
Conclusies en afspraken

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

gehouden op woensdag 15 mei 2019 om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft

Aanwezig: Erik Schieven, commissievoorzitter
Dorien de Keyzer, commissiegriffier

---------
Lokaal Belang
Barry Kock
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Sylvia Stuivenberg

SP
Heini Peters
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André de Vries
Willie Oort-Löwenthal
Leo Epskamp

VVD
Jos Sluiter
Annemarie Pothof

D66
Ziko van Dijk

College: Janine Kock
Ria Ankersmit

Ambtelijk: André Putker
Joris Ernst
Nancy Hermsen
Ingrid Teunissen

Afwezig met afmelding: Ine Woudstra
John Haverdil
Waldo van Pluur
Petra Zimmerman
Wiebe Keulen
Gerrit Vossers
Ben Hiddinga

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 10 april 2019

De lijst conclusies en afspraken d.d. 10 april 2019 is ongewijzigd vastgesteld;

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming
Bestuurlijke toezeggingen:

1. Het plan van aanpak voor de Visie Natuur, Landschap en Groen is 
besproken. De commissie besluit bij de volgende vergadering of de 
toezegging kan worden afgevoerd;

2. blijft staan;
3. 1e punt: Het college geeft aan dat er voor de zomer vorderingen zullen 

zijn rondom het fietspad langs Silvolde. Het college zal dit 
terugkoppelen naar de raad. 2e punt: De commissie verzoekt dit te 
agenderen en te bespreken in de agendacommissie van 11 juni;

 
Actuele moties:

- Bestrijding processierups: de wethouder biedt aan om een plan van 
aanpak over de in uitvoering zijnde bestrijding op schrift naar de raad te 
sturen. Mw. Oort vraagt om daarbij aandacht te besteden aan de 
milieuvriendelijke aspecten van bestrijding. De commissie besluit bij de 
volgende vergadering of de motie kan worden afgevoerd;

- Motie impuls duurzaamheid: blijft staan;
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. Visie op Landschap                          
Informatief

Mw. Heebink spreekt in
Dhr. Tiegelaar spreekt in namens Plattelandsraad Oude IJsselstreek
Dhr. Kaminski spreekt in namens Stichting Achterhoek weer Mooi
Dhr. Steverink spreekt in namens VAL Oude IJssel

Dhr. Ernst en mw. Hermsen schuiven ambtelijk aan

Conclusie: 
De voorzitter verzoekt het college om de conceptvisie in de commissie te 
bespreken voordat deze ter inzage wordt gelegd.

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken
Open gesprek
-

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek
-



Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek
-

Sluiting: 22:11 uur

Aldus vastgesteld door de commissie Fysieke Leefomgeving (FL) in zijn openbare vergadering van 
20 juni 2019.

de commissiegriffier de voorzitter

Dorien de Keyzer Erik Schieven


