Lijst bestuurlijke toezeggingen
Commissie
Datum

:
:

Fysieke Leefomgeving (FL)
28-8-2019

Nr.

Vergadering

Onderwerp

Toezegging

Portefeuillehouder

Planning / afhandeling / status

1.

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;
Cie FL 13-3-2019: het plan wordt voor de zomer aan de
commissie aangeboden, zodat het na de zomer door de raad
ter besluitvorming kan worden besproken;
Het plan van aanpak voor de Visie Natuur, Landschap en
Groen wordt besproken in de cie van 15-5-2019. In dit plan
wordt het thema biodiversiteit meegenomen.
Cie FL 15-5-2019: 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.

Cie 13-3-2019

Van Afval naar Grondstof

-

Na de zomer wordt met de raad de
verschillende scenario’s voor de
milieustraat doorgesproken;

-

de evaluatie van de samenwerking
met Buha en de DVO komt begin
2020;

-

de verhoging van het aantal

Kock

Toezegging is afgehandeld en kan van de lijst worden
afgevoerd.
Middels de memo van 26 juni 2019 met als onderwerp
“financiële ontwikkelingen afvalstoffenbegroting 2016-2019” is
de toezegging over het kostenoverzicht afgehandeld.
Een memo over hoe te komen tot scenario’s t.a.v. de
milieustraat is in voorbereiding.

luierinzamelpunten wordt
onderzocht;
-

3.

Raad 25-42019

Toezeggingen bij
Bestemmingsplan
nieuwbouw Almende
college Silvolde

eind van dit jaar wordt een begin
gemaakt met een plan voor de 90%
afvalscheiding, het nieuwe
beleidsplan moet in 2021 ingaan;

Toezeggingen raad 28-3-2018:
In september 2019 wordt de raad
geïnformeerd over de uitkomsten
van het gesprek met BUHA over de
milieustraat;
Het kostenoverzicht zal naar de
gemeenteraad worden gestuurd;
1. In het coalitieprogramma is opgenomen
dat er een langzame verkeersverbinding
(fietspad) langs Silvolde moet komen. Alle
inspanningen van het college zijn erop
gericht om deze fietsverbinding te realiseren
voor het in gebruik nemen van de school.
Mocht het fietspad toch niet kunnen worden
gerealiseerd, dan zal het college gepaste
maatregelen treffen voor centrum van
Silvolde om tot een goede afwikkeling te
komen.

Hiddinga

Cie FL 15-05-2019:
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;

2. Het college zal nadenken over het
procesvoorstel van John Haverdil (PvdA) om
de raad bij ruimtelijke planvorming eerder in
het proces te betrekken, bijvoorbeeld d.m.v.
ook het ontwerp bestemmingsplan aan de
raad ter vaststelling voor te leggen.

Actuele moties op het gebied van commissie FL
Datum

Titel

Partij
(indieners)

Portefeuillehouder

Dictum

Stand van zaken

8-11-2018

8-11-2018

Raad 4-72019

Motie Bestrijding
processierups

Motie impuls
duurzaamheid

Onderzoek snelle
fietsverbindingen

D66, PvdA, SP,
CDA, LB

PvdA, D66, SP,
CDA

Allen

Ankersmit

Kock

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

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.
draagt het college op:
a. Via de thematafel Mobiliteit deze motie als
speerpunt in te brengen en te
bewerkstelligen dat in regionaal verband
een onderzoek wordt opgestart naar de
mogelijkheden van snelle fietsverbindingen,
zoals o.a. Winterswijk- Aalten-Varsseveld Doetinchem - Zevenaar (Hierbij mogelijk ook

Cie FL 16-1-2019: de wethouder wordt
gevraagd de commissie hier 6 februari
over bij te praten;
Cie FL 13-3-2019: deze motie wordt
meegenomen in het groenbeleidsplan;
Het plan van aanpak voor de Visie Natuur,
Landschap en Groen wordt 15-5-2019
besproken.
Cie FL 15-5-2019: de wethouder biedt aan
om een plan van aanpak over de in
uitvoering zijnde bestrijding op schrift naar
de raad te sturen. De commissie 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;
Raad 8-11-2018 Wethouder Kock: motie
waterstof wordt betrokken bij de motie
impuls duurzaamheid
De expertmeeting is in voorbereiding en
staat vooralsnog gepland in november
2019 en januari 2020.

Raad 4-72019

Stap voor stap
naar een
energieneutraal
2030

LB, SP, PvdA,
D66

Kock

gebruik makend van verbindingen met
buurgemeenten in Duitsland);
b. De raad op de hoogte te houden van de
voortgang van dit onderzoek.
draagt het college op om te onderzoeken:
a. Waar we nu staan als gemeente Oude
IJsselstreek en alle andere ondertekenaars
van het akkoord van Groenlo met betrekking
tot het halen van de doelstelling
energieneutraal in 2030;
b. Of de doelstelling: energieneutraal in 2030
gehaald zal worden binnen de kaders van
het huidig vastgestelde beleid;
c. Welke stappen er verder nog gezet moeten
worden om de doelstellingen uit het Akkoord
van Groenlo te halen;
d. Hoe en wanneer deze stappen gezet
moeten worden om de doelstellingen uit het
Akkoord van Groenlo te halen;
e. De resultaten van dit onderzoek voor
maandag 14 oktober 2019 aan de raad
terug te koppelen.

Tijdens de behandeling van de motie is
voorgesteld door de wethouder om
invulling te geven aan de motie ten tijde
van het opstellen van de Rapportage
regionale energiemonitor Achterhoek in
2020. Bij het behandelen van de monitor
gaan we aangeven of bijstelling van
maatregelen nodig is.

