
Lijst bestuurlijke toezeggingen
Commissie : Fysieke Leefomgeving (FL)
Datum : 15-5-2020

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;

Cie FL 11-3-2020: Op 23 maart is een informatiebijeenkomst voor de regio 
gepland, waarna op 30 maart het onderwerp in de Achterhoek Raad wordt 
behandeld. Op 8 april wordt het onderwerp geagendeerd in de 
raadscommissie FL.

Gelet op het uitvallen van de regionale bijeenkomsten van 23 en 30 maart, 
zal aansluitend aan de nieuwe planning van de 8RHK-raad onze 
raadscommissie FL worden bijgepraat over de N18.

Mei 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.

Het overzicht is toegestuurd en geplaatst op de lijst van ingekomen 
stukken. 

Daarnaast is via de volgende link het actuele overzicht te vinden: https://
8rhk.nl/smart-economy-smart-living/

Geen datum
Overzicht toesturen

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren

3. Evaluatie eerste tranche zonne energie
Datum: Cie 15-1-2020

De evaluatie wordt voor het zomerreces afgerond en kan in september 
2020 worden besproken.

Geen datum
Evaluatie eerste tranche

https://8rhk.nl/smart-economy-smart-living/
https://8rhk.nl/smart-economy-smart-living/


Portefeuillehouder: Kock

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

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.

Cie FL 5-2-2020: wethouder Ankersmit meldt dat de bestuursvergadering 
heeft plaatsgevonden. 

Geen datum
Bestuursvergadering 
bijeenroepen

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren

5. Toepassen coördinatieregeling diverse procedures Ter 
Horst 

Datum: raad 23-1-2020
Portefeuillehouder: Otwin van Dijk

Burgemeester Otwin van Dijk zegt toe dat de raad in 
gelegenheid zal worden gesteld om inzicht te krijgen en 
vragen te stellen over het bestemmingsplan en de 
revisievergunning voordat deze ter inzage zal worden 
gelegd.

Geen datum
Inzicht bestemmingsplan 
en revisievergunning

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

6. Agrogas en Veiligheid
Datum: raads-info-bijeenkomst 11-3-2020
Portefeuillehouder: Otwin van Dijk

De vragen aan de GGD en het Waterschap zullen 
schriftelijk beantwoord worden:
- Vragen GGD: zijn er gezondheidsrisico’s bij een gewone 
bedrijfsvoering en/of voedselrisico’s bij een incident?
- Vragen waterschap: waar gaat Agrogas het water op 
lozen en wat zijn de risico’s daarbij?

Geen datum
Beantwoording vragen 
GGD en Waterschap

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

7. QRA en risicocontouren Agrogas
Datum: gecombineerde commissie 13-5-2020
Portefeuillehouder: Ben Hiddinga

Wethouder Hiddinga zegt toe de QRA en de daarmee 
samenhangende risicocontouren van Agrogas mee te 
nemen bij het opstellen van Bestemmingsplan Hofskamp 
Oost III

Geen datum
QRA en risicocontouren

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren



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

Nr
.

Motie Stand van zaken Afhandeling

1. 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

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

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;

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. 

2020
Rapportage Regionale 
Energiemonitor

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

3. 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 

Voor zomer 2020
Actieplan

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-LB-CDA-PvdA-D66-SP-VVD-Onderzoek-snelle-fietsverbindingen.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-6-Pvda-SP-CDA-LB-Bomen-erbij-in-de-Oude-IJsselstreek.pdf
https://raad.oude-ijsselstreek.nl/documenten/moties-en-amendementen/Motie-PvdA-LB-SP-D66-Stap-voor-stap-naar-een-energieneutraal-2030-1.pdf


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.

4. 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 
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);

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

Op 20 februari 2020 heeft de raad de lokale 
woningbouwcriteria vastgesteld. Hiermee is samen met de 
regionale woningbouwcriteria een kader neergezet 
waarbinnen woningbouw voor starters en senioren kan 
plaatsvinden. De gemeente heeft een projectteam 
samengesteld dat de begeleiding van initiatieven proactief 
gaat begeleiden. Daarnaast worden in de verschillende 
kleine kernen woonwensonderzoeken uitgevoerd en 
vervolgens vraag en aanbod met elkaar verbonden. 
Twee keer per jaar wordt een monitor woningbouw 
opgesteld aan de hand waarvan de raad de voortgang kan 
volgen en bespreken. Daar waar mogelijk zetten we 
gemeentelijke grondposities in voor woningbouw. Natuurlijk 
wel indachtig de vastgestelde criteria.

Geen datum
Implementatie woningbouw

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren

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

Voor de voorjaarsnota 2020
Terugkoppeling onderzoek

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


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.

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren


