
Conclusies en afspraken

Van de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op maandag 16 september 2020 om 20.00 uur op het DRU industriepark te Ulft

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

CDA
Ruben Driever

Fractie Tekinerdoğan
Memet Tekinerdoğan

PRO!
Jan Vesters
Gerard Mientjes
Elja Versteeg

PvdA
Willie Oort-Löwenthal
John Haverdil
André de Vries

VVD
Jos Sluiter
Jan Spronk

D66
Ziko van Dijk

College: Ria Ankersmit
Janine Kock

Ambtelijk: Charlotte Walther
André Putker
Conny Huijskes
Sandra van Vliet

Afwezig met afmelding: Wiebe Keulen
Ine Hofs
Ine Woudstra

Afwezig zonder afmelding: overige leden



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

Afmeldingen, zie hierboven.

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming

De agenda is gewijzigd vastgesteld.

Het Agendapunt bomen wordt naar voren gehaald.

Onderwerp
Aard bespreking

Conclusies en afspraken vergadering 17 juni 2020
Besluitvorming

De lijst conclusies en afspraken d.d. 17 juni 2020 is ongewijzigd vastgesteld;

Toezegging Idinkbos: De voorzitter vraagt wethouder Hiddinga om de 
toegezegde memo vóór de volgende vergadering aan te leveren.

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 
Besluitvorming

De lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties is ongewijzigd 
vastgesteld;

Bestuurlijke toezeggingen:
1. De wethouder geeft aan dat het onderwerp op 28 september en 5 

oktober geagendeerd staat voor de Achterhoekraad. De wethouder 
verzoekt om dit te agenderen via de agendacommissie in één van de 
eerstvolgende commissievergaderingen (oktober of november);

2. Komt deze avond aan bod;
3. Terugkoppeling 14 oktober;
4. Verzoek aan de betreffende portefeuillehouder om een datum aan de 

toezegging te binden;
5. In januari komt het bestemmingsplan ter besluitvorming naar de raad. 

Dhr. Haverdil vraagt om bij agendering van het bestemmingsplan ook 
aandacht te besteden aan de economische uitvoerbaarheid;

Actuele moties:
1. Terugkoppeling 14 oktober;
2. Komt deze avond aan bod;
3. Komt deze avond aan bod;
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. Algemene inleiding door wethouder om de link tussen de verschillende 
agendapunten aan te geven
Informatief

Wethouder Kock geeft een inleiding over de link tussen de verschillende 
agendapunten.



Onderwerp
Aard 
bespreking

2. Omgevingsvergunning en Verklaring van Geen Bedenkingen (VVGB) voor 
drie zonnevelden
Voorbereiding besluitvorming

PRO! stelt vragen aan Mw. Dorien Heebink 

Conclusie: 
De commissie adviseert het onderwerp in de raad te behandelen als 
bespreekstuk

Onderwerp
Aard 
bespreking

3. Evaluatie uitnodigingskader lokale duurzame energie opwekking 2020
Voorbereiding besluitvorming

Toezeggingen:
- Wethouder Kock zegt toe om uit toe zoeken wat de financiële 

haalbaarheid is van nieuwe technologische alternatieven voor 
zonnevelden;

Conclusie: 
De commissie adviseert het onderwerp in de raad te behandelen als 
bespreekstuk

Onderwerp
Aard 
bespreking

4. Rapportage regionale energiemonitor Achterhoek
Informatieve beraadslaging

De commissie hoort de oproep van de wethouder om collega raadsleden in 
andere gemeenten aan te sporen om actiever aan de slag te gaan met de 
energieopgave, maar vraagt ook het college om collega wethouders te blijven 
aansporen en met hen te zoeken naar (gezamenlijke) mogelijkheden.

Onderwerp
Aard 
bespreking

5. Concept Regionale Energie Strategie (RES) Achterhoek
Informatieve beraadslaging

Dhr. Frank Duenk, regionaal programmaleider RES, beantwoord vragen vanuit 
de commissie.

Onderwerp
Aard 
bespreking

6. Startnotitie Transitievisie warmte
Informatieve beraadslaging

De commissie stelt vragen over de startnotitie Transitievisie warmte die ter 
kennisgeving aan de raad is aangeboden.

Onderwerp
Aard 
bespreking

7. Actieplan Bomen erbij in Oude IJsselstreek. Behandeld als agendapunt 1
Open gesprek

Dhr. Bart Visscher van de Bomengroep Oude IJsselstreek spreekt in.

Onderwerp
Aard 
bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken
Open gesprek

-



Onderwerp
Aard 
bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek

-

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek

Dhr. Sluiter vraagt aan de wethouder waarom de raad niet geïnformeerd is 
over de uitgestelde realisatie van de fietsbrug in Ulft-Noord, maar dit in de 
krant moest lezen.
Toezeggingen:

- Wethouders Kock en Ankersmit zeggen toe deze vraag schriftelijk te 
beantwoorden;

Sluiting: 23:33 uur

Aldus vastgesteld door de commissie Fysieke Leefomgeving in zijn openbare vergadering van 14 
oktober 2020.

de commissiegriffier de voorzitter

Dorien de Keyzer Erik Schieven


