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Besluitenlijst 

Van de vergaderingen van de raad van de gemeente Oude IJsselstreek, 
gehouden op donderdag 27 juni 2013 in de Drufabriek te Ulft. 

Aanwezig J.P.M. Alberse, burgemeester 
M.B.J. Looman, plv. raadsgriffier 
Mw. A.A.F.J. Aalbers-van Ham, CDA 
F.G.M. Aaldering, Lokaal Belang GVS 
H. Bruins, W D 
H. Canter Cremers, fractievoorzitter D66 
G.T. Colenbrander, Lokaal Belang GVS 
Mw. A.G.M. Ermers-Mulder, CDA 
J.H.M. Finkenflügel, fractievoorzitter Lokaal Belang GVS 
H.A.M. van Groningen, PvdA 
G.W.M. Hakvoort, CDA 
E.H. Heidoorn 
H.J. Hengeveld, Lokaal Belang GVS 
M. Hettinga, CDA 
Mw. H.B. Hofs, Lokaal Belang GVS 
L.G. Kuster, Lokaal Belang GVS 
Mw. A.P.F.M. van der Meer-Schepers, D66 
A.H.M. Menke, fractievoorzitter PvdA 
H.T.J. Schenning, PvdA 
Mw. S. Schoppers, PvdA 
Mw. G. Siner-Sir, Lokaal Belang GVS 
J.M.H.W. Sluiter, fractievoorzitter VVD 
B.W.J. Steentjes, CDA 
M. Tekinerdogan, CDA 
Mw. M.G.H. Verwaaijen-Roosendaal, Lokaal Belang GVS 
P. van de Wardt, fractievoorzitter CDA 
G.L.J.M. Wildenbeest, Lokaal Belang GVS 

Voorts aanwezig: Wethouder mw. C M . Sluiter-Kuilwijk, W D 
Wethouder J.W. Haverdil, PvdA 
Wethouder G.A. van Balveren, Lokaal Belang GVS 

Afwezig: Raadslid G. Vossers, Lokaal Belang GVS 
Raadslid Ö. Delioglu, PvdA 
Wethouder W.E.N. Rijnsaardt, Lokaal Belang GVS 

Opening om 20.00 uur 

Bundelnr. 3: Bestemmingsplan Kom Silvolde 
Dit plan voorziet in de bouw van in totaal 4 vrijstaande woningen op de locaties Industrieweg 
4, 6, 8 en 19 te Silvolde. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met de Nota zienswijzen en op basis daarvan de ingekomen zienswijze 

ongegrond te verklaren. 
2. Het Bestemmingsplan Kom Silvolde, locaties Industrieweg 4, 6, 8 en 19 ongewijzigd vast 

te stellen. 
3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 

Pagina 1 van 8 



Besluit raad: 
• conform voorstel 
• zonder hoofdelijke stemming 
• met algemene stemmen 
• aangenomen 

Bundelnr. 12: Jaarstukken GGD Noord en Oost Gelderland 
Op 4 juli 2013 zal het Algemeen bestuur van de G G D Noord en Oost Gelderland haar 
programmabegroting 2014 vaststellen. 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De afgevaardigde in het Algemeen Bestuur van de G G D Noord- en Oost Gelderland (de 

portefeuillehouder volksgezondheid) mee te geven in te stemmen met de 
(concept)programmabegroting G G D Noord- en Oost-Gelderland 2014. 

Besluit raad: 
• conform voorstel 
• zonder hoofdelijke stemming 
• met algemene stemmen 
• aangenomen 

Bundelnr. 13: Jaarstukken VNOG 
Op het jaarverslag en de jaarrekening 2012 van de V N O G is door uw burgemeester voor de 
vergadering van het Algemeen Bestuur van de V N O G van 26 juni jl. één reactie van de zijde 
van de gemeenteraad ontvangen. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
Het jaarverslag en de jaarrekening V N O G 2012 voor kennisgeving aan te nemen. 
Besluit raad: 
• conform voorstel 
• zonder hoofdelijke stemming 
• met algemene stemmen 
• aangenomen 

Bundelnr. 14: Jaarstukken Regio Achterhoek 
Op 3 juli 2013 zal het Algemeen Bestuur van Regio Achterhoek haar jaarstukken 2012 
vaststellen. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. In te stemmen met de jaarstukken 2012 van Regio Achterhoek. 
Besluit raad: 
• conform voorstel 
• zonder hoofdelijke stemming 
• met algemene stemmen 
• aangenomen 

