
Lijst bestuurlijke toezeggingen
Commissie : Fysieke Leefomgeving (FL)
Datum : 04-12-2020

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 18 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.

Cie FL 16-9-2020: De wethouder geeft aan dat het onderwerp op 28 
september en 5 oktober geagendeerd staat voor de Achterhoekraad. De 
wethouder verzoekt om dit te agenderen via de agendacommissie in één 
van de eerstvolgende commissievergaderingen (oktober of november);

Cie FL 14-10-2020: Dhr. Haverdil vraagt naar de afzonderlijke en 
budgettaire bevoegdheid van de gemeente in dit project.

Het onderzoek stond geagendeerd op 14 oktober 2020. Behandeling is 
door tijdgebrek doorgeschoven naar 18 november 2020.

18 november 2020
Uitkomst onderzoek

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren

2. Toepassen coördinatieregeling diverse procedures Ter 
Horst 

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

Door de ODA is in juli een nieuwsbrief aan omwonenden gestuurd met een 
stand van zaken van de lopende procedures. Het is te vroeg om hierover al  
met de raad over te spreken. 

Cie FL 16-9-2020 en Cie FL 14-10-2020: De commissie verzoekt de 

1e kwartaal 2021
Inzicht bestemmingsplan 
en revisievergunning

Voorstel college: 



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.

burgemeester om een datum te binden aan deze toezegging. 

Er is nog niet exact te zeggen wanneer de stukken gereed zijn voor 
bespreking in uw raad. We verwachten nu dat een ontwerp 
bestemmingsplan en revisievergunning in het 1e kwartaal 2021 gereed zijn.  

☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

3. 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

Cie FL 16-9-2020: In januari komt het bestemmingsplan ter besluitvorming 
naar de raad. Dhr. Haverdil vraagt om bij agendering van het 
bestemmingsplan ook aandacht te besteden aan de economische 
uitvoerbaarheid;

Januari 2021
QRA en risicocontouren

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

4. Technologische alternatieven i.h.k.v. uitnodigingskader 
duurzame energieopwekking 2020

Datum: commissie FL 16-9-2020
Portefeuillehouder: Janine Kock

Wethouder Kock zegt toe om uit toe zoeken wat de 
financiële haalbaarheid is van nieuwe technologische 
alternatieven voor zonnevelden;

Februari 2021
Bevindingen financiële 
haalbaarheid

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

5. Permanente bewoning op ’t Isselt - compensatiefonds
Datum: commissie FL 14-10-2020
Portefeuillehouder: Ben Hiddinga

Wethouder Hiddinga zegt toe te onderzoeken of een 
compensatiefonds mogelijk is en waar dat 
compensatiefonds voor benut kan worden.

2e kwartaal 2021
Onderzoek 
compensatiefonds

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

6. Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
Datum: Raad 2-11-2020
Portefeuillehouder: Janine Kock

Wethouder Janine Kock zegt toe in januari 2020 met een 
notitie te komen over de verduurzaming van gemeentelijk 
vastgoed (wat hebben we, wat is er beschikbaar, wat 
kunnen we doen?) Daarin wordt het vraagstuk over 
zonnecarports meegenomen.

Januari 2021
Notitie verduurzaming 
gemeentelijk vastgoed

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

7. Recreatiebeleid ruimtelijk inpassen
Datum: Raad 2-11-2020
Portefeuillehouder: Janine Kock

Q1 2021
Resultaten onderzoek



Wethouder Janine Kock zegt toe in Q1 bij de raad terug te 
komen met de resultaten van het onderzoek naar hoe het 
recreatiebeleid ruimtelijk kan worden ingepast

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

8. Permanente bewoning op ’t Isselt - kapvergunningen
Datum: commissie FL 18-11-2020
Portefeuillehouder: Ben Hiddinga

Wethouder Hiddinga zegt toe onderzoek te doen naar de 
aanvraag van kapvergunningen door bewoners van ’t Isselt;

Januari 2021
Terugkoppeling 
onderzoek

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

9. Permanente bewoning op ’t Isselt - tijdspad
Datum: commissie FL 18-11-2020
Portefeuillehouder: Ben Hiddinga

Wethouder Hiddinga zegt toe het tijdspad te schetsen voor 
de ontwikkelingen op ’t Isselt;

1e kwartaal 2021
Tijdspad

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

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

Nr
.

Motie Stand van zaken Afhandeling

1. Motie woningbouw en groen
Datum besluitvorming: 11-11-2020
Indieners: LB, PvdA, CDA, D66, VVD
Portefeuillehouder: Hiddinga

Roept het college op:
 Om bij nieuwbouwplannen rekening te houden met 

klimaatadaptatie, hittestress, waterberging en 
groenkwaliteit;

 Om op het terrein van woningbouw een tweesporenbeleid 
te ontwikkelen, enerzijds gericht op inbreiding en 
anderzijds gericht op uitbreiding per kern;

 Additioneel voor alle grotere kernen parallel (nieuwe) 
uitleglocaties, met een significant aantal woningen te 
ontwikkelen;

 In het verleden afgeboekte woningbouwlocaties aan te 

Middels een memo “Versnelling woningbouw Oude 
IJsselstreek: de volgende stap” wordt uw raad geïnformeerd 
over de wijze waarop we invulling willen geven aan de 
motie.

De agendacommissie wordt voorgesteld om in februari 2021 
een werkbijeenkomst van de commissie fysieke 
leefomgeving te houden, waarna de raad in april 2021 
besluiten kan nemen.

Februari 2021
Ontwikkeling en uitvoering 
woningbouwbeleid

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren



merken voor met name woningbouw;
 Om de woningbouw voor alle doelgroepen (zoals 

huurders, starters, gezinnen en arbeidsmigranten) vlot te 
trekken door als gemeente zelf als regievoerder de 
bouwinitiatieven actief te sturen door het aanjaagteam 
woningbouw teneinde een zo divers mogelijk aanbod van 
woningen te garanderen;

2. Stimulering bouw huurwoningen in het middensegment
Datum besluitvorming: 11-11-2020
Indieners: VVD, D66
Portefeuillehouder: Hiddinga

Draagt het college op:
 Investeerders en projectontwikkelaars locaties aan te 

bieden voor het ontwikkelen van koopwoningen met de 
verplichting op deze locaties ook woningen in het midden 
huursegment te realiseren;

 Daartoe, in overleg met de gemeenteraad, een 
uitnodigingskader op te stellen;

 Voor 1 april 2021 de gemeenteraad middels een 
startnotitie in te lichten over de dan bereikte resultaten en 
een plan van aanpak daarin op te nemen, met daarin 
naast een tijdspad en een indicatie van de behoefte aan 
middenhuurwoningen, een opgave van het te realiseren 
aantal middenhuurwoningen;

Voor 1 april 2020
Startnotitie

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren


