
 
 

Achterhoek Raad Motie 2020-M3 “Wonen voor de 
toekomst”  
Motie behorende bij agendapunt 2. Concept Uitvoeringsplan 2021, o.b.v. 
Achterhoek Visie 2030. 
 

 

 
 

 

De Achterhoek Raad, in vergadering bijeen d.d. 7 december 2020 
 
Overwegende dat 

- er in het concept Uitvoeringsplan 2021 geen kwantitatieve doelstelling is opgenomen. 
 
Constaterende dat: 

- de Achterhoek een prachtige omgeving is om in te wonen, te werken, te recreëren en 
dat dit door steeds meer mensen wordt herkend. 

- door de Coronacrisis steeds meer inwoners uit Midden en West Nederland de voorkeur 
geven aan wonen in een groene en ruimtelijke omgeving met een goede digitale 
infrastructuur en de Achterhoek aan deze eisen voldoet. 

- de Achterhoek een innovatieve maakindustrie heeft die zelfs in de Coronacrisis door 
blijft groeien en medewerkers nodig heeft. 

- er door o.a. deze oorzaken een zeer grote druk op de woningmarkt ontstaan is in zowel 
de huur- als de koopsector. 

- de Achterhoek Raad in zijn Visie 2030 heeft opgenomen de bereidheid te hebben om 
op korte termijn naar verhouding in de Gelderse opgave voor 100.000 nieuwe 
woningen, te willen voorzien. 

 

Verzoekt de Achterhoek Board: 

- in het Uitvoeringsplan 2021 een concrete kwantitatieve doelstelling voor nieuwbouw 

van woningen in de Achterhoek op te nemen, 

 

en gaat over tot de orde van de dag. 

 
Fractie VVD Achterhoek Raad 
 
Toelichting: 
In het concept Uitvoeringsplan 2021 staat opgenomen  onder het thema wonen en werken :  
“Sturen op kwaliteit, bouwen naar behoefte” en “Passende nieuwe woningen”. 

Belangrijke onderwerpen, maar de woningnood is hoog. Zeer hoog! Er is een schrijnend tekort aan 

betaalbare huurwoningen. Daarnaast is er oververhitting ontstaan in de koopsector met snel stijgende 
prijzen (overbieden is ook hier gangbaar). Daarom moet dit belangwekkende thema worden aangevuld 

met een stevige ambitie, een ambitie die ook past in hetgeen de Achterhoek Raad in april 2019 bij 
amendement in zijn Visie 2030 heeft opgenomen om op korte termijn te willen voorzien in het tekort 

aan woningen en in de Gelderse opgave om 100.000 nieuwe woningen in onze provincie te bouwen. 


