
Conclusies en afspraken

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

gehouden op woensdag 14 april 2021 om 20.00 uur via [pexip]

Aanwezig: Ton Menke, commissievoorzitter
Maaike Piscaer, griffier

---------
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John Haverdil
Andre de Vries
Leo Epskamp

VVD
Jos Sluiter
Thea Teunissen
Jan Spronk

D66
Ziko van Dijk

College: Janine Kock
Ria Ankersmit
Ben Hiddinga

Ambtelijk: André Putker
Bob Konings
Mandy Roelofs
Frank Duenk
Charlotte Walther
Dorien de Keyzer

Afwezig met afmelding: --

Afwezig zonder afmelding: overige leden



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

Afmelding van: Ine Woudstra (D66), Marco Looman (commissiegriffier)
Geen mededelingen

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming
Op verzoek van de commissievoorzitter Ton Menke wordt conform art. 8 van de 
verordening op de raadscommissie een nieuw agendapunt aan de concept 
agenda toegevoegd: ‘stand van zaken tweede tranche zonnevelden’. De 
voorzitter ligt toe waarom hij tot deze afweging is gekomen. Het voorstel is 
tevens om de door de heer Mientjes (PRO) ingediende rondvraag over dit 
onderwerp bij dit nieuwe agendapunt te behandelen.

Erik Schieven (Lokaal Belang) geeft aan de urgentie en onrust te begrijpen, 
maar wil een ordevoorstel doen om vanavond het onderwerp niet inhoudelijk te 
behandelen, maar vooral te luisteren naar de insprekers en de inhoudelijke 
behandeling door te schuiven naar een extra commissie vergadering ruim dat 
het college hierover een inhoudelijke beslissing maakt. 

Gerard Mientjes (PRO!) geeft aan dat zijn fractie in stemt met het voorstel, maar 
dat de insprekers wel met iets concreets naar huis moeten kunnen gaan. 

Jos Sluiter (VVD) doet een ordevoorstel om omwille van de tijd het agendapunt 
over de RES te verzetten naar een volgende commissievergadering. 

John Haverdil (PvdA) stemt in met voorstel van Erik Schieven, maar stelt voor 
om de behandeling dan wel breder te trekken (o.a. meenemen akkoord van 
Groenlo, afspraken 1ste tranche, eigen verantwoordelijkheid gemeente, 
communicatie/burgerparticipatie) 

Naar aanleiding van de discussie in de commissie concludeert de 
commissievoorzitter met betrekking tot de agenda dat:

1. Agendapunt 1 ‘Stand van zaken tweede tranche zonnevelden’ vandaag 
niet inhoudelijk zal worden behandeld en dat er begin mei een vervolg 
aan deze bijeenkomst zal worden gegeven, waarin het onderwerp dan 
ook breder wordt getrokken (zie bovengenoemde onderwerpen).
Dit verzoek zal worden neergelegd bij de agendacommissie. 

2. Agendapunt 4 ‘Stand van zaken Regionale Energiestrategie (RES) 
Achterhoek’ vandaag behandeld zal worden; 

De agenda is gewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Conclusies en afspraken vergadering d.d. 10-3-2021
Besluitvorming

De lijsten conclusies en afspraken zijn ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming
Bestuurlijke toezeggingen:

1. Toepassen coördinatieregeling diverse procedures Ter Horst; 
aanhouden

2. Permanente bewoning op ’t Isselt – compensatiefonds; aanhouden
3. recreatiebeleid ruimtelijk inpassen; aanhouden



John Haverdil (PvdA): wanneer komen de resultaten?
Wethouder Kock: uitvoeringsagenda is naar de raad verzonden, de 
uitwerking rondom DRU volgt in Q2. Het heeft inderdaad vertraging 
opgelopen.

4. Permanente bewoning op ’t Isselt – tijdspad; aanhouden

Actuele moties:
1. Motie woningbouw en groen; aanhouden
2. Stimulering bouw huurwoningen in het middensegment; aanhouden

De lijst is besproken en aangepast 

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. Stand van zaken tweede tranche zonnevelden
Informatief 

Er wordt ingesproken door:
 De heer en mevrouw Ter Voert (namens Werkgroep “Bescherm de 

Ettense buurtschappen”) – Namens deze werkgroep zal er een petitie 
aan de commissie worden aangeboden – zie ingekomen stuk (21-135a/
b)

 Mevrouw Schipper (namens ‘Behoud Buurtschap Heuven’) – zie 
ingekomen stuk 21-123

 De heer Peter van der Kemp – namens het Comité voor dialoog, tegen 
opgelegde zonneparken - zie ingekomen stuk 21-125

 De heer Gilbers Esser – namens het bestuur van Stichting Gendringen 
Leefbaar.en de inwoners van Gendringen en directe omgeving.
(geen brief vooraf gestuurd) 

De voorzitter concludeert dat er begin mei een vervolg aan deze bijeenkomst 
zal worden gegeven, waarin het onderwerp dan ook breder wordt getrokken.
Dit verzoek zal worden neergelegd bij de agendacommissie.

Onderwerp
Aard bespreking

2. Visie op landschap, natuur en groene kernen 
Voorbereidende beraadslaging

Toelichting:
Voor de ontwikkeling van deze visie is eerder informatief gesproken over de 
conceptvisie in de raadscommissie Fysieke Leefomgeving van 14 oktober 2020 
en van 13 januari 2021. Naar aanleiding van ingekomen reacties vanuit de 
samenleving en vanuit uw commissie is de definitieve visie opgesteld.
Om de afgesproken wijzigingen goed inzichtelijk te maken is de reactienota 
aangevuld met een hoofdstuk verwerkingen waarin de teksten uit de 
conceptvisie en de nieuwe versie naast elkaar staan weergegeven. Dit is een 
hulpmiddel om eenvoudig en overzichtelijk de wijzigingen in de definitieve visie 
ten opzichte van de conceptvisie te kunnen nalezen. Dit hoofdstuk is te vinden 
in het document Reactienota inclusief verwerkingen vanaf blz 78.

Er wordt ingesproken door:
De heer Henk Ruessink namens Comité De Groene Grens Etten

Inleiding door de portefeuilehouder Ria Ankersmit
Aanwezig voor beantwoording technische vragen: Tineke Vos

De commissie adviseert het onderwerp in de raad te behandelen als 



bespreekstuk

Onderwerp
Aard bespreking

3. Startnotitie omgevingswet 
Voorbereidende beraadslaging

Toelichting:
Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Deze nieuwe wet brengt 
grote veranderingen met zich mee in de manier van werken binnen het ruimtelijk 
domein. Om ons goed voor te bereiden op de Omgevingswet zal er het komend 
jaar veel moeten gebeuren. Om de overgang naar de Omgevingswet soepel te 
laten verlopen moeten er immers grote besluiten genomen worden over de 
manier van werken en over de regels die gehanteerd zullen worden.

Inleiding door de portefeuillehouder Ben Hiddinga
Aanwezig voor de beantwoording van technische vragen: Dorien de Keyzer 

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

Onderwerp
Aard bespreking

4. Stand van zaken Regionale Energiestrategie (RES) Achterhoek 
Open gesprek

Er wordt ingesproken door:
 Lies Visscher Endeveld, namens Stichting Behoud Kemnade en Waalse 

Water

Er wordt een presentatie door Frank Duenk - Programmaleider Regionale 
Energiestrategie (RES) Achterhoek

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
I

Sluiting: 

Aldus vastgesteld door de commissie Fysieke Leefomgeving (FL) in zijn openbare vergadering van 

de commissiegriffier de voorzitter

Marco Looman Ton Menke


