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Noordtak Betuwelijn 
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Geacht gemeentebestuur, 

Via deze brief sturen wij u toe een exemplaar van de motie die de gemeenteraad van Berkeiland 
heeft aangenomen in zijn vergadering van 24 juni 2014. In de motie roept de gemeenteraad ons 
college op om ons bij elke gelegenheid die zich voordoet uit te spreken tegen de voorgestelde nieuw 
aan te leggen Noordtak van de Betuwelijn door de Achterhoek. Ons college heeft deze motie 
overgenomen en geeft daaraan uitvoering door de vastgestelde motie bij deze aan u kenbaar te 
maken. 

Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer G.J. Hans, telefoonnummer 0545-250 320. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en wethouders van Berkelland, 
namens deze, 

drs. G J . Hans, 
adviseur ruimtelijke ordening. 

Kopie aan: 
- Archief 
- Griffier 
- wethouder L.J.H. Scharenborg 
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i N - u*> . M I , 

g e m e e n t e ^ Berkellan( 

MOTIE 
Artikel 34 Reglement van Orde 

Motie vreemd aan de agenda. 

Onderwerp: Geen Noordtak Betuwelijn door de Achterhoek. 

De raad van de gemeente Berkeiland in vergadering bijeen op 24 juni 2014. 

Gelet op de informatie die nu naar buiten komt over de mogelijke aanleg van een Noordtak van 
de Betuwelijn en daarmee het voorgestelde tracé dat door de provincies Gelderland en 
Overijssel als "serieus alternatief' wordt gepresenteerd, zal deze aanleg een enorme verstoring 
in het Achterhoeks landschap realiseren. Wij vinden dit niet wenselijk en constateren dat; 

• De kaarsrechte goederenspoorlijn (Noordtak - Betuwelijn) kan niet naast een 
slingerende autoweg om de kernen heen gelegd worden. Er kan 12 km van de 76 km 
parallel worden aangelegd. 

• De Achterhoek geen 'leeg' gebied is waar zomaar ruimte is voor een Noordtak, waar 36 
treinen per etmaal doorheen gaan (1 trein per 40 min). 

• De Noordtak een bedreiging vormt voor de economie en leefbaarheid in de Achterhoek 
en sterk afbreuk doet aan de toeristisch-recreatieve aantrekkingskracht van de unieke 
Achterhoek en daardoor de leefbaarheid in deze krimpregio extra sterk onder druk zet. 

• Er geen stations of overslagplaatsen komen en de Noordtak in de Achterhoek geen extra 
werkgelegenheid creëert. 

• De Noordtak het probleem van de aansluiting op Duitsland van Valburg naar Oldenzaal 
verplaatst en daarmee de overlast alleen maar uitbreidt. 

• Er twijfel is ten aanzien van een aantal zaken in de quickscan: de prognose van 36 
treinen lijkt niet reëel, het aandeel van goederenvervoer over water is niet meegenomen, 
en er is niet gekeken naar innovatie in het goederenvervoer. 

Overwegende dat: 
• Het college van burgemeester en wethouders bij het nemen van een dergelijk besluit 

elke steun kan gebruiken. 

Roept het college van burgemeester en wethoudrs op om: 

Zich gesteund door deze motie en daarmee door de gehele gemeenteraad van Berkeiland, bij 
elke gelegenheid die zich voordoet, zich uit te spreken tegen de voorgestelde nieuw aan te 
leggen Noordtak Betuwelijn en dit kenbaar te maken bij de Eerste en de Tweede Kamer, de 
Staatsecretaris van Infrastructuur en Milieu, mevrouw W.J. Mansveld, de ministerraad, alle 

| aangrenzende gemeentelijkeT en provinciale besturen van die provincies waar de beoogde 
Noordtak van de Betuwelijn doorloopt en Rijkswaterstaat. 



gemeente Berkell 

en gaat over tot de orde van de dag. 

(Pvd CDA/.D.G. Rohaan OBL/ B. Morsink 

VVD/J . Wannink GL / P. Knuvers. 
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