
Conclusies en afspraken

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

gehouden op woensdag 6 februari 2019 om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft

Aanwezig: Erik Schieven, commissievoorzitter
Dorien de Keyzer, commissiegriffier

---------
Lokaal Belang
Barry Kock
Ine Hofs

CDA
Ruben Driever
Memet Tekinerdogan

SP
Suzan Tuit
Heini Peters
Waldo van Pluur

PvdA
John Haverdil
Leo Epskamp
Willie Oort-Löwenthal

VVD
Jos Sluiter
Annemarie Pothof

D66
Hayo Canter Cremers
Ziko van Dijk
Ine Woudstra

College: Peter van de Wardt
Bert Kuster
Janine Kock
Ria Ankersmit

Ambtelijk: René Alofs
Popke Popkema
Thomas van Rijbroek

Afwezig met afmelding: Ben Hiddinga
Frank Aaldering
Sylvia Stuivenberg
Petra Zimmerman
Wiebe Keulen

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. 16 januari 2019
Besluitvorming
De lijst conclusies en afspraken is vastgesteld.

De heer Haverdil: 
- De wethouder heeft toegezegd dat de raad de week erop de notitie 

onderwijshuisvesting Gendringen zou ontvangen. De raad heeft deze 
nog niet ontvangen;

- Tevens ontvangt de raad ook graag het stappenplan duurzaamheid 
waarover wethouder Kock de commissie bij de vorige vergadering heeft 
geïnformeerd;

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming
Bestuurlijke toezeggingen:

1. Toezegging ’t Isselt wordt neergezet als onderdeel van de 
ontwikkelingen rondom de woningbouwplanning;

Actuele moties:
- Voor de commissie AFE van volgende maand ligt er een memo over de 

motie samen op weg;
- Motie impuls duurzaamheid staat op de planningslijst voor 13 maart;

Mw. Oort: spreekt de urgentie uit voor het onderwerp duurzaamheid. Ze geeft 
aan graag een stappenplan tegemoet te zien met daarin de stand van zaken 
van: het RODE beleid, de risico dialoog klimaat adaptatie, de pilot gebouw 
Frank Daamenstraat, de milieustraat, het warmteplan en het ingekomen stuk 
van de VNG betreffende klimaat adaptatie. Tevens de vraag of er aan de 
thematafel gesproken wordt over het VNG aanbod dat genoemd is in het stuk. 
Verzoek aan de wethouder om dit mee te nemen bij de bespreking over 
duurzaamheid (gepland voor 13 maart). 

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. Bestemmingsplan Zeddamseweg 17, Etten                          
Voorbereidende beraadslaging

Wethouder Kuster geeft aan dat er een tekstuele wijziging is gedaan in het 
raadsvoorstel en het raadsbesluit. Deze tekstuele wijziging heeft geen 
betrekking op de inhoud.

De heer Alofs geeft een presentatie.

De heren Haverdil en Driever hebben vragen voor enkele indieners van 
zienswijzen.

Toezeggingen:
- Wethouder Kuster zegt toe de vraag van de heer Haverdil in een memo 

te beantwoorden, betreffende de mogelijkheid om de bouwmarge in het 



bebouwingsperceel van het bestemmingsplan te gebruiken om het 
gebouw naar achteren te plaatsen;

Conclusie:
Er is een oproep gedaan om voor de raadsvergadering van 21 februari een 
overleg te laten plaatsvinden tussen de initiatiefnemer en de indieners van 
zienswijzen. In de raad zal vervolgens besloten worden of het onderwerp op de 
agenda zal blijven staan. Commissie roept op dat de gemeente in het overleg 
als mediator een begeleidende rol in pakt.
De commissie adviseert het onderwerp als bespreekstuk in de raad te 
behandelen.

Onderwerp
Aard bespreking

2. Stand van zaken woningbouwplanning 

    Informatieve beraadslaging
De heer Heukshorst, voorzitter van Stichting Woonbelangen ’t Isselt, spreekt in.
De heren Sluiter, Haverdil, Tekinerdogan, Peters en mevrouw Hofs stellen 
vragen.
De heer Heukshorst geeft aan nog een memo naar de commissie te sturen 
betreffende de financiële regeling en het kosteloos stellen van de gemeente.

Wethouder Kuster vraagt aan de heer Haverdil om zijn verzoek aan het college, 
betreffende de reactie van het college op traditionele woningbouw, specifieker te 
definiëren zodat deze goed meegenomen kan worden in de overdracht.

De heren Van Rijbroek en Popkema geven een presentatie.

De commissie verzoekt de agendacommissie om vóór 13 maart een extra 
datum te plannen voor een bijeenkomst waarin de raad de kaders kan stellen ter 
voorbereiding op de nieuwe woningbouwplanning. Voorwaarde voor deze 
bijeenkomst is dat er voldoende onderliggende stukken naar de raad gestuurd 
worden en dat de problematiek, zoals benoemd door de inspreker, 
meegenomen wordt.

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken
Open gesprek
Tijdens de bespreking van de actuele portefeuillezaken is speciale aandacht 
voor:

A. Groenbeleidsplan
B. Motie processierups

o Wethouder Ankersmit zal de suggestie om bestrijdingspilots te 
doen op plekken waar veel overlast is meenemen;

C. Moties bereikbaarheid
o Wethouder Ankersmit geeft aan nog terug te komen op:

 De stand van zaken rondom de aanbesteding van het 
traject A15/A12;

 De stappen die zijn gezet vanuit de Oude IJsselstreek 
richting de thematafel in samenhang met de regiodeal;

Wethouder Kock geeft een update over de mogelijkheden om mee te doen met 
een pilot om een wijk te realiseren die “van het gas af” is.

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek

- . 



Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek
Mevrouw Woudstra stelt een vraag over de kruising Oude IJsselweg en 
Slingerparralel die al langer bekend staat als gevaarlijk. Ze vraagt hoe het staat 
met de gesprekken daarover en wanneer zij kan verwachten dat daar iets aan 
wordt gedaan. 

Sluiting: 23:06 uur

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

de commissiegriffier de voorzitter

Dorien de Keyzer Erik Schieven


