Conclusies en afspraken
Van de vergadering van de commissie Fysieke Leefomgeving (FL)
van de Gemeente Oude IJsselstreek,
gehouden op woensdag 15 januari 2020 om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft
Aanwezig:

Erik Schieven, commissievoorzitter
Dorien de Keyzer, commissiegriffier
--------Lokaal Belang
Frank Aaldering
Barry Kock
CDA
Memet Tekinerdogan
Ruben Driever
SP
Petra Zimmerman
Jan Vesters
Elja Versteeg
PvdA
André de Vries
Willie Oort-Löwenthal
John Haverdil
VVD
Jos Sluiter
Ester Vosseberg-Raterink
D66
Ine Woudstra
Ziko van Dijk

College:

Janine Kock
Ria Ankersmit
Otwin van Dijk

Ambtelijk:

André Putker
Tijn van Lange
Charlotte Walther
René Alofs
Jacques Roosendaal

Afwezig met afmelding:

Wiebe Keulen
Heini Peters
Gerrit Vossers
Ine Hofs
Ben Hiddinga

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 20 november 2019
Besluitvorming
De lijst conclusies en afspraken d.d. 20 november 2019 is ongewijzigd
vastgesteld;

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming
Bestuurlijke toezeggingen:
1. De wethouder nodigt de fracties uit om in een bijeenkomst
meegenomen te worden zodat zij goed voorbereid zijn voor de
Achterhoekraad. Dit zal tussen 5 en 30 maart zijn;
2. Het overzicht is toegevoegd aan de ingekomen stukken. De
burgemeester zegt toe een overzicht te sturen met daarin alle
aanvragen van de gemeente Oude IJsselstreek die voor 2020 worden
ingediend;
3. De inventarisatie over de beschikbare oppervlakte op daken zal
volgende week naar de raad worden gestuurd;
4. De vergadering is in voorbereiding;
Actuele moties:
1. 30 januari zal de tweede duurzaamheidsavond plaatsvinden. Ditmaal in
het thema van circulariteit. Dhr. Haverdil vraagt om de insprekers mee
te geven hun verhaal toe te spitsen op de Oude IJsselstreek;
5. De commissie verzoekt de wethouder om terug te komen op de
uitkomsten van de intentieverklaring die getekend is met Wonion.
Tevens verzoekt de commissie de wethouder om een stand van zaken
te geven op de andere onderdelen van de motie;

De voorzitter vat de conclusies / oordelen samen in een commissieadvies en noemt daarbij de
belangrijkste argumenten en eventuele minderheidstandpunten en voorbehouden.
Onderwerp
1. Presentatie eerste resultaten onderzoek inzameling Grof Huishoudelijk
Aard
Afval
bespreking
Voorbereiding besluitvorming
Er wordt een inleiding gegeven door dhr. Van Lange en een presentatie door
dhr. Michels van Avalon Advies.
Conclusie:
Eind februari/begin maart zal de raad opnieuw geïnformeerd worden. De
resultaten van de verkenning van Buha over een circulair ambachtscentrum
zullen dan nog niet voor handen zijn.

Onderwerp
Aard
bespreking

2. Aanpassing maatregelenlijst Toekomstbestendig wonen lening
Voorbereiding besluitvorming

Toezeggingen:
- Wethouder Kock: Er is een memo in voorbereiding over de stand van
zaken betreffende de duurzaamheidslening- en de toekomstbestendig
wonen lening. Deze informatie krijgt u volgende week;
Conclusie:
Dhr. Aaldering heeft aangekondigd om de eventuele opties voor een
amendement over het verwijderen van de pellet kachel van de maatregelenlijst
te willen verkennen.

Onderwerp
Aard
bespreking

De commissie adviseert het onderwerp in de raad te behandelen als
bespreekstuk
3. Toepassen coördinatieregeling diverse procedures Ter Horst
Voorbereiding besluitvorming

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

4. Ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen voor drie zonnevelden
Voorbereiding besluitvorming
Dhr. Ormel spreekt in namens LTO Oost Achterhoek.
Toezeggingen:
- Wethouder Kock zal de vraag van dhr. Driever betreffende de
verzekering van bedrijven met zonnepanelen op het dak, schriftelijk
beantwoorden;
- Wethouder Kock zegt nogmaals toe dat de eerste tranche met de raad
geëvalueerd zal worden;
Conclusie:
De PvdA zal in gesprek gaan met de SP over de huidige initiatieven en
toekomstige uitgangspunten. Afhankelijk van het gesprek met de SP zal de
PvdA contact opnemen met de andere fracties.
De commissie adviseert het onderwerp in de raad te behandelen als
bespreekstuk

Onderwerp
Aard
bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken
Open gesprek
-

Onderwerp
Aard

Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek

bespreking
Mw. Oort heeft gevraagd te spreken over de uitspraak van de Raad van state
over het Bestemmingsplan Buitengebied. Zij heeft daarbij de volgende vragen:
1. Op welke wijze zal de wethouder omgaan met de situatie van personen
die nu in het gelijk gesteld zijn? Kan de commissie hier een
terugkoppeling van krijgen?
2. De wethouder heeft tevens aangegeven met de 33 bezwaarmakers
tegen het bestemmingsplan in gesprek te zullen gaan bij een herziening
van het bestemmingsplan. Is dat al gebeurd of gaat dat gebeuren? Kan
de commissie daar een verslag van zien?
Onderdelen van een bestemmingsplan die niet zijn goedgekeurd zullen
terugkomen naar de raad. De burgemeester geeft aan dat deze vragen daarbij
zullen worden meegenomen in een memo.
Wethouder Ankersmit nodigt de fracties uit om aanwezig te zijn bij de
inwonersessies over de visie op landschap, natuur en stedelijk groen op 17, 18
en 20 februari. Een schriftelijke uitnodiging zal naar de raad worden gestuurd.
Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek
-

Sluiting: 22:28 uur
Aldus vastgesteld door de commissie Fysieke Leefomgeving (FL) in zijn openbare vergadering van
5 februari 2020.
de commissiegriffier

de voorzitter

Dorien de Keyzer

Erik Schieven

