
Lijst bestuurlijke toezeggingen
Commissie : Fysieke Leefomgeving (FL)
Datum : 15-1-2020

Nr. Toezegging Stand van Zaken Afhandeling

1. Onderzoek N18
Datum: cie 30-10-2019
Portefeuillehouder: Ankersmit

Wethouder Ankersmit geeft aan dat de resultaten op het 
onderzoek rondom de N18 in maart 2020 worden 
gepresenteerd. De wethouder zegt toe de stand van zaken 
m.b.t. het onderzoek op 20 november door te spreken.

Cie FL 20-11-2019: De wethouder praat de commissie bij over de stand 
van zaken: 11 december is er een werksessie met de geformeerde 
projectgroep en het onderzoeksbureau. Dat zal onderzoeken wat de 
gevolgen van de wens voor 2x 2-baans 100 km/uur. In maart 2020 zal de 
Achterhoekraad volledig geïnformeerd worden. De wethouder zegt toe de 
commissie op de hoogte te houden van de uitkomsten van het onderzoek, 
zodat de raad niet verrast zal worden in de Achterhoekraad.

Cie FL 15-1-2020: De wethouder nodigt de fracties uit om in een 
bijeenkomst meegenomen te worden zodat zij goed voorbereid zijn voor de 
Achterhoekraad. Dit zal tussen 5 en 30 maart zijn;

Maart 2020
Uitkomst onderzoek

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

2. Regio Deal
Datum: Cie 30-10-2019
Portefeuillehouder: Hiddinga

De commissie vraagt wethouder Hiddinga om het 
totaaloverzicht van ingediende projecten voor de Regio 
Deal toe te zenden. De wethouder zegt toe de vraag neer 
te leggen bij de Achterhoek Ambassadeurs. 

Cie FL 20-11-2019: De wethouder geeft aan de vraag op 21 november 
(één dag na deze commissie) door te zetten naar de Achterhoek Board.

Cie FL 15-1-2020: het overzicht is toegevoegd aan de ingekomen stukken. 
De burgemeester zegt toe een overzicht te sturen met daarin alle 
aanvragen van de gemeente Oude IJsselstreek die voor 2020 worden 
ingediend.

Geen datum
Overzicht toesturen

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

3. Zonne energie
Datum: Raad 7-11-2019
Portefeuillehouder: Hiddinga

a. Wethouder Kock zegt n.a.v. motie 4 ‘zonne-
energie’ toe om de inventarisatie over de 
beschikbare oppervlakte aan daken, gronden etc. 
met de raad te delen.

b. Wethouder Kock zegt toe om de eerste tranche 
met de raad te evalueren;

Cie FL 20-11-2019: Op 3 december zal het college de initiatieven 
selecteren, waarna de initiatieven aan de raad toe gezonden worden. De 
wethouder zal de kaart met alle aangevraagde ingediende initiatieven 
alvast toesturen;

Initiatieven toegezonden via raadsvoorstel; de kaart met aangevraagde 
initiatieven was al eerder toegestuurd.
Januari 2020
De inventarisatie over beschikbare oppervlakte wordt toegestuurd.

Januari 2020
Inventarisatie 
beschikbare oppervlakte

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

4. Stichting Idinkbos en Paasberg
Datum: cie 20-11-2019
Portefeuillehouder: Ankersmit

Wethouder Ankersmit zegt toe het initiatief te nemen om als 
bestuur een formele vergadering bijeen te roepen.

Geen datum
Bestuursvergadering 
bijeenroepen

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren



Actuele moties (= raadsbesluit) op het gebied van commissie FL

Nr
.

Motie Stand van zaken Afhandeling

1. Motie impuls duurzaamheid
Datum besluitvorming: 8-11-2018
Indieners: PvdA, D66, SP, CDA
Portefeuillehouder: 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

De duurzaamheidsavond is in voorbereiding en staat 
vooralsnog gepland in november 2019 en januari 2020. 

Op 14 november vond de eerste avond plaats met als 
sprekers: Ad van Wijk en Marcel Beukeboom

Cie FL 15-1-2020: 30 januari zal de tweede 
duurzaamheidsavond plaatsvinden met het thema 
circulariteit. Sprekers: Sabine Oberhuber (medeoprichter 
van Turntoo) en David Kleijn (professor plantenecologie en 
natuurbeheer Wageningen Universiteit).

Januari 2020
2e duurzaamheidsavond

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

2. Onderzoek snelle fietsverbindingen
Datum besluitvorming: 4-7-2019
Indieners: Allen
Portefeuillehouder: Ankersmit

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 gebruik makend 
van verbindingen met buurgemeenten in Duitsland);

b. De raad op de hoogte te houden van de voortgang van dit 
onderzoek.

