhoek 
(Sustainable 

Development 
Goals) 

(Ter informatie) 

 
 

 

. Boardlid mw. Koster leidt het onderwerp 
‘Ontwikkelingen SDG-regio’ in. Dhr. Van Donk, 

Adviseur Public Affairs en Lobby 8RHK 
ambassadeurs verzorgt de presentatie. 

In juli 2021 heeft 8RHK ambassadeurs samen 
met de provincie Gelderland de intentie-

verklaring Achterhoek SDG-regio ondertekend. 

Toegelicht wordt hoe hieraan invulling wordt 
gegeven en wat de status is. 

 

 

6. Noordelijke 
aftakking 

Betuweroute 
(Ter informatie) 

 

 Boardlid dhr. Jansen licht de toegestuurde 
‘Strategie en planning’ toe en geeft een 

overzicht van de recente ontwikkelingen. 
Dhr. Leemreize (CDA Achterhoek) herkent in 

de stukken veel uit de op 24/1/22 door het 

CDA niet ingediende motie, en is hier blij mee. 
De motie zal ook dit keer niet worden 

ingediend. 
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Dhr. Jansen antwoordde op vragen van het 
CDA over het aan tafel zitten bij APPM, 

waarom de ambtelijke reactie vanuit 8RHK 
ambassadeurs niet gedeeld is (hier wordt 

schriftelijk op teruggekomen) en over de link 
met Europa/Duitsland. Er wordt ook nog 

schriftelijk teruggekomen op de vraag of de 

Board nog steeds staat achter punt 1., zoals 
beschreven in de brief van de Board aan het 

ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, op 
14 januari jl.  

 

De heer Boxem (VVD Achterhoek) 
complimenteert de Board met de snelle en 

constructieve manier waarop is gereageerd op 
de ontstane situatie n.a.v. de Kamermotie. 

 
Dhr. Jansen geeft op de vraag van de heer  

De Lange (Achterhoeks Democratisch 

Alternatief) aan dat er niet eerder door de 
Board gereageerd is op de Tweede Kamer-

motie omdat het ging om 5 tracés maar dit 
later in de media anders geframed werd. 

 

7. Afsluiting 
 

 

 Voorzitter Boumans bedankt eenieder voor zijn 
of haar inbreng in de Achterhoek Raad als 

vertegenwoordiger van de inwoners van onze 
mooie regio.  

Vice-voorzitter van de Board, mw. Koster sluit 

af met een bedankwoord namens de Board.  
Zij blikt terug op de plezierige samenwerking 

met de Achterhoek Raad en zij schetst een 
beeld van de omgekeerde 8 als een lemniscaat 

dat symbool staat voor de vloeiende en 

oneindige beweging waarin de regionale 
samenwerking zich hopelijk ook in de toekomst 
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Vastgesteld d.d.:  
Voor akkoord: 

……………………………...  ……………………………... 
 

Mevrouw B. Kortes  De heer M. Boumans 
Griffier    Voorzitter 

 

 
 

LIJST TOEZEGGINGEN, MOTIES, AMENDEMENTEN (d.d. 07/03/2022) 
 

 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 

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.  

voortzet. Met de blik op 2050 waarin de 8ste 
Achterhoek Raad actief zal zijn, wordt tot slot 

gesuggereerd voor elke nieuwe raad een 
nieuwe Achterhoekse tegel uit te geven. 

 
De data voor de vergaderingen in 2022 zijn: 

maandag 23 mei, 26 september en  

12 december. 
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2030 te realiseren. Er wordt ingezet op kansrijke 
bouwstenen die zullen ontstaan. Het einddoel is helder;  

2x2 rijstroken met 100 km met ongelijkvloerse kruisingen.  
 

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.  
 

Afgewacht wordt wat de PvdA Achterhoek 

hier in de volgende raadsperiode mee wil. 
 

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. 
 

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; 

 

Vervolgbespreking heeft plaatsgevonden in 

de Achterhoek Raad van 7 maart a.d.h.v. 
het document ‘Strategie en planning’. 

 

1 x per kwartaal informeren Achterhoek 
Raad over voortgang; ter discussie stellen 

en zo nodig voorkomen Noordtak-variant 
door de Achterhoek. Vergaderingen d.d. 

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  

    

 

 

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