Bundelnr. 15: Ontwerp Omgevingsvisie Gelderland 
De ontwerp-Omgevingsvisie benoemt de opgave en rollen voor de provincie, gericht op 
duurzame economische structuurversterking en het borgen van kwaliteit en leefbaarheid van 
de leefomgeving. De ontwerp-regionale visie is geënt op de Agenda 2020 en de Regionale 
Structuurvisie Achterhoek. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
Kennis te nemen van de zienswijze van de Regio Achterhoek en de Stuurgroep Agenda 
2020 op de ontwerp provinciale Omgevingsvisie en -verordening en daarmee instemmen. 
Besluit raad: 
• conform voorstel 
• zonder hoofdelijke stemming 
• met algemene stemmen 
• aangenomen 
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Motie bij bundelnr. 4B: Afwikkeling consequenties woonvisie 
Onderwerp: toepassen van maatwerk bij verdeling van plancapaciteit 
Motie op grond van art. 42 Reglement van Orde. 

Indiener(s): 
H.J. Hengeveld (Lokaal Belang GVS) 
A.H.M. Menke (PvdA) 
H. Bruins (WD) 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 27 juni 2013 

Gelezen het voorstel over de Afwikkeling van de consequenties van de regionale woonvisie; 
Overwegende dat de daaraan verbonden verdeling van de plancapaciteit per 1-1-2013 geen 
flexibiliteit kent en daardoor geen ruimte biedt voor toepassing van maatwerk; 
Verzoekt het college, met inachtneming van voornoemde capaciteit en budgettair neutraal, in 
daarvoor in aanmerking komende gevallen, via uitwisseling van contingent, ruimte te scheppen voor 
toepassing van maatwerk; 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Ondertekening: 

H.J. Hengeveld A.H.M. Menke H. Bruins 
(Lokaal Belang GVS) (PvdA) (WD) 

• zonder hoofdelijke stemming 
• met 22 stemmen voor (Lokaal Belang, CDA, PvdA, VVD) en 3 stemmen tegen (D66) 
• aangenomen 

Bundelnr. 4B: Afwikkeling consequenties woonvisie 
Op 20 januari 2011 is de regionale woonvisie Achterhoek vastgesteld. De regionale 
woonvisie anticipeert op de krimp in de Achterhoekse gemeenten. De behoefte aan 
woningbouw loopt verder terug. De regio heeft een overschot aan plancapaciteit voor 
woningbouw. De Achterhoekse gemeenten hebben met elkaar afgesproken de plancapaciteit 
terug te brengen. Dit heeft tot gevolg dat in projecten de woningbouwplannen moeten 
worden teruggebracht of zelfs helemaal moeten worden stopgezet. Dit voorstel vraagt 
besluitvorming overeen zestal projecten. 
Aan de gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. De plancapaciteit met 459 woningen te verlagen door het verminderen van woningen op 

6 woningbouwlocaties. 
2. De verliesvoorziening woonvisie te verhogen met € 1.854.563 tot € 13.654.563 en deze 

aan te wenden om verliezen binnen de getroffen grondcomplexen af te dekken. 
3. Uit de verliesvoorziening grondexploitaties jaarrekening 2011 (voorraden) € 1.961.615 

inzetten voor de grondexploitaties Hutten Noord, Hutten Zuid en Centrumplan Ulft. 
4. De gewijzigde grondexploitatie Hutten Noord vast te stellen 
5. De gewijzigde grondexploitatie Hutten Zuid vast te stellen 
6. De gewijzigde grondexploitatie voor het Centrumplan Ulft vast te stellen en daarvoor een 

krediet beschikbaar te stellen van € 2.100.000 voor de reconstructie van de openbare 
ruimte van het Centrumplan Ulft en dit bedrag aan te wenden voor de kosten van deze 
reconstructie. 

7. De nieuwe grondexploitatie Keurkamer (voormalig plandeel 3 van Hutten Zuid) vast te 
stellen. 

8. De boekwaarde van het complex Biezenakker met € 2.516.143 af te waarderen tot 
agrarische waarde en dit bedrag ten laste te brengen van de verliesvoorziening 
woonvisie. 

