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Notulen van de vergadering van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 
donderdag 25 maart 2010 in de Drufabriek te Ulft. 
 

 
Aanwezig:   J.P.M. Alberse, voorzitter 
 J. van Urk, griffier  
 P. van de Wardt, fractievoorzitter CDA 
 Mw. A.A.F.J. Aalbers-van Ham, CDA 
 R.J.W.M. Bergevoet, CDA 
 Mw. A.G.M. Ermers-Mulder, CDA  
 G.W.M. Hakvoort, CDA 
 B.J. Steentjes, CDA  
 M. Tekinerdogan, CDA  

     J.H.M. Finkenflügel, fractievoorzitter Lokaal Belang GVS 
 F.G.M. Aaldering, Lokaal Belang GVS  
 G.A. van Balveren, Lokaal Belang GVS, tevens wethouder 
 Mw. H.B. Hofs, Lokaal Belang GVS  
 L.G. Kuster, Lokaal Belang GVS 
 W.E.N. Rijnsaardt, Lokaal Belang GVS, tevens wethouder 
 Mw. G. Siner-Sir, Lokaal Belang GVS 
 Mw. M.G.H. Verwaaijen-Roosendaal, Lokaal Belang GVS 
 G. Vossers, Lokaal Belang GVS  
 G.L.J.M. Wildenbeest, Lokaal Belang GVS  
 A.H.M. Menke, fractievoorzitter PvdA  
 H.A.M. van Groningen, PvdA 
 J.W. Haverdil, PvdA, tevens wethouder 
 Mw. A.L. Hedin-Penninx, PvdA  
 Mw. S. Schoppers. PvdA 
 J.M.H.W. Sluiter, fractievoorzitter VVD 
 Mw. C.M. Sluiter-Kuilwijk, VVD, tevens wethouder 
 Mw. C.M. Beumer, fractievoorzitter D66 
 Mw. A.P.F.M. van de Meer-Schepers, D66 
 Dhr. E.H, Heldoorn, D66 
 
Voorts aanwezig: Wethouder J.F.M. Freriks, PvdA  
  
Notulist: T.J.H.M. Delfgaauw (Notuleerservice Nederland) 
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1. Opening  
 

De voorzitter heet om 20.00 uur iedereen van harte welkom bij deze eerste gewone 
raadsvergadering van de nieuwe raad. Hij wijst erop dat de vier raadsleden die tevens wethouder zijn 
weer achter de collegetafel zitten, naast wethouder Freriks.  
Hij leest nu de gebruikelijke tekst voor ter opening van de vergadering. 
Hierna meldt hij dat er geen afwezigen zijn. 
 
 
2. Vaststellen agenda 
 
De voorzitter constateert dat de hele raad instemt met de agenda. Hij zegt dat er een inspreekster is 
voor agendapunt 4. Vervolgens geeft hij het woord aan mevrouw Van der Ziel. 
 
