
Conclusies en afspraken

Van de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op woensdag 14 oktober 2020 om 20.00 uur via Pexip

Aanwezig: Erik Schieven, commissievoorzitter
Dorien de Keyzer, commissiegriffier
---------
Lokaal Belang
Barry Kock
Gerrit Vossers
Ine Hofs

CDA
Ruben Driever

PRO!
Jan Vesters
Elja Versteeg
Pascal van Aken

PvdA
Willie Oort-Löwenthal
John Haverdil
Ton Menke

VVD
Jos Sluiter – tot 23.33
Ester Vosseberg-Raterink
Richard de Lange – va. 20.43

D66
Ine Woudstra 20.55 tot 22.20

College: Ria Ankersmit
Janine Kock
Ben Hiddinga
Marieke Overduin – 20.51 tot 22.12

Ambtelijk: Tineke Vos
André Putker
Thomas van Rijbroek
Jeroen Stieber

Voorts aanwezige 
Fractieassistenten, niet zijnde  Gerard Mientjes (PRO!)
(reserve) commissieleden: Sylvia van Londen (PvdA)

Afwezig met afmelding: Wiebe Keulen

Afwezig zonder afmelding: overige leden



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

Afmeldingen, zie hierboven.

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming

De agenda is ongewijzigd vastgesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Conclusies en afspraken vergadering 16 september 2020
Besluitvorming

De lijst conclusies en afspraken d.d. 16 september 2020 is ongewijzigd 
vastgesteld;

Dhr. Sluiter reageert op twee memo’s die recent aan de raad zijn gestuurd:
- de memo over de fietsbrug beantwoorde niet de vraag. Dhr. Sluiter 

vraagt een antwoord op de vraag: was het niet handig geweest als de 
commissie door de portefeuillehouder was geïnformeerd in plaats van 
dit uit de krant te lezen?

- In de memo over de verkoopopgaaf wordt onvoldoende ingegaan op 
hoe de partijen zijn die zich gemeld hebben voor koop van Idinkbos 
geïnformeerd zijn over de beslissing deze grond niet meer te verkopen.

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 
Besluitvorming

De lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties is als volgt vastgesteld:
Toezeggingen:

1. Aanhouden. Dhr. Haverdil vraagt naar de afzonderlijke en budgettaire 
bevoegdheid van de gemeente in dit project.

2. Afvoeren;
3. Afvoeren;
4. Aanhouden. Opnieuw het verzoek aan de burgemeester om een datum 

aan de toezegging te binden;
5. Aanhouden;
6. Aanhouden. De wethouder noemt januari als streefdatum;
7. Aanhouden;

Moties: 
1. Bespreking: 18 november;
2. Afvoeren;
3. Aanhouden;
4. Aanhouden;

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. Visie op landschap, natuur en groene kernen
Informatieve beraadslaging

Er zullen 8 mensen inspreken.



Dhr. Lubbers spreekt als eerste in.
Dhr. Ter Berg spreekt als tweede in.
Dhr. Fisser spreekt als derde in.
Dhr. Gosselink spreekt als vierde in.
Dhr. Steverink spreekt als vijfde in.
Dhr. Eringfeld speelt als zesde in.
Mw. Visscher-Endeveld spreekt als zevende in.

Wethouder Ankersmit geeft een korte toelichting waarin ze vermeld dat er zeer 
veel reacties zijn binnengekomen op de visie. Ze vraagt de commissie om de 
informatieve beraadslaging uit te stellen zodat de reacties van inwoners op de 
visie meegenomen kunnen worden in een reactienota.
De commissie besluit dat de fracties tijdens deze beraadslaging hun 
beschouwing geven op de visie. De visie zal op een later moment terugkomen 
in de commissie.

Dhr. Rougoor spreekt als achtste in.

Lokaal Belang, PRO!, CDA, PvdA en VVD geven een eerste reactie op de visie op 
landschap, natuur en groene kernen.

Conclusie: 
De wethouder neemt alle opmerkingen mee, ook die van de fracties. In de 
agendacommissie wordt er een nieuw moment geplant voor verdere 
beraadslaging.

Onderwerp
Aard 
bespreking

2. Permanente bewoning op ‘t Isselt
Oordeelsvorming

Dhr. Wouter Heukshorst spreekt in.

Toezeggingen:
- Wethouder Hiddinga zegt toe te onderzoeken of een 

compensatiefonds mogelijk is en waar dat compensatiefonds voor 
benut kan worden.

Conclusie: 
Alle bij dit agendapunt aanwezige fracties (Lokaal Belang, CDA, VVD, PvdA en 
PRO!) stemmen in met de werkwijze zoals het college dat nu heeft voorgelegd.

Onderwerp
Aard 
bespreking

3. Onderzoek N18
Informatief

Dit onderwerp wordt doorgeschoven naar de volgende commissie. 

Onderwerp
Aard 
bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken
Open gesprek

Wethouder Hiddinga informeert de raad dat het ontwerpbestemmingsplan van 
het VIP (Hofskamp Oost fase 3) vanaf 15 oktober ter inzage ligt en conform 
planning in januari aan de raad kan worden aangeboden. Er wordt gestreefd 
naar een emissiearm of emissieloos industrieterrein.



Onderwerp
Aard 
bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek

-

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek

-

Sluiting: 23:38 uur

Aldus vastgesteld door de commissie Fysieke Leefomgeving in zijn openbare vergadering van 18 
november 2020.

de commissiegriffier de voorzitter

Dorien de Keyzer Erik Schieven