Besluit raad: 
• conform voorstel 
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• zonder hoofdelijke stemming 
• met algemene stemmen 
• aangenomen 
• met stemverklaring Canter Cremers: "Wetende dat D66 niet aan de realiteit kan ontkomen, met pijn 
in ons hart, doodzonde van het geld, stemmen wij in met het voorstel. Wij hopen dat dit nooit meer zal 
gebeuren.", en met kanttekeningen van het CDA zoals in de bijdrage in 1 e termijn door Van de Wardt 
verwoord onder de titel: "De ambities worden duur betaald." 

MOTIE 
artikel 42 Reglement van orde 
Onderwerp: Bestemmingsplan Supermarkt Veldstraat Ulft 

Indiener: 

G.W.M. Hakvoort (CDA Oude IJsselstreek) 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen d.d. 27 juni 2013, 

De Raad, 
gezien het raadsvoorstel, 
Van mening is dat: 
fase 3 herontwikkeling winkelgebied De Blenk de gepaste aandacht krijgt, 
Draagt het college op: 
• dezelfde gedrevenheid, enthousiasme en wil te tonen om ook fase 3 tot een succes 

te maken; 
• met de hoogst mogelijke prioriteit de bestemming supermarkt van het oude Super de 

Boer pand te halen; 
• een creatieve oplossing te vinden met de eigenaar van de C1000 om zijn huidige m2 

winkelvloeroppervlak te kunnen handhaven om zo de schijn van oneerlijke 
concurrentie tegen te gaan; 

en gaat over tot de orde van de dag. 
Ondertekening en naam: 

Guido Hakvoort 
(CDA Oude IJsselstreek) 
• motie is ingetrokken door de indiener, na zijn constatering: "De geest die ik met deze motie wil 
uitstralen bespeur ik in het debat". 

Bundelnr. 1: Bestemmingsplan Supermarkt Veldstraat Ulft 
Er is een ontwerpbestemmingsplan opgesteld, dat voorziet in realisering van een supermarkt 
aan de Veldstraat in Ulft. Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter visie 
gelegen. Er zijn drie zienswijzen ingediend. In de nota zienswijzen zijn deze zienswijzen 
behandeld en per zienswijze is een voorstel gedaan. Naar aanleiding daarvan heeft een 
distributieve toets plaatsgevonden van de supermarktsector in Ulft. Voorgesteld wordt de 
betreffende rapportage toe te voegen als bijlage in de toelichting van het bestemmingsplan 
en de regels van het bestemmingsplan (art. 3.1, sub a) zodanig aan te vullen dat de 
oppervlakte van de supermarkt niet meer bedraagt dan 1.900 m2 w.v.o.. Voorgesteld wordt 
dit begrip nader te omschrijven in de begripsbepaling (art. 1.31). 
In de nota worden tevens enkele ambtshalve wijzigingen voorgesteld. Nu het voorlopig 
bouw-ontwerp verder is uitgewerkt is gebleken, dat enkele wijzigingen van de verbeelding 
nodig zijn. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. over de ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan "Supermarkt 

Veldstraat, Ulft" te beslissen overeenkomstig de voorstellen zoals opgenomen in de Nota 
"zienswijzen en ambtshalve wijzigingen"; 
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2. in te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen; 
3. het bestemmingsplan "Supermarkt Veldstraat, Ulft", zoals vervat in het bestand 

NL.IMRO.BP000109-VA01, ten opzichte van het ontwerpplan, gewijzigd vast te stellen; 
4. geen exploitatieplan vast te stellen. 
Besluit raad: 
• conform voorstel 
• zonder hoofdelijke stemming 
• met algemene stemmen 
• aangenomen 

Amendementen bij: Bundelnr. 2: Bestemmingsplan DRU Industriepark 
Amendement (1) 
Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan DRU Industriepark Ulft - Bestemming SSP Hal 
Amendement op grond van art. 41 Reglement van Orde. 
Indiener(s): H.C.J. Canter Cremers (D66) 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 27 juni 2013, 

besluit 
- het bestemmingsplan "DRU Industriepark Ulft", zoals vervat in het bestand NL.IMRO.BP000110-

VA01, ten opzichte van het voorliggende gewijzigde ontwerpplan 
als volgt aan te passen: 
aan de voorgestelde bestemming van de SSP Hal (cultuur en ontspanning) de volgende 
bestemmingen toevoegen: 
- Bedrijvigheid cat 2 
- Opslag goederen 
- Opslag voertuigen 
- Parkeren 
Ondertekening: 
H.C.J. Canter Cremers 
(D66) 
Besluit raad over amendement 1 
• zonder hoofdelijke stemming 
• met 3 stemmen (D66) voor en 22 stemmen tegen 
• verworpen 

eiang, A, PvdA, WD) 