Cie FL 18-9-2019: wethouder zegt toe het onderwerp te 
bespreken bij de thematafel van volgende week;

In het regionale Uitvoeringsplan Mobiliteit is een concrete 
actie voor 2020 opgenomen binnen de deelopgave 
Regionale fietsverbindingen:
Actie 3.1 Uitwerken van de hoofdfietsroutes in de 
Achterhoek op tracé- en knelpuntniveau ten behoeve van 
het opstellen en realiseren van het regionale 
uitvoeringsprogramma ‘Fiets’

2020
Regionale 
Uitvoeringsprogramma ‘Fiets’

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

3. Stap voor stap naar een energieneutraal 2030
Datum besluitvorming: 4-7-2019
Indieners: LB, SP, PvdA, D66
Portefeuillehouder: Kock

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 

2020
Rapportage Regionale 
Energiemonitor

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-17-PvdA-D66CDA-SP-Impuls-duurzaamheid.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-PvdA-LB-SP-D66-Stap-voor-stap-naar-een-energieneutraal-2030-1.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-LB-CDA-PvdA-D66-SP-VVD-Onderzoek-snelle-fietsverbindingen.pdf


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;

gaan we aangeven of bijstelling van maatregelen nodig is. Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

4. Bomen erbij in de Oude IJsselstreek
Datum besluitvorming: 7-11-2019
Indieners: PvdA, SP, CDA, Lokaal Belang
Portefeuillehouder: Ankersmit

Verzoeken het college:
a. Een actieplan op te stellen dat leidt tot de realisatie van de 

extra bijplanting van bomen in de gemeente Oude 
IJsselstreek; 

b. In dat actieplan een verdienmodel te ontwikkelen om zo 
ook een duurzaam beheermodel te kunnen vormgeven;

c. In het actieplan ook in kaart te brengen waar deze bomen 
geplant kunnen worden en locaties te zoeken; 

d. Draagvlak te creëren door partners, waaronder 
natuurorganisaties, collectieven, organisaties in het 
maatschappelijke domein en het bedrijfsleven bij de 
planopstelling en bij de beoogde uitvoering te betrekken; 

e. Aan de gemeenteraad voor de zomer van 2020 dit 
actieplan inclusief benodigde investeringen aan te bieden.

Voor zomer 2020
Actieplan

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

5. Wonen en woningbouw in de gemeente Oude IJsselstreek     
Datum besluitvorming: 7-11-2019
Indieners: PvdA, SP
Portefeuillehouder: Hiddinga

Verzoekt het college:
a. om in de prestatieafspraken met Wonion sterk in te zetten 

op het terugdringen van de wachttijden voor een sociale 
huurwoning en deze wachttijd terug te brengen 18 
maanden naar 3 maanden;

b. de gemeenteraad via de commissie Fysieke Leefomgeving 

Tijdens werkbijeenkomst op 18 november 2019 is een 
toelichting door Wonion gegeven op de prestatieafspraken 
(punten a en b van de motie). 

Cie FL 15-1-2020: De commissie verzoekt de wethouder om 
terug te komen op de uitkomsten van de intentieverklaring 
die getekend is met Wonion. Tevens verzoekt de commissie 
de wethouder om een stand van zaken te geven op de 
andere onderdelen van de motie

Geen datum
Implementatie woningbouw

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-8-Pvda-Wonen-en-woningbouw-in-de-gemeente-Oude-IJsselstreek.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-6-Pvda-SP-CDA-LB-Bomen-erbij-in-de-Oude-IJsselstreek.pdf


te informeren over de betreffende prestatieafspraken;
c. naast een positieve grondhouding als het gaat om 

woningbouwaanvragen, ook een proactieve houding aan 
te nemen door zelf woningbouwinitiatieven te ontplooien;

d. moeizame beleidsopties en inbreidingslocaties, waaronder 
aanloopstraten (onder andere de ‘rotte kiezen’) meer kans 
van slagen te geven door een brede(re) exploitatieopzet 
(door winst- en verliesgevende exploitaties aan elkaar te 
koppelen);

e. om een gemeentelijk klankbord/aanjaagteam woningbouw 
te formeren waar ook derden 
(investeerders/bouwers/architecten/en andere relevante 
partijen) deel van uit maken;

f. te onderzoeken of de voormalige afgeboekte 
woningbouwplannen uit het ‘rode-stoplichten-tijdperk’ of 
andere eigen gronden mogelijk geheel of gedeeltelijk te 
bestemmen zijn voor woningbouw (als ze passen of 
passend te maken zijn binnen de huidige afspraken);

6. Op weg naar een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig 
buitengebied     

Datum besluitvorming: 7-11-2019
Indieners: CDA, D66
Portefeuillehouder: Ankersmit

Verzoekt het college:
a. Te onderzoeken in welke vorm of hoedanigheid een 

aanspreekpunt opgenomen kan worden in de uitwerking 
van de visie op een vitaal, leefbaar en toekomstbestendig 
buitengebied, zoals bijvoorbeeld:

I. Contacten legt en onderhoudt met agrariërs;
II. Zijn netwerk gaat inzetten om eventuele 

problematiek bespreekbaar te maken en zo nodig 
hulp in te schakelen;

III. Onderzoekt of agrariërs kansen zien voor 
doorontwikkeling naar een nog meer mens- en 
diervriendelijk bedrijf (circulaire landbouw), dan 
wel naar een ander verdienmodel;

IV. In kaart brengt welke agrariërs al dan niet een 
opvolger hebben of willen stoppen;

b. De resultaten van dit onderzoek voor de voorjaarsnota 
terug te koppelen aan de gemeenteraad van de Oude 
IJsselstreek.

Voor de voorjaarsnota 2020
Terugkoppeling onderzoek

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-10-CDA-D66-Op-weg-naar-een-vitaal-leefbaar-en-toekomstbestendig-buitengebied.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-10-CDA-D66-Op-weg-naar-een-vitaal-leefbaar-en-toekomstbestendig-buitengebied.pdf

