
Lijst bestuurlijke toezeggingen

Commissie : Fysieke Leefomgeving (FL)
Datum : 19 september 2018

Nr. Vergadering Onderwerp Toezegging Portefeuille
-
houder

Planning / afhandeling / status

1. 18-01-17, 
Cie. 7-6-2017
Raad 29-6-2017

Omgevingsvergunning 
Doetinchemseweg 8 t/m 16, Varsseveld

Er komt een brede visie van het 
college op de problematiek van 
Varsseveld. Er kan niet worden 
toegezegd dat deze visie er voor de 
zomer van 2017 is.

Er is een detailhandelsvisie in 
voorbereiding.

Een onderzoek naar de 
woningbehoefte in Varsseveld wordt 
meegenomen in de Woonvisie. Deze 
komt voor de zomer van 2017.

Wethouder streeft er naar voor 1-11-
2017 stand van zaken  (n.a.v. 
gesprekken met betrokkenen) te 
verstrekken.
Tussentijds informeren over voortgang 
besprekingen Doetinchemseweg 8-16 
Varsseveld. 
Zie ook motie onderstaand.

Hiddinga De Woonvisie wordt besproken op 
de raadsinfoavond van 23 
november a.s., daarna in de cie. 
FL op 6 december en wordt ter 
vaststelling voorgelegd aan de 
raad op 14 december.

In de tweede helft van november 
wordt de raad geïnformeerd over 
de stand van zaken in Varsseveld, 
mede naar aanleiding van de 
gesprekken die inmiddels met 
betrokkenen zijn geweest.

Cie FL 19-9-2018: Wethouder 
Hiddinga zegt toe dat er een memo 
wordt opgesteld met de laatste 
stand van zaken. Deze komt 
binnen nu en een aantal weken 
naar de raad.

2. Cie 6-6-18 Bomen beleidsplan In de loop van 2018 komt er een 
groenplan, waar het bomen 
beleidsplan onderdeel van uitmaakt

Ankersmit Cie FL 19-9-2018: Wethouder 
Ankersmit: 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;

3. Cie 6-6-18 Invulling Motie Impuls voor centrum 
Gendringen

Er komt een memo over de integrale 
opzet voor de aanpak van 
Gendringen, conform de eerdere 
motie van Varsseveld, in 
samenwerking met de projectleider

Hiddinga Cie FL 19-9-2018: Wethouder 
Hiddinga zegt toe dat er een memo 
wordt opgesteld met de laatste 
stand van zaken. Deze komt 
binnen nu en een aantal weken 
naar de raad.

4. Cie 6-6-18 Bestemmingsplan buitengebied Bij de volgende herziening van het 
bestemmingsplan buitengebied zullen 
de 33 niet-gehonoreerde zienswijzen 
nogmaals bekeken en beoordeeld 
worden.

Hiddinga

Actuele moties op het gebied van commissie FL

Datum Titel Partij 
(indieners)

Portefeuille-
houder

Afdoening Uitslag

Raad 6-7-
2017

Motie WIFI4EU (aangehouden)
Opnieuw agenderen in cie. FL 
incl. antwoord.

PvdA, SP, 
D66

Van Dijk Voorwaarden voor inschrijving en 
inschrijfdatum bekijken.

Wethouder gaat in gesprek met 
ondernemersvereniging over hun standpunt 
t.o.v. de memo.

Zie memo d.d. 24-09-
2018.
Voorstel: afvoeren

Raad 9-11-
2017

Motie Toekomstvisie DRU 
Industriepark 

PvdA, SP Vd Wardt In kader omgevingsvisie samen met relevante 
derden breed gedragen integrale visie voor 
DRU IP opstellen.

Raad 14-12- Motie Impuls voor centrum PvdA, LB, Hiddinga



2017 Gendringen SP, D66
Raad 28-6-
2018

Motie Ruimte voor sloop in ruil 
voor nieuwbouw VAB

CDA, SP, 
PvdA, VVD, 
D66

 Hiddinga

Raad 5-7-
2018

Motie vreemd ad orde vd dag 
raadsbreed Gaaf Gelderland 
(Omgevingsvisie, 
omgevingsverordening en 
Milieunotitie)

VVD PvdA 
D66 SP
Raadsbreed 
aangenome
n

Hiddinga Bij GS aandringen op verlenging termijn 
indienen zienswijze;
Indien GS niet instemt pro forma zienswijze 
indienen;
Indien GS wijzigingen die de gemeente 
betreffen niet doorvoert of voorstelt GS 
verzoeken dat in toekomst wel te doen
En resultaat terug melden aan de raad

5-7-2018 Motie Samen op weg met de 
Voorjaarsnota 2019

LB CDA 
PvdA VVD 
D66 SP

Kock
Ankersmit
Hiddinga

Onderzoek thema’s wonen, 
plattelandsontwikkeling, duurzaamheid. Raad 
informeren over uitkomst voor 
begrotingsbehandeling  2019

Cie FL 19-9-2018: 
Wethouder Hiddinga: 
als het onderwerp zich 
voordoet gaan we 
nader in gesprek met 
uw raad. Zo is het 
afgesproken.


