
Conclusies en afspraken

Van de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op woensdag 18 november 2020 om 20.00 uur via Pexip

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

CDA
Ruben Driever

PRO!
Jan Vesters
Michèl de Leeuw
Pascal van Aken

PvdA
Willie Oort-Löwenthal
John Haverdil
André de Vries

VVD
Jos Sluiter
Ester Vosseberg-Raterink
Thea Teunissen-Sticker

D66
Ine Woudstra

College: Ria Ankersmit
Janine Kock
Ben Hiddinga

Ambtelijk: André Putker
Jeroen Stieber

Afwezig met afmelding: -

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 14 oktober 2020
Besluitvorming

De lijst conclusies en afspraken d.d. 14 oktober 2020 is ongewijzigd vastgesteld.

Toezeggingen: 
- Wethouder Hiddinga zegt toe onderzoek te doen naar de aanvraag van 

kapvergunningen door bewoners van ’t Isselt;
- Wethouder Hiddinga zegt toe het tijdspad te schetsen voor de 

ontwikkelingen op ’t Isselt;

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties 
Besluitvorming

De lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties is als volgt vastgesteld:
- Toezegging 5 wordt afgevoerd. De overige toezeggingen worden 

aangehouden;
- Moties 1, 2 en 3 worden afgevoerd. De overige moties worden 

aangehouden;

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. Onderzoek N18
Informatief

De raadsleden hebben van tevoren de presentatie kunnen bekijken via een link 
in het raadsinformatiesysteem.

Het onderwerp wordt ingeleid door wethouder Ankersmit.

Conclusie: 
Het onderwerp zal in de toekomst vaker terugkomen op de commissieagenda.

Onderwerp
Aard 
bespreking

2. Regionale Energie Strategie
Informatieve beraadslaging

Het onderwerp wordt ingeleid door wethouder Kock.

De fracties bespreken de vier thema’s uit de toegestuurde memo. Zij kunnen de 
opbrengsten van dit gesprek meenemen in de toekomstige (o.a. regionale) 
besprekingen over dit onderwerp. 



Onderwerp
Aard 
bespreking

3. Opheffen onbewaakte spoorwegovergangen
Voorbereiding besluitvorming

De commissie bespreekt het voorliggende raadsvoorstel om de laatste twee 
(openbare) onbewaakte spoorwegovergangen in de gemeente op te heffen.

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

Onderwerp
Aard 
bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken
Open gesprek

Wethouder Ankersmit vertelt de commissie dat de klimaatatlas op 19 
november wordt gelanceerd. Op de website van deze klimaatatlas zijn de 
effecten van wateroverlast, hitte, droogte en overstroming te zien.

Onderwerp
Aard 
bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek

-

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek

Dhr. Sluiter vraagt of de agendacommissie het ingekomen stuk ‘Ruimtelijke 
ontwikkelingen Zaagmolenpad’ kan bespreken.

Sluiting: 22:27 uur

Aldus vastgesteld door de commissie Fysieke Leefomgeving in zijn openbare vergadering van 13 
januari 2021.

de commissiegriffier de voorzitter

Dorien de Keyzer Erik Schieven


