
Conclusies en afspraken

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

gehouden op woensdag 16 januari 2019 om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft

Aanwezig: Erik Schieven, commissievoorzitter
Dorien de Keyzer, commissiegriffier

---------
Lokaal Belang
Frank Aaldering
Barry Kock
Ine Hofs

CDA
Ruben Driever
Memet Tekinerdogan

SP
Petra Zimmerman

PvdA
John Haverdil
André de Vries
Willie Oort-Löwenthal

VVD
Jos Sluiter
Annemarie Pothof

D66
Hayo Canter Cremers (later aanwezig)
Ziko van Dijk
Ine Woudstra

College: Peter van de Wardt
Bert Kuster
Janine Kock

Ambtelijk: Gerben van der Steen
Jeroen Stieber
Martijn Mur, projectleider Gendringen

Afwezig met afmelding: Ria Ankersmit
Ben Hiddinga
Heini Peters

Afwezig zonder afmelding: overige leden



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

Afmeldingen, zie hierboven.

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming
Ongewijzigd vastgesteld 

Onderwerp
Aard bespreking

Conclusies en afspraken vergadering d.d. 10 oktober 2018 en 31 oktober 
2018
Besluitvorming
De lijsten conclusies en afspraken zijn vastgesteld.

Opmerkingen naar aanleiding van het vastgestelde verslag van 31 oktober 
2018:

- Verslag geeft aan: “Wethouder komt in de eerstvolgende commissie 
terug op de vraag wanneer de kleine kernen aangesloten worden op 
glasvezel.” 

o Wethouder Kuster geeft aan dat in principe eerst het 
buitengebied zal worden aangesloten en dat daarna gekeken 
wordt of de kleine kernen ook kunnen worden aangesloten. Er 
worden gesprekken over gevoerd, maar de wethouder kan hier 
geen concrete datum in noemen.

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming
Bestuurlijke toezeggingen:

1. Omgevingsvergunning Doetinchemseweg Varsseveld: staat in de 
planningslijst geagendeerd voor 6 februari als onderdeel van de 
bespreking van de woningbouwplanning;

2. Bomen Beleidsplan: de wethouder wordt gevraagd hier 6 februari een 
tussenstand van te geven;

3. Invulling motie impuls voor centrum Gendringen: staat voor deze 
commissie geagendeerd;

Actuele moties:
- Toekomstvisie DRU Industriepark: wordt afgevoerd
- Ruimte voor sloop in ruil voor nieuwbouw VAB: staat in de planningslijst 

geagendeerd voor 6 februari als onderdeel van de bespreking van de 
woningbouwplanning;

- Samen op weg met de Voorjaarsnota 2019: de burgemeester heeft in de 
commissie AFE van 14-1-2019 aangegeven terug te komen op de 
uitvoering van deze motie;

- Wooncontingent: in de week na deze commissie komt er een memo 
over dit onderwerp in het college. Deze memo wordt daarna 
doorgestuurd naar de raad en kan in de commissie besproken worden 
op 6 februari;

- Bereikbaarheid Achterhoek: de wethouder is gevraagd de commissie 
hier 6 februari over bij te praten;

- Gevolgen ICE station en bereikbaarheid: de wethouder is gevraagd de 
commissie hier 6 februari over bij te praten;

- Bestrijding processierups: de wethouder wordt gevraagd de commissie 
hier 6 februari over bij te praten;

- Impuls duurzaamheid: de wethouder zal daar in deze commissie over 
spreken;

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. Diverse ontwikkelingen Gendringen                          

Onderwerp
Aard bespreking

1A. Ruimtelijke ontwikkelingen Gendringen 

    Open gesprek
Dhr. Mur, projectleider Gendringen, geeft een presentatie.

Aanvullingen van de wethouders:
- Wethouder Kuster: de commissie kan het Groenplan toegestuurd 

krijgen, met de aanmerking dat het Groenplan nog steeds in de planfase 
zit en dus nog zou kunnen veranderen;

- Wethouder van de Wardt: het Integraal HuisvestingsPlan zal 
vermoedelijk in het eerste kwartaal van dit jaar afgerond worden, 
waarna het naar de raad zal komen;

Conclusie: 
Alle fracties willen op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen in 
Gendringen. Sommige fracties willen echter zeer frequent bijgepraat worden, 
anderen periodiek. Dit wordt in de agendacommissie mee terug genomen.

Onderwerp
Aard bespreking

1B. Bestemmingsplan Gendringen nieuwbouw woonzorgcentrum Maria 
Magdalene Postel

    Voorbereidende beraadslaging
De heren Hoogeveen (Azora), Van Bodegraven (Aardvast) en Ooijman (Wonion) 
spreken in en hebben hier een korte begeleidende presentatie bij.

Conclusie: bespreekstuk in de raad.

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken
Open gesprek
Wethouder Kock praat de commissie bij betreffende de lopende processen 
binnen de duurzaamheidsopgave. 

Toezeggingen:

- De wethouder zegt toe te gaan uitzoeken waarom er nog niet is 
aangemeld voor de BZK proef om van het aardgas af te gaan. Ze komt 
hier in de volgende commissie op terug. Als de wethouder dit eerder 
heeft, zal zij daar schriftelijk op terugkomen;

- De wethouder zegt toe de suggestie mee te nemen om 
(vertegenwoordigers van) het bedrijfsleven bij de 
duurzaamheidsconsultaties te betrekken;

Wethouder Kuster vraagt de commissie of zij behoefte heeft aan een korte 
toelichting rondom de ontwikkelingen op landgoed Landfort. De commissie 
reageert hier positief op.

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek
-



Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek
De heer Sluiter: In de 2e Bestuursrapportage werd melding gemaakt dat de 
gemeente in 2018 en 2019 gaat onderzoeken hoe afval beter gescheiden kan 
worden. Nu is er een initiatief in Gendringen van een particulier die zwerfafval in 
gaat zamelen. Zouden deze lokale initiatieven ondersteund en omarmd kunnen 
worden door het college? 

- Wethouder Kock geeft aan dat deze betreffende initiatiefnemer de dag 
na deze commissie is uitgenodigd voor een gesprek;

Sluiting: 22:08 uur

Aldus vastgesteld door de commissie Fysieke Leefomgeving (FL) in zijn openbare vergadering van 
6 februari 2019.

de commissiegriffier de voorzitter

Dorien de Keyzer Erik Schieven