Mevrouw Van der Ziel zegt dat zij en haar man in januari 2009 gevraagd hebben of het mogelijk was 
om een woning te bouwen op het perceel Leemscherweg 7 te Varsseveld. De gemeente gaf toen aan 
dat het wellicht meegenomen kon worden in het bestemmingsplan Kom Varsseveld. Toen de 
gemeente in september 2009 aangaf er nog mee bezig te zijn, heeft de familie een verzoek tot 
wijziging van het bestemmingsplan ingediend. In december 2009 besloot de gemeente niet mee te 
werken aan een wijziging. Daartegen is bezwaar gemaakt en er is een gesprek met wethouder 
Haverdil aangevraagd. Een gesprek bleek niet mogelijk te zijn en daarom is een mail aan de fracties 
gestuurd.  
Twee dagen geleden kreeg zij toch de uitnodiging om hier vanavond te komen.  
Zij zegt dat de gemeente als een van de redenen voor afwijzing aangeeft dat er sprake is van een 
geleidelijke overgang van de kern naar het buitengebied. Zij meent dat deze ook met de woning 
gehandhaafd blijft, omdat er voor het perceel ook nog een plantsoen ligt. Bovendien zijn schuin 
daartegenover vorig jaar ook woningen gebouwd. De gemeente gaf aan dat de bouw moest 
plaatsvinden op een zeer ruim perceel. Zij meent dat 1250 m² best ruim is, zowel door het plantsoen 
als door het feit dat er niet aan de weg gebouwd wordt. Ook ontstaat er aan deze kant van de weg 
geen drukkere bebouwing dan aan de overkant. De gemeente gaf voorts als reden dat er sprake is 
van een groene wig. Zij vraagt zich af in hoeverre dat het geval is, omdat er hier wel een rondweg en 
een industriegebied ligt. Bij het Hofshuus mocht wel een schuur worden gebouwd, omdat deze daar 
vroeger stond.  
Zij wijst erop dat de familie in 1988 de woning Leemscherweg 5 heeft afgebroken, waardoor het aantal 
woningen gelijk blijft. Door de nummerwijziging in 1980 van de nummers 1 en 3 naar 5 en 7 is de 
indruk gewekt dat er nog twee woningen gebouwd zouden kunnen worden.  
Zij vraagt tot slot de raad haar te helpen om hier een fijn huis te bouwen. 
 
De voorzitter constateert dat er geen vragen van de raadsleden aan mevrouw Van der Ziel zijn. 
 
 
3. Bestemmingsplan De Rieze V, gedeeltelijke herziening B ten behoeve van een 

afvalverwerkend bedrijf 
 
De voorzitter zegt dat het plan voorziet in een uitbreiding van het afvalverwerkend bedrijf VCR Import 
& Export B.V. & TCU B.V. op het industrieterrein De Rieze V. 
 
De nieuwe raad neemt hiermee unaniem zijn eerste besluit. 
 
 
4. Bestemmingsplan Kom Varsseveld: verzoek om wijziging voor realisatie van een extra 

burgerwoning afwijzen 
 
De voorzitter geeft het woord aan mevrouw Hofs. 
 
Mevrouw Hofs zegt dat dit voorstel vragen opgeroepen heeft bij meerdere fracties. Het raadsvoorstel 
vond zij wat mager en zij meent dat, mede met het oog op het grote aantal nieuwe raadsleden, de 
informatie goed moet zijn. Voor een goed oordeel bleken de opgevraagde aanvullende gegevens echt 
nodig te zijn. Zij verzoekt de wethouder toe te lichten waarom over dit voorstel negatief geadviseerd 
wordt. De fractie van Lokaal Belang gaat akkoord met het voorstel van het college. 
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Mevrouw Aalbers zegt dat het CDA dit wel een zaak vond waar een stedenbouwkundige naar moest 
kijken. Dat is gebeurd. Zij meent dat met de bouw van een woning de wig verdwijnt. De vergelijking 
met het Hofshuus gaat mank, omdat het daar gaat om een historisch en maatschappelijk belang. Het 
gegeven dat er eerder een woning stond rechtvaardigt niet zonder meer de aanspraak op een woning 
op die plaats. Zij constateert dat de stedenbouwkundige negatief adviseert en VROM zegt dat niet 
sprake is van inbreiding maar van uitbreiding. Aangezien er ook nog sprake is van een groene 
bestemming, kan het CDA niet anders dan de afwijzing ondersteunen. 
 
Wethouder Haverdil zegt dat het lastig uit te leggen is dat dit perceel binnen de bebouwde kom valt, 
maar toch niet bestemd is om te bouwen. Ook in 2005 is door het SAB geadviseerd hier niet te 
bouwen. In 2007 is het bestemmingsplan opnieuw vastgesteld en heeft het daar de bestemming groen 
gekregen, die er altijd al op lag. De advisering door het SAB was ingegeven door de behoefte tot een 
onafhankelijk advies. VROM heeft het aangemerkt als een groen overgangsgebied. De bouw van de 
schuur bij het Hofshuus gaat niet op, omdat hier nu juist sprake is van een algemeen maatschappelijk 
belang en vanwege de cultuurhistorie. Om dergelijke redenen zegt VROM dat je mag afwijken.  
 
