
Lijst bestuurlijke toezeggingen
Commissie : Fysieke Leefomgeving (FL)
Datum : 22-09-2021

Nr. Toezegging Stand van Zaken Afhandeling

1. 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.

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 
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 4e kwartaal 2021 gereed zijn.  

4e kwartaal 2021
Inzicht bestemmingsplan 
en revisievergunning

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

2. 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.

Middels een memo met nummer 21-310 is de raad geïnformeerd. Q3 2021
Onderzoek 
compensatiefonds

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren

4. 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;

Middels een memo met nummer 21-310 is de raad geïnformeerd. Q3 2021
Tijdspad

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☒ afvoeren

5 Instellen gemeentelijke adviescommissie + verordening 
Omgevingswet      

Datum: raad 27-5-2021
Portefeuillehouder: Ben Hiddinga

Wethouder Hiddinga zegt toe het onderdeel ‘welstand’ uit 
de adviescommissie te evalueren.

Q4 2021

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

6 Fietspad over de IJssel Cie FL 15-09-21 Aandacht hebben voor verkeersveiligheid is in het Q4 2021 memo stappenplan



Datum: commissie FL 19 mei en 16 juni 2021
Portefeuillehouder: Ria Ankersmit

algemeen een reguliere taak. In dit geval houden we specifiek in de gaten 
wat er gebeurt.

Wethouder heeft toegezegd, een korte memo met daarin opgenomen het 
stappenplan om te komen tot realisatie van het fietspad.

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

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

Nr
.

Motie Stand van zaken Afhandeling

1. Motie Burgerparticipatie tijdens de energietransitie
Datum: raad 24-6-2021
Portefeuillehouder: Janine Kock

Verzoekt het college:
om zo snel mogelijk, maar uiterlijk voor 1 januari 2022 (samen met 
het Burgerinitiatief) de gemeenteraad een startnotitie aan te bieden 
met daarin beschreven hoe en op welke wijze het (representatief) 
burgerinitiatief kan bijdragen aan de realisatie van de 
energietransitie, waaronder ook de Transitievisie Warmte en 
diverse pilots op het gebied van lokale duurzame energie 
opwekking;

Datum: z.s.m., maar voor 1-1-2022
Startnotitie

Voorstel college: 
☒ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren

2. Datum:

Voorstel college: 
☐ aanhouden
☐ agenderen
☐ afvoeren


