
Lijst bestuurlijke toezeggingen

Commissie : Fysieke Leefomgeving (FL)
Datum : 6 februari 2019

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.

Cie FL 16-1-2019: geagendeerd 
voor 6 februari als onderdeel van 
de bespreking van de 
woningbouwplanning

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 in 2019. 
Het kost tijd omdat dit zorgvuldig 



opgesteld 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;

Cie FL 16-1-2019: de wethouder 
wordt gevraagd hier 6 februari een 
tussenstand van te geven;

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. Raad 24-1-2019 Ingekomen brief van Stichting 
Woonbelangen ‘t Isselt

Wethouder Kuster zegt het 
volgende toe betreffende de 
ingekomen brief van Stichting 
Woonbelangen ‘t Isselt:

- Met de raad over in debat 
te gaan nadat de 
kwalitatieve wooncriteria, 
die vanuit de thematafel 
komen, aan de raad zijn 
toegestuurd;

- Om de kwestie beschreven 
in de brief in de 
thematafel te agenderen;

- En om te controleren of er 
een aanvraag voor een 
bestemmingsplan wijziging 
aan de orde is;

Kuster/ 
Hiddinga

Cie FL 6-2-2019: de toezegging 
wordt behandeld als onderdeel 
van de ontwikkelingen rondom de 
woningbouwplanning;



Actuele moties op het gebied van commissie FL

Datum Titel Partij 
(indieners)

Portefeuille-
houder

Dictum Stand van zaken

Raad 28-6-
2018

Motie Ruimte voor sloop in ruil 
voor nieuwbouw VAB

CDA, SP, 
PvdA, VVD, 
D66

 Hiddinga Cie FL 16-1-2019: 
geagendeerd voor 6 
februari als onderdeel 
van de bespreking van 
de 
woningbouwplanning

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.

Cie FL 16-1-2019: de 
burgemeester heeft in 
de commissie AFE van 
14-1-2019 aangegeven 
terug te komen op de 
uitvoering van deze 
motie;

8-11-2018 Motie wooncontingent SP, PvdA, 
LB, VVD

Hiddinga Draagt het college op voor 1 maart 2019 aan 
de gemeenteraad een plan te presenteren, 
waarin wordt uiteengezet hoe op korte termijn 
kan worden bereikt dat daar waar behoefte is 
aan nieuwbouwwoningen, bv. Voor starters 
en senioren, de knellende werking van 
regionale woningbouwplanning wordt 
waargenomen; bij de onderhandelingen aan 
de Thematafel Wonen alle inspanningen te 
leveren om voor de maximale bandbreedte te 
kiezen; te streven naar een eerlijk en 
evenredig verdeelmodel, waarbij geen enkele 
gemeente een bijzondere positie inneemt, 

Raad 8-11-2018 – 
Wethouder Hiddinga: 
motie groen voor rood 
(opheffen mismatch in 
ruil voor duurzaamheid) 
wordt als element in de 
motie wooncontingent 
meegenomen

Cie FL 16-1-2019: in de 
week na deze 
commissie komt er een 
memo over dit 



waar in het huidige verdeelmodel wel sprake 
van is; en niet in te stemmen met een 
verdeling van nieuwbouwlocaties tussen de 
gemeenten in de Regio Achterhoek, waarbij 
een groot aantal nieuwbouwlocaties aan één 
of meer gemeenten wordt toebedeeld en 
huist een onevenredig klein aantal 
nieuwbouwlocaties in de gemeente Oude 
IJsselstreek is voorzien.

onderwerp in het 
college. Deze memo 
wordt daarna 
doorgestuurd naar de 
raad en kan in de 
commissie besproken 
worden op 6 februari;

8-11-2018 Motie bereikbaarheid Achterhoek LB, PvdA Ankersmit Verzoek het college alert te zijn op initiatieven 
die een bijdrage kunnen leveren aan 
verlichting van filedruk; proactief te reageren 
en te participeren op creatief/innovatieve 
projecten en pilots op 
regionaal/provinciaal/landelijk en euregionaal 
niveau t.a.v. autonoom vervoer, snelle 
fietsroutes, autodeling enz.; en de raad 
periodiek op de hoogte te houden in welke 
projecten/pilots wordt geparticipeerd.

Cie FL 16-1-2019: de 
wethouder is gevraagd 
de commissie hier 6 
februari over bij te 
praten;

8-11-2018 Motie gevolgen ICE station en 
bereikbaarheid

D66, PvdA, 
SP, LB, 
VVD, CDA

Ankersmit Draagt het college op in overleg te treden met 
het gemeentebestuur van Emmerich en het te 
steunen in de lobby voor het vestigen van 
een ICE station te Emmerich; en samen met 
andere belanghebbenden in de regio 
Achterhoek en de Achterhoek Board de lobby 
voor maatregelen actief te ondersteunen die 
de bereikbaarheid van onze gemeente en de 
Achterhoek verder verbeteren.

Cie FL 16-1-2019: de 
wethouder is gevraagd 
de commissie hier 6 
februari over bij te 
praten;

8-11-2018 Motie Bestrijding processierups D66, PvdA, 
SP, CDA, LB

Ankersmit Roept het college op vroeg in het voorjaar 
2019 een plan van aanpak 
eikenrupsbestrijding aan de raad voor te 
leggen dat uitgaat van een toenemende rol 
van natuurlijke vijanden en de daarbij 
behorende stimuleringsmaatregelen; aan te 
geven welke andere biodiversiteit 
bevorderende maatregelen de gemeente al 
neemt en op korte termijn binnen de 
bestaande budgetten nog meer kan nemen; 
en biodiversiteit als hoofdstuk op te nemen in 

Cie FL 16-1-2019: de 
wethouder wordt 
gevraagd de commissie 
hier 6 februari over bij 
te praten;



het nieuw op te stellen groenbeleidsplan, 
waarin tevens ook de bestrijding van andere 
exoten, zoals Japanse duizendknoop, een 
plek krijgen.

8-11-2018 Motie impuls duurzaamheid PvdA, D66, 
SP, CDA

Kock Draagt het college op het jaarlijks 
beschikbaar budget van 35.000 euro in ieder 
geval voor de jaren 2019 en 2020 in te zetten 
om extra inhoudelijke ondersteuning te geven 
aan de ontwikkeling en/of het aanjagen van 
duurzame initiatieven en gemeente en 
burgers en bedrijven te ondersteunen bij de 
implementatie hiervan; en hiervoor in overleg 
met de raad een alom gerespecteerde en 
door duurzaamheid gedreven visionaire 
expert(s) in te schakelen die samen met 
studenten het bestuur, de inwoners en 
bedrijven uitdaagt tot het ontwikkelen van 
innovatieve ideeën en het laten 
implementeren van duurzame oplossingen en 
initiatieven in de gemeente Oude 
IJsselstreek.

Raad 8-11-2018 
Wethouder Kock: motie 
waterstof wordt 
betrokken bij de motie 
impuls duurzaamheid


