
Conclusies en afspraken

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

gehouden op woensdag 10 april 2019 om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft

Aanwezig: Erik Schieven, commissievoorzitter
Dorien de Keyzer, commissiegriffier
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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 13 maart 2019 en 21 maart 2019

De lijst conclusies en afspraken d.d. 13 maart 2019 is ongewijzigd vastgesteld;
- Dhr. Haverdil: de notitie onderwijshuisvesting is al meerdere keren 

toegezegd. Dhr. Haverdil verzoekt het college nadrukkelijk om die notitie 
alsnog vóór het weekend toe te sturen;

Het verslag van de werkbijeenkomst d.d. 21 maart 2019 is ongewijzigd 
vastgesteld;

- Dhr. Sluiter benadrukt de informaliteit van dit verslag. Dit wordt door de 
commissie erkend. Het verslag bevat een opsomming van datgene wat 
gezegd is tijdens de werksessie en bevat geen besluiten. 

- Mw. Oort: tijdens de werkbijeenkomst is toegezegd dat de initiatieven 
van mensen voor zonnepanelen alvast meegenomen kunnen worden. 
Die toezegging willen we graag geformaliseerd zien;

o Wethouder Kock kan zich de toezegging niet herinneren, maar 
zal het navragen. Ze komt daar in een memo op terug;

o Wethouder Kock: we koersen aan om het uitnodigingskader 
duurzame energie op 27 juni in de raad te behandelen, maar de 
vraag is of er voldoende participatie binnen de gemeente is 
geweest. Mocht dit niet het geval zijn, dan is die datum niet 
haalbaar;

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming
Bestuurlijke toezeggingen:

1. Varsseveld mag er na vanavond af;
2. Blijft staan;
3. Mag eraf;
4. Isselt mag eraf;
5. Afval blijft staan;

Actuele moties:
- Motie voorjaarsnota mag er af FL vanaf, naar AFE;
- Motie bereikbaarheid mag eraf;
- Motie ICE mag eraf;
- Motie processierups wordt meegenomen in groenbeleidsplan;
- Motie impuls duurzaamheid blijft staan;

. 

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 nieuwbouw Almende college Silvolde                          
Voorbereidende beraadslaging

Tevens voor de leden van commissie MO

Er worden verhelderingsvragen gesteld aan de indieners van de drie 



zienswijzen.
Dhr. Van der Steen en Stieber en mw. Giezen schuiven ambtelijk aan.

Toezeggingen:
- Wethouder Hiddinga zal vóór de raad van 25-4-2019 een memo 

opstellen betreffende de verkeersontwikkelingen in de buurt van het 
Almende college te Silvolde;

- Wethouder Hiddinga zal vóór de raad van 25-4-2019 een memo 
opstellen betreffende de demografische ontwikkelingen in de gemeente; 

Conclusie: 
De voorzitter concludeert dat er in de raad behoefte is aan meer duidelijkheid 
over de demografische ontwikkelingen en over de verschillende 
verkeersontwikkelingen rondom de nieuwbouwplanning van het Almende 
college te Silvolde. Hij verzoekt de wethouder hier vóór de raad van 25 april 
twee memo’s voor op te stellen.

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

De vergadering wordt enkele minuten geschorst.

Onderwerp
Aard bespreking

2. Visie centrum Varsseveld

    Informatief
Dhr. Gielink spreekt in namens Gegiva Vastgoed BV

Dhr. Van der Steen geeft een presentatie en informeert de raad over de visie en 
het traject dat gevolgd zal worden.

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken
Open gesprek
Wethouder Ankersmit koppelt terug over het gesprek met de provincie naar 
aanleiding van de inspreker van Vereniging Dorpsbelangen Varsselder-
Veldhunten tijdens de commissie van 13 maart 2019. 
Tevens geeft de wethouder een terugkoppeling vanuit dit gesprek over de 
verkeersveiligheid voor het geplande crematorium. 
De commissie en de belanghebbenden van beide locaties zullen hier tevens 
schriftelijk van op de hoogte worden gesteld.

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek
De commissie bespreekt de reactie op de brief met als onderwerp het 
Crematorium aan de Zeddamseweg 17.
 

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek
-

Sluiting: 22:36 uur

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

de commissiegriffier de voorzitter



Dorien de Keyzer Erik Schieven


