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Notulen ALV RONA 2022 
 
Algemene Ledenvergadering RONA 
30 nov. 2022  van 20:00- 21:30  uur  
Via  MS Teams digitaal vergaderd 

 
Aanwezig: Vertegenwoordigers uit 

De Steeg  1 
Holten  2 
Gorssel 1 
Joppe  1 
Colmschate  1 
Wierden 2 
 

Afmelding: Holten 
  Bathmen  
    
 
 
Voorzitter Leendert Stutvoet, notulist Eline van den Brink  
 
Agenda 

1. Opening en mededelingen 
2. Agenda vaststellen 
3. Vaststellen verslag vorige ALV d.d. 9 november. 2021 
4. Financieel jaarverslag boekjaar 2021, inclusief verslag kascommissie 2022 
5. Begroting boekjaar 2023 
6. Samenstelling kascommissie ALV 2023 
7. Aanstelling nieuwe bestuursleden 
8. Verslag expertisecommissie 
9. Verslag lobbycommissie 
10.  LPOGT Landelijk Platform Overlast Goederen Treinen 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 

 
   
1. Opening 20:00 uur 
 Voorzitter opent de algemene ledenvergadering heet de aanwezigen welkom  
 
2. Agenda 
Er worden geen wijzigingen aangebracht op de agenda. 
 
3. Verslag vorige ALV 
Geen vragen of opmerkingen naar aanleiding van de concept  notulen van de ALV van 9 
nov. 2021 
 De notulen worden goedgekeurd. 
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4. Financieel jaarverslag boekjaar 2021, inclusief verslag kascommissie 
De penningmeester legt de stukken uit, er is een saldo van 1500 euro. 
Joost Keulen en Piet Rademakers, hebben een digitaal verslag van de kascontrole gemaakt, 
de boeken in orde verklaard, en de penningmeester decharge verleend. De ALV keurt de 
jaarrekening, met dank aan de kascommissie ook goed, en verleend penningmeester 
decharge. Paul Wiegerinck geeft aan door oogproblemen zijn werkzaamheden te gaan 
afbouwen, en wil boekjaar ‘22 en verantwoording aan Kascommissie nog afronden, en 
daarna zijn taken beëindigen en overdragen.  
   
 
5. Begroting boekjaar 2023 
De begroting voor 2023  is redelijk in te schatten, temeer daar de uitgaven over 2022 minder 
zijn dan begroot en er een reserve is.. De ALV keurt de begroting dan eveneens goed. 
 
6. Samenstelling kascommissie 2022 
Aftredend Joost Keulen, Piet Rademakers  kan volgend jaar in principe weer aantreden. 
Jesse Hopma stelt zich kandidaat, met dankzegging van bestuur 
 
7.  Aanstellen nieuwe bestuursleden  
De kandidaten worden aangesteld, Jan Aanstoot wordt ingeschreven bij KvK als bestuurslid, 
Arno Hiddink wordt aangesteld als beleidsadviseur 
 
8.   Verslag Expertise commissie 
De leden hebben het verslag gelezen, Henk Derks legt uit dat MJPG geluidsanering nog 
steeds punt van discussie is, naleving van WHO normen wordt onderzocht alsook de 
herijking van de wet Basisnet Spoor. Door corona weer niet veel bijeenkomsten geweest. 
 
9. Verslag Lobby commissie 
Ook dit verslag is van te voren gelezen, en werd toegelicht door Eline van den Brink. Het 
netwerken met Kamerleden, Ministerie en de regionale Overheden, en het contact met de 
Media neemt veel tijd in beslag. De leden vinden dat het RONA hun belangen goed 
vertegenwoordigd. De beide commissies krijgen dank voor hun inspanningen. 
 
 
10. LPOGT Landelijk Platform Overlast Goederen Treinen 
Eline geeft aan dat de samenwerking met o.a.de groepen uit Brabant heeft geleid tot een 
periodiek nuttig en informatief overleg met ProRail. Ook de samenwerking binnen het GNOE 
onderzoek naar goederenroutering richting Oost EU was constructief. 
Het LPOGT  legt zeker  gewicht in de schaal, en maakt duidelijk dat de problematiek landelijk 
is. RONA heeft er nog steeds een leidende rol in, wat de nodige inspanning kost.  
  
 
11.  Rondvraag 
Leendert meldt dat vertrek van ambtenaren binnen het Ministerie te betreuren is voor wat 
betreft de continuïteit op het spoordossier. De nieuwe directeur Goederenvervoer en 
Veiligheid is zich nog aan het inwerken, en er komen meer nieuwe aanstellingen. 
Henk geeft aan dat het wachten is op de toegezegde Kamerbrief OV en Goederenspoor 
welke toch echt binnenkort moet komen. 
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Jan vindt dat we opnieuw in gesprek moeten gaan met Sti. Stop de Noordtak uit Oost-
Achterhoek, maar ook met Zutphen als knelpunt in de West-Achterhoek. 
Jesse geeft aan dat in Colmschate de geluidsoverlast wat minder wordt, maar trillingen 
toenemen. 
Michelle vertelt dat in Wierden de communicatie met ProRail nog steeds beroerd is, maar 
dat de verschillende bezoeken van politici wel wat hoop geven. De Media aandacht is ook 
fijn.  Een Overijssels Statenlid heeft aangegeven om ook op bezoek te komen in januari. 
Arno vermeldt dat er rond de trillingsproblematiek in februari metingen verricht zullen worden 
in opdracht van gemeente Wierden. Ook zijn er nu nieuwe contactpersonen binnen ProRail . 
 
 
 12. Sluiting 21:35 uur 
De voorzitter beëindigt de ALV, en bedankt iedereen voor de bijzondere medewerking en 
aanwezigheid via de camera, om zo toch aan de verplichtingen te kunnen voldoen in deze 
zakelijke ALV. 
 