Amendement (2) 
Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan DRU Industriepark Ulft - Bestemming Ketelhuis 
Amendement op grond van art. 41 Reglement van Orde. 
Indiener(s): H.C.J. Canter Cremers (D66) 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 27 juni 2013, 

besluit 
- het bestemmingsplan "DRU Industriepark Ulft", zoals vervat in het bestand NL.IMRO.BP000110-

VA01, ten opzichte van het voorliggende gewijzigde ontwerpplan 
als volgt aan te passen: 
aan de voorgestelde bestemming van het Ketelhuis (horeca, kantoor, educatie) de volgende 
bestemmingen toevoegen: 
- Bedrijvigheid cat 2 
- Ambachtelijke bedrijven 
- Cultuur en ontspanning 
- Wonen 
Ondertekening: 
H.C.J. Canter Cremers 
(D66) 
Besluit raad over amendement 2 
• zonder hoofdelijke stemming 
• met 3 stemmen voor (D66) en 22 stemmen tegen (Lokaal Belang, DA, PvdA, W D ) 
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• verworpen 

Amendement (3) 
Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan DRU Industriepark Ulft - Aanduiding steiger 
Amendement op grond van art. 41 Reglement van Orde. 
Indiener(s): H.C.J. Canter Cremers (D66) 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 27 juni 2013, 

besluit 
- het bestemmingsplan "DRU Industriepark Ulft", zoals vervat in het bestand NL.IMRO.BP000110-

VA01, ten opzichte van het voorliggende gewijzigde ontwerpplan 
als volgt aan te passen: 
de voorgestelde aanduiding steiger langs rivier aan de zijde Ketelhuis/Wonion gebouw verwijderen. 
Ondertekening: 
H.C.J. Canter Cremers 
(D66) 
Besluit raad over amendement 3: 
• zonder hoofdelijke stemming 
• met 3 stemmen voor (D66) en 22 stemmen tegen (Lokaal Belang, CDA, PvdA, W D ) 
• verworpen 

Amendement (4) 
Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan DRU Industriepark Ulft - Bestemming Parkeren en 
tijdelijke weg 
Amendement op grond van art. 41 Reglement van Orde. 
Indiener(s): H.C.J. Canter Cremers (D66) 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 27 juni 2013, 

besluit 
- het bestemmingsplan "DRU Industriepark Ulft", zoals vervat in het bestand NL.IMRO.BP000110-

VA01, ten opzichte van het voorliggende gewijzigde ontwerpplan 
als volgt aan te passen: 
de voorgestelde bestemming parkeren en tijdelijke weg op agrarische gronden van boer Breunisse 
verwijderen. 
Ondertekening: 
H.C.J. Canter Cremers 
(D66) 
Besluit raad over amendement 4: 
• zonder hoofdelijke stemming 
• met 3 stemmen voor (D66) en 22 stemmen tegen (Lokaal Belang, CDA, PvdA, W D ) 
• verworpen 

Amendement (5) versie 2 
Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan DRU Industriepark Ulft - Bestemming parkeren op 
groenstrook 
Amendement op grond van art. 41 Reglement van Orde. 
Indiener(s): H.C.J. Canter Cremers (D66) 

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek, in vergadering bijeen op 27 juni 2013, 

besluit 
- het bestemmingsplan "DRU Industriepark Ulft", zoals vervat in het bestand NL.IMRO.BP000110-

VA01, ten opzichte van het voorliggende gewijzigde ontwerpplan 
als volgt aan te passen: 
aan de voorgestelde bestemming van de groenstrook, gelegen tussen het loongebouw en de 
landmark dicht bij de waterspeelplaats, de bestemming 'parkeren' toevoegen. 
Ondertekening: 
H.C.J. Canter Cremers 
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(D66) 
Besluit raad over amendement 5: 
• zonder hoofdelijke stemming 
• met 3 stemmen voor (D66) en 22 stemmen tegen (Lokaal Belang, CDA, PvdA, VVD) 
• verworpen 

Bundelnr. 2: Bestemmingsplan DRU Industriepark 
Onderdelen van de Gebiedsvisie DRU Industriepark zijn opgenomen in het 
ontwerpbestemmingsplan DRU Industriepark Ulft. Het ontwerpbestemmingsplan heeft 
gedurende 6 weken ter visie gelegen. Er zijn zienswijzen ingediend. Enkele zienswijzen en 
ambtshalve wijzigingen geven aanleiding om aanpassingen in het ontwerp bestemmingsplan 
aan te brengen. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. over de ingediende zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan "DRU Industriepak 