De voorzitter constateert wederom unanimiteit en zegt dat het collegevoorstel is aangenomen. 
 
 
5. Vaststellen bestemmingsplan Oude IJsselstreek 2009 - Pol 6 Ulft 
 
Mevrouw Aalbers zegt dat de fractie akkoord gaat. Zij merkt wel op dat zij graag zag dat de raad van 
tevoren via de mail te horen kreeg dat een oplossing gevonden was, omdat alleen in dat geval dit punt 
geagendeerd zou worden. Nu was het voorstel onvolledig, omdat de fractie heeft moeten navragen 
wat de oplossing was.  
 
De heer Sluiter zegt dat ook zijn opmerking van procedurele aard is. De gevonden oplossing houdt in 
dat toch nog twee parkeerplaatsen buiten het terrein gevonden worden. Daardoor klopt de oplossing 
niet met het raadsvoorstel. Op zich is het een goed voorstel, dat ook ontstaan is vanuit de 
betrokkenen zelf. De communicatie over dit voorstel had beter gekund.  
 
Wethouder Haverdil zegt dat beide sprekers gelijk hebben. Het probleem zat in de afgesproken 
procedure. In principe dienen de parkeerplaatsen op eigen grond gerealiseerd te worden. Als dit niet 
kan, moet het, zo mogelijk, elders gebeuren op kosten van de grondeigenaren. Terwijl het gesprek 
hierover nog loopt, moest de organisatie al de stukken aanleveren voor deze vergadering. Misschien 
moet dit toch anders georganiseerd worden.  
 
De heer Sluiter vindt dat de informatie compleet dient te zijn en dat de raad daar niet achteraan hoeft 
te gaan.  
 
Mevrouw Aalbers ziet een eenvoudige oplossing in een mailtje aan de raad.  
 
De voorzitter dankt voor de suggesties. Wanneer er een raadsrotonde geweest was, was dit 
waarschijnlijk eerder opgelost. Hij constateert dat de hele raad instemt met het voorstel. 
 
 
6. Vaststellen bestemmingsplan Oude IJsselstreek 2009 - Bongersstraat 94 Ulft 
 
Hiermee wordt zonder beraadslaging ingestemd. 
 
 
7. Eerste wijziging legesverordening 2010 
 
Hiermee wordt zonder beraadslaging ingestemd. 
 
 
8. Mededelingen van het college in het kader van de actieve informatieplicht 
 
Er zijn geen mededelingen. 
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9. Stukken inzake gemeenschappelijke regelingen en externe vertegenwoordigingen 
 
Er zijn geen mededelingen. 
 
 
10. Ingekomen stukken 
 
De heer Sluiter zegt dat in de D-categorie iets van de raad wordt gevraagd. Ontvangen is de brief van 
de ambulante handel. Hij stelt voor om de markten op korte termijn in de rotonde te gaan behandelen, 
waarbij aan de marktmensen zelf gevraagd kan worden hoe het nu gaat. Als voorbeeld geeft hij aan 
dat in Ulft de markt binnen een jaar twee keer dient te verhuizen. 
 
De voorzitter ziet dat de andere fracties dit voorstel onderschrijven. Hierbij zullen ook de 
marktmeester en andere betrokkenen uitgenodigd worden. 
 
 
11. Vaststellen notulen raadsvergaderingen 18 februari, 10 en 11 maart 2010 
 
Er zijn geen wijzigingen voorgesteld. Alle verslagen worden ongewijzigd vastgesteld. 
 
 
12. Vragenhalfuur gemeenteraad 
 
Er zijn geen vragen ingediend. 
 
 
13. Sluiting 
 
De voorzitter constateert dat om even na 20.30 uur al het einde van de raadsvergadering bereikt is. 
Het kon helaas niet anders. Hij dankt de aanwezigen voor de inbreng en de belangstelling en sluit de 
vergadering. 
 
 
De griffier     de voorzitter 
 
 
 
J. van Urk     J.P.M. Albersee 
 
 
 


