
Conclusies en afspraken

Van de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving (FL)
van de Gemeente Oude IJsselstreek,

gehouden op woensdag 19 september 2018 om 19.30 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft

Aanwezig: Erik Schieven, commissievoorzitter
Dorien de Keyzer, commissiegriffier

---------
Lokaal Belang
Frank Aaldering
Barry Kock

CDA
Ruben Driever
Memet Tekinerdogan

SP
Jan Vesters
Petra Zimmerman

PvdA
Leo Espkamp
André de Vries
Willie Oort-Löwenthal

VVD
Jos Sluiter
Annemarie Pothof
Wiebe Keulen

D66
Ziko van Dijk
Ine Woudstra

College: Ben Hiddinga
Ria Ankersmit
Janine Kock

Ambtelijk: Willem Hoeffnagel
Popke Popkema
Thomas van Rijbroek
Ingrid Testroet-Schepers

R. Klouwern (Companen) – extern
R. Koster (Moventem) - extern

Afwezig met afmelding: - 
Afwezig zonder afmelding: overige leden



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

Afmeldingen, zie hierboven.

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming
Ongewijzigd vastgesteld 

Onderwerp
Aard bespreking

Conclusies en afspraken vergadering d.d. 6 juni 2018 en 20 juni 2018
Besluitvorming
De lijsten conclusies en afspraken zijn vastgesteld.

Opmerkingen na aanleiding van de vastgestelde verslagen:
- Wethouder Ankersmit: We zijn nog bezig met de stresstest. Deze moet 

in 2019 af zijn. Er wordt hard aan gewerkt om deze uiteindelijk ook op 
tijd aan te leveren;

- Dhr. Sluiter merkt op dat niet alle toezeggingen rondom de 
voorjaarsnota voorbij zijn gekomen en zou graag zien dat er gekeken 
wordt wat daarvan nog onderweg is en wanneer er dan nog dingen 
verwacht kunnen worden;

- Wethouder Ankersmit: er is geen directe oplossing voor uitroeiing van 
de Japanse Duizendknoop. Er is een inventarisatie uitgevoerd in 2017 
over waar de Duizendknoop staat. Momenteel wordt deze gemaaid, 
afgevoerd en verbrand om nieuwe groei te voorkomen. Het uitroeien is 
zeker nog niet aan de orde omdat dit een zeer lastige exoot is, maar het 
heeft onze aandacht. In het groenbeleid komt hier ook aandacht voor;

- Wethouder Hiddinga: we hebben aangegeven dat de 33 zienswijzen van 
het bestemmingsplan buitengebied opnieuw bekeken worden bij een 
volgend moment van herziening. We zoeken hiervoor een moment 
waarop het voorstelbaar is om dat te doen. Er is dus geen termijn aan 
gekoppeld. Wel is de toezegging al gedaan dat er wat mee gedaan 
wordt;

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming
Er wordt niks afgevoerd van de lijst bestuurlijke toezeggingen en actuele moties, 
maar het college wordt verzocht om de laatste kolom actueel te maken en deze 
SMART te formuleren. Commissie ziet graag concrete data over wanneer de 
commissie iets kan verwachten.
De voorzitter zegt toe te kijken wat hier aan gedaan kan worden.

Bestuurlijke toezeggingen:
- Er is een memo in voorbereiding voor toezeggingen 1 en 3. Deze komt 

binnen nu en een aantal weken naar de raad; 
- Het bomen beleidsplan krijgt plek in een overkoepelend groenplan. Dit 

plan komt, maar kost tijd omdat dit zorgvuldig gedaan moet worden. In 
2018 zou het inrichtingsplan over hoe er gekomen moet worden tot het 
groenplan naar de raad moeten komen. In dat plan zal er meer richting 
geven worden aan het groenplan;

Actuele moties:
- De commissie zou graag een update willen voor de moties:

o WIFI4EU
o Toekomstvisie DRU industriepark
o Impuls voor centrum Gendringen
o Ruimte voor sloop in ruil voor nieuwbouw VAB
o Samen op weg met de Voorjaarsnota 2019



De voorzitter vat de conclusies / oordelen samen in een commissieadvies en noemt daarbij de 
belangrijkste argumenten en eventuele minderheidstandpunten en voorbehouden.

Onderwerp
Aard bespreking

1. Vaststelling bestemmingsplan centrum Terborg 2018
Voorbereidende beraadslaging

Dhr. Mulders en Mw. Veldhorst nemen plaats aan tafel voor 
verhelderingsvragen.
Vragen worden gesteld aan dhr. Mulders door mw. Zimmerman (SP), mw. Oort 
(PvdA), dhr. De Vries (PvdA), dhr. Tekinerdogan (CDA), mw. Pothof (VVD), dhr. 
Aaldering (LB).
Vragen worden gesteld aan mw. Veldhorst door mw. Zimmerman (SP), mw. 
Woudstra (D66), mw. Oort (PvdA), dhr. Aaldering (LB).

Advies commissie: Het onderwerp gaat als bespreekstuk naar de raad. 
CDA, PvdA, VVD, SP en D66 geven aan dat ze behandeling van het stuk liever 
willen uitstellen en het onderwerp bij de raad dus liever van de agenda af willen 
halen. 

Onderwerp
Aard bespreking

2. Wonen – AWLO en uitvoering woonvisie
    Informatieve beraadslaging
Samenvatting
Vier inleidingen verzorgd door de heren Popkema, Van Rijbroek, Klouwen 
(Companen) en Koster (Moventem)
De wens van de commissie is om het stoplichtenmodel in de woonvisie nog 
eens te bespreken in de commissie. De vraag is daarmee of dit via de 
agendacommissie geagendeerd kan worden. 

Onderwerp
Aard bespreking

3. Actualisatie provinciale Omgevingsvisie en -verordeing
Voorbereidende beraadslaging

Advies commissie: het onderwerp gaat als hamerstuk naar de Raad.

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken
Open gesprek
Dhr. Sluiter (VVD): één van de fractieleden is bij een bijeenkomst van Alliander 
geweest waar gesproken werd over stappen om gasloos te worden. Alliander 
heeft aangegeven de afzonderlijke raden in het proces mee te willen nemen. De 
vraag is dus om Alliander uit te nodigen om met ons te spreken over de 
gevolgen van deze overstap op gasloos.

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek
-

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek
Mw. Oort (pvdA): In juli van dit jaar is er een ingekomen stuk binnengekomen 
van de bomenstichting Achterhoek. PvdA maakt zich zorgen om de beschreven 
situatie, omdat het vertrouwen in elkaar is opgezegd. Kan de reactie op de 
opmerkingen die in het stuk staan, ook met betrekking tot handhaving, 
schriftelijk aan de raad gestuurd worden? En wordt de bomenstichting ook 
meegenomen in het in het groenplan?

- Wethouder Ankersmit: er zijn gesprekken gevoerd met zowel de 
bomenstichting als stichting Licht op Groen. Tijdens deze gesprekken is 
een nieuwe start gemaakt en zijn er nieuwe communicatie-afspraken 
gemaakt. Beide stichtingen zullen volledig meegenomen worden als 
participant in het maken van beleid voor het groenplan.

Sluiting: 22:55 uur



Aldus vastgesteld door de commissie Fysieke Leefomgeving (FL) in zijn openbare vergadering van 
10 oktober 2018.

de commissiegriffier de voorzitter

Dorien de Keyzer Erik Schieven


