
 

 Openbare besluitenlijst raadsvergadering 26 januari 2023 

Openbare besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de Gemeente Oude IJsselstreek, gehouden op 26 januari 2023, 20:00 uur in de  
DRU Conferentiezaal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanwezig 
Voorzitter: Otwin van Dijk, burgemeester 

Griffier: Marco Looman 

Raadsleden: Frank Aaldering (Lokaal Belang) 
Jan Bogerd (PRO!) 
Koen Dieker (DePB) 
Ruben Driever (CDA) 
Hans Duitshof (Lokaal Belang) 
Jeanette Elstak (CDA) 
Stephen Gijsbers (Lokaal Belang) 
Guido Hakvoort (CDA) 
Lucy Hugen - Thuis (Lokaal Belang) 
Barry Kock (Lokaal Belang) 
Richard de Lange (ADA) 
Sylvia van Londen – Schreuder (PvdA) 
Meike Lubbers (DePB) 
Willie Oort - Löwenthal (PvdA) 
Gülden Siner – Sir (PRO!) 
Rens Spijkers (VVD) 
Memet Tekinerdoğan (VVD) 
Doke Tempels (PvdA) 
Camiel Vanderhoeven (D66) 
Jaap Veldhorst (Lokaal Belang) 
Gerrit Vossers (DePB) 
Herman Vreeman (DePB) 
Gerard Wildenbeest (Lokaal Belang) 
Luuk Wondergem (Lokaal Belang) 

Wethouders: Ben Hiddinga (Lokaal Belang) 
Ria Ankersmit (Lokaal Belang) 
Janine Kock (CDA) 
John Haverdil PvdA) 
Marco Bennink (Lokaal Belang) 

Secretaris: Ron Frerix 

Afwezig: Miranda Steentjes (Lokaal Belang) 

U kunt de vergadering live of achteraf 

volgen via de website van de 

gemeenteraad: 

 https://raad.oude-ijsselstreek.nl/ 

 

https://raad.oude-ijsselstreek.nl/
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 Agendapunt Besluit / Stemming Toezeggingen & moties 
0.1 Opening en mededelingen Afmelding van: Miranda Steentjes (Lokaal Belang)  

 
 

0.2 Vaststelling agenda 
 

Agenda ongewijzigd vastgesteld. 
 

 

0.3 Toespraak kinderburgemeester Om 18.30 uur vond de installatie van de 
kinderburgemeester en kindergemeenteraad plaats. 

 

1.  Bestemmingsplan Fietspad Ulft-Silvolde 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Het bestemmingsplan ‘Fietspad Ulft-Silvolde’ met 

IMRO-code NL.IMRO.1509.BP000155-VA01 
gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de 
wijzigingen die zijn opgenomen in de Nota van 
zienswijzen en ambtshalve aanpassingen;  

2. Geen exploitatieplan vast te stellen conform 
artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening. 

 
Het voorstel wordt met 19 stemmen voor (LB met 
uitzondering van Gerard Wildenbeest, CDA, PvdA, 
PRO!, VVD, ADA, D66) en 5 stemmen tegen 
(Gerard Wildenbeest en DePB) aangenomen. 

Wethouder Ankersmit komt op een 
later moment terug op de vraag van 
PRO! over de breedte van de weg. 
 
Toezegging wethouder Ankersmit: 
De verkeerssituatie bij het inrijden van 
de kern van Silvolde brengt wat 
onduidelijkheid met zich mee. Dit 
aspect wordt meegenomen in het 
GVVP waarmee dit jaar wordt gestart. 
 
Bij de uitvoering worden omwonenden 
meegenomen in de planaanpak. Dit is 
een onderdeel van de werkwijze van 
de gemeente bij het aanleggen van 
infrastructurele projecten. 
 
Stemverklaring Gerard Wildenbeest 
(Lokaal Belang): 
“We hebben het hier over mijn 
speeltuin. Ik ben hier geboren en 
getogen en ik ben, in tegenstelling tot 
anderen, het er niet mee eens dat dit 
geen inbreuk is op het mooie gebied in 
Ulft. Want het is eigenlijk Ulfts 
grondgebied. Het plan zoals het nu 
voorligt daar zitten voor mij teveel 
haken en ogen aan en ook een aantal 
grote minpunten waarvan er een 
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aantal vanavond zijn benoemd, zoals 
de Ulftseweg en het feit dat de fietsers 
uit de kern van Silvolde worden 
gehouden. Maar zeker ook de 
aansluiting tussen het nieuwe fietspad 
en de fietsenstalling. Mijn bezwaren 
zijn dusdanig dat ik niet in kan 
stemmen met het plan zoals het nu 
voorligt.’’ 