Ulft" te beslissen overeenkomstig de voorstellen zoals opgenomen in de Nota 
zienswijzen en ambtshalve wijzigingen; 

2. in te stemmen met de voorgestelde ambtshalve wijzigingen; 
3. het bestemmingsplan "DRU Industriepark Ulft", zoals vervat in het bestand 

NL.IMRO.BP000110-VA01, ten opzichte van het ontwerpplan, gewijzigd vaststellen; 
4. geen exploitatieplan vast te stellen; 
5. het beeldkwaliteitplan DRU Industriepark Deelplan 2 vast stellen. 
De gemeenteraad wordt aanvullend voorgesteld: 
- Over de ingediende zienswijzen nummers 9, 10,11 en 12 tegen het 

ontwerpbestemmingsplan "DRU Industriepark Ulft" te beslissen overeenkomstig de 
voorstellen zoals opgenomen in de Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen. 

Besluit raad: 
• conform voorstel 
• zonder hoofdelijke stemming 
• met 22 stemmen voor (Lokaal Belang, CDA, PvdA, VVD) en 3 stemmen tegen (D66) 
• aangenomen 

Bundelnr. 4A: Evaluatie regionale woonvisie Achterhoek 2010-2010 
Op 20 januari 2011 heeft de gemeenteraad ingestemd met de regionale woonvisie 
Achterhoek 2010-2020. Een van de afspraken uit deze visie is dat de gemaakte afspraken 
eens per twee jaar worden geëvalueerd. Ter voorbereiding op deze evaluatie is een 
regionaal woonwensen en leefbaarheidsonderzoek uitgevoegd. Dit onderzoek, tezamen met 
de jaarlijkse woonmonitor en een actuele beschrijving van de huidige situatie op de 
(regionale)woningmarkt heeft geleid tot de evaluatie notitie. 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Kennis te nemen van de "Evaluatie regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020". 
2. Met zeven gemeenten gezamenlijk een nieuwe regionale Woonagenda 2015-2025 voor 

te bereiden. De stuurgroep regiovisie wonen coördineert de voorbereiding. 
3. Conclusies en aanbevelingen uit "Evaluatie regionale Woonvisie Achterhoek 2010-2020" 

mee te nemen als bouwsteen voor de regionale Woonagenda 2025. 
4. De regionale Woonagenda 2025 in 2014 ter behandeling aan te bieden aan de nieuwe 

gemeenteraad. 
Besluit raad: 
• wegens tijdgebrek is dit agendapunt aangehouden tot de raadsvergadering van 4 juli 2013 

Bundelnr. 16A.: Mededelingen en stukken van het college in het kader van de actieve 
informatieplicht 
Aangemeld: geen mededelingen 
Besluit raad: 
• voor kennisgeving aangenomen. 
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Bundelnr. 16B: Stukken inzake gemeenschappelijke regelingen en externe 
vertegenwoordigingen 
Besluit raad: 

voor kennisgeving aangenomen. 

Bundelnr. 16C: Ingekomen stukken 
Bundelnr. 16C: Ingekomen stukken 
Besluit raad: 
• categorie A en C conform voorstel 
• categorie B en D voor kennisgeving aangenomen 

Bundelnr. 16D: Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 30 mei 2013 
Besluit raad: 
• conform concept 
• vastgesteld 

Bundelnr. 16E: Vragenhalfuur 
Aangemeld: 
Lokaal Belang: Biovergistingsinstallatie 
CDA: De te bouwen Biogasinstallatie op Hofskamp Oost. Dit n.a.v. krantenartikelen in de 
Gelderlander van jl. donderdag en zaterdag. 
D66: Gang van zaken rond het artikel in de Gelderlander van jl. zaterdag over het Ketelhuis 
en de vestiging van een hotel daarin, alsook de toelichtende brief daarover die we kregen 
van Boei. 
Besluit raad: 
• wegens tijdgebrek is dit agendapunt is aangehouden tot de raadsvergadering van 4 juli 2013 

Sluiting 
De voorzitter sluit om 22:59 uur de vergadering. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 
4 juli 2013. 

de griffier de voorzitter 

J. van Urk J.PV- Alberse 
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