
Conclusies en afspraken

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

gehouden op woensdag 5 februari 2020 om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft

Aanwezig: Erik Schieven, commissievoorzitter
Dorien de Keyzer, commissiegriffier
---------
Lokaal Belang
Gerrit Vossers
Ine Hofs
Barry Kock

CDA
Ruben Driever
Jeanette Elstak

Fractie Tekinerdoğan
Memet Tekinerdoğan

SP
Petra Zimmerman
Gürbüz Yaktemur
Elja Versteeg

PvdA
Leo Epskamp
Willie Oort-Löwenthal
John Haverdil

VVD
Jos Sluiter
Ester Vosseberg-Raterink

D66
Ine Woudstra

College: Janine Kock
Ria Ankersmit
Ben Hiddinga

Ambtelijk: André Putker
Conny Huijskes
Popke Popkema
Bob Konings
Lenneke Knoop
Thomas van Rijbroek

Afwezig met afmelding: Wiebe Keulen
Heini Peters

Afwezig zonder afmelding: overige leden



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

Afmeldingen, zie hierboven.

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Conclusies en afspraken vergadering 20 november 2019
Besluitvorming

De lijst conclusies en afspraken d.d. 15 januari 2020 is ongewijzigd vastgesteld;

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming

Bestuurlijke toezeggingen:
2. De wethouder herhaald de toezegging dat de lijst wordt toegestuurd;
3. De toezegging omtrent de inventarisatie wordt afgevoerd;
4. De bestuursvergadering is geweest. Over 4 maanden komt daar een 

vervolg op;

Actuele moties:
1. De motie wordt afgevoerd;
3. De commissie verzoekt om een brede informatieavond via achterhoek 

raad te organiseren zodat elke gemeente op hetzelfde tijdstip dezelfde 
informatie ontvangt. De voorzitter zegt toe dit mee te nemen voor de 
agendacommissie van de Achterhoek raad;

4. Bomen is één van de uitvoeringsplannen onder de visie op landschap, 
natuur en (stedelijk) groen. Wethouder Ankersmit wil intern laten 
onderzoeken welke scholen subsidie hebben aangevraagd om de 
schoolpleinen te vergroenen. Tevens bevestigd ze dat de gemeente 
meedoet aan de Boomfeestdag en momenteel naar plekken aan het 
kijken is om die dag aan de slag te gaan;

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. Geen medewerking verlenen aan actualisatie bestemmingsplan rondom 
Agrogas Varsseveld
Voorbereiding besluitvorming

De heer Jansen spreekt in.

Toezeggingen: 
- Wethouder Hiddinga zegt toe een informatieavond te organiseren over 

de Agrogas installatie en de risico’s die ermee samenhangen. Op die 
avond kunnen vragen gesteld worden aan de provincie, ODRN, ODA en 
de gemeente; 

- Wethouder Hiddinga zal uitzoeken of er in dit geval sprake is van een 
belanghebbende volgens de algemene wet bestuursrecht of niet; 



Conclusie: 
De commissie adviseert het onderwerp in de raad te behandelen als 
bespreekstuk tenzij de raad bij de vaststelling van de raadsagenda anders 
besluit.

Onderwerp
Aard 
bespreking

2. Stand van zaken RES (Regionale Energie Strategie)
Informatief 

Er wordt een presentatie gegeven door de heer Duenk, RES coördinator voor 
de regio Achterhoek.

Onderwerp
Aard 
bespreking

3. Lokale kwaliteitscriteria woningbouw
Voorbereiding besluitvorming

Mevrouw Ten Brinke spreekt in. 

De heer Van Rijbroek presenteert de huidige stand van zaken rondom 
woningbouw. 

Conclusie: 
De commissie adviseert het onderwerp in de raad te behandelen als 
bespreekstuk

Onderwerp
Aard 
bespreking

4. Voorbereidingskrediet project bedrijventerrein Hofskamp-Oost III
Voorbereiding besluitvorming

Het onderwerp wordt ingeleid door wethouder Hiddinga en toegelicht door 
mw. Knoop.

Toezeggingen: 
- Wethouder Hiddinga zegt toe schriftelijk toe te sturen hoe de verdeling 

in werkzaamheden tussen externe partijen en de gemeente zelf precies 
verdeeld is;

Conclusie: 
De commissie adviseert het onderwerp in de raad te behandelen als 
bespreekstuk

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: 23:15 uur



Aldus vastgesteld door de commissie Fysieke Leefomgeving (FL) in zijn openbare vergadering van 
11 maart 2020.

de commissiegriffier de voorzitter

Dorien de Keyzer Erik Schieven