2. Bestemmingsplan Miltseweg 7 Gendringen 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Geen exploitatieplan vast te stellen als bedoeld 

in artikel 6.12, lid 2 van de Wet ruimtelijke 
ordening; 

2. Het bestemmingsplan “ Buitengebied Oude 
IJsselstreek, locatie Miltseweg 7 Gendringen”, 
met identificatiecode NL.IMRO.1509.BP000194-
VA01 gewijzigd vast te stellen. 
 

 
Met algemene stemmen aangenomen. 

 

3.  Kleinschalige windmolens (verruimen 
mogelijkheden) 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Uitnodigingskader lokale duurzame energie 

opwekking (d.d. 27 juni 2019) aan te passen voor 
kleinschalige windmolens met bijgevoegde 
Errata; 

2. Een algemene verklaring van geen bedenkingen 
(vvgb) af te geven, zoals bedoeld in artikel 2.27 
van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo) voor het afwijken van 
het bestemmingsplan t.b.v. projecten voor de 
bouw van windmolens met een ashoogte tot en 
met 25 meter; 

3. Bij inwerking treden van de Omgevingswet het 
bindend advies niet van toepassing te verklaren 
voor projecten voor de bouw van windmolens 
met een ashoogte tot en met 25 meter indien een 
omgevingsvergunning voor buitenplanse 

 
 
Met algemene stemmen aangenomen. 
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omgevingsplanactiviteit, als bedoeld in artikel 
16.15a onder b Omgevingswet, nodig is. 
 

4.  Gronduitgifte De Kamp in Netterden 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
Toestemming te geven voor de ontwikkeling van 
gronden kadastraal bekend sectie H, nummer 1361 
gelegen tussen De Kamp en de Slawijkseweg voor 
woningbouw. 

 
Amendement (gewijzigd) ingediend en 
ingetrokken door Herman Vreeman (DePB). 
 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 

Toezegging wethouder Hiddinga: 
De uitvraag biedt inwoners van 
Netterden de mogelijkheid om 
gezamenlijk een bod te doen. In de 
procedure en de inschrijvingstermijn 
wordt hiermee rekening gehouden 
zodat inwoners van Netterden zich 
kunnen verenigen om een bod te 
doen.  
Mocht dit niet leiden tot een reactie 
van inwoners uit Netterden of van een 
projectontwikkelaar dan gaat de 
wethouder in gesprek met de inwoners 
van Netterden over hoe nu verder.  
 
 

5. Eerste wijziging op de Verordening onroerende-
zaakbelastingen 2023 
De gemeenteraad wordt voorgesteld: 
1. Vast te stellen de Verordening tot 1e wijziging 

van de Verordening onroerende-zaakbelastingen 
2023. 

 

 
 
Met algemene stemmen aangenomen. 

 

    

6A Actieve informatie Wethouder Ankersmit informeert de raad over de 
voortgang van de ontwikkelingen inzake de N317 – 
Slingerparallel.  
 

 

6B Externe vertegenwoordigingen -  

6C Vaststelling wijze van afdoening ingekomen 
stukken 

De wijze van afdoening van ingekomen stukken 
over de periode van 12 december 2022 tot en met 
25 januari 2023 zoals opgenomen op de lijst 
ingekomen stukken wordt ongewijzigd 
vastgesteld.  
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6D Vaststelling besluitenlijst raadsvergadering 
15 december 2022 
 

De besluitenlijst van de openbare raadsvergadering 
van 15 december 2022 wordt ongewijzigd 
vastgesteld. 
 

 

0.4 Motie(s) vreemd aan de orde van de dag -  
 
 

0.5 Vragenuur 
 

Er zijn twee vragen ingediend. 
1. Lucy Hugen-Thuis (LB) stelt een vraag over de 

toename van het aantal verwarde personen. 
 
 
 
 
 
2. Luuk Wondergem (LB) stelt mede namens de 

fractie PvdA een vraag over de sluiting van 
politiecellen in Doetinchem en de impact 
hiervan op de regionale openbare 
ordehandhaving.  

 
 
 

Toezegging burgemeester Van Dijk: 
De commissie MO wordt door 
portefeuillehouder Van Dijk bijgepraat 
op basis van de huidige ervaringen. 
De procesregisseur zorg en veiligheid 
zal hierbij ook aanwezig zijn.  
 
 
Toezegging burgemeester Van Dijk: 
Portefeuillehouder Van Dijk informeert 
de gemeenteraad zodra de evaluatie 
over de sluiting van de politiecellen in 
Doetinchem beschikbaar is.  

0.6 Sluiting De vergadering wordt gesloten om 22.15 uur.  

 
 
 
 
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Oude IJsselstreek in zijn openbare vergadering van 16 februari 2023, 
 
de griffier,      de voorzitter, 
 
 
 
M.B.J. Looman     O.E.T. van Dijk 


