
Conclusies en afspraken

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

gehouden op woensdag 18 september 2019 om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft

Aanwezig: Erik Schieven, commissievoorzitter
Dorien de Keyzer, commissiegriffier

---------
Lokaal Belang
Gerrit Vossers
Barry Kock
Ine Hofs

CDA
Memet Tekinerdogan
Sylvia Stuivenberg

SP
-

PvdA
André de Vries
Willie Oort-Löwenthal
Leo Epskamp

VVD
Jos Sluiter

D66
Ziko van Dijk

College: Janine Kock
Ria Ankersmit
Ben Hiddinga

Ambtelijk: André Putker
Charlotte Walther
Thomas van Rijbroek
Popke Popkema
René Alofs
Conny Huijskes

Afwezig met afmelding: Ine Woudstra
Camiel Vanderhoeven
Heini Peters
Petra Zimmerman
Ruben Driever
John Haverdil

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 15 mei 2019

De lijst conclusies en afspraken d.d. 15 mei 2019 is ongewijzigd vastgesteld;

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming
Bestuurlijke toezeggingen:

1. Er is een nieuwe medewerker aangetrokken voor de visie natuur, 
landschap en groen. De wethouder zegt toe de commissie in november 
mee te nemen in de planning en voortgang van de visie. Deze nieuwe 
toezegging wordt in de plaats van de eerdere toezeggingen aan de lijst 
toegevoegd;

2. Wordt afgevoerd, met het verzoek aan de agendacommissie om de 
twee memo’s te agenderen voor de commissie van november;

3. Wethouder Ankersmit stelt voor om de tracé van het fietspad binnenkort 
in deze commissie toe te lichten;

 
Actuele moties:

- Bestrijding processierups: de wethouder stuurt het plan van aanpak, 
inclusief de evaluatie van afgelopen jaar, binnen twee tot drie weken 
naar de raad. De commissie beslist bij de volgende commissie of de 
motie afgevoerd kan worden;

- Motie impuls duurzaamheid: de sprekers voor de twee 
duurzaamheidsavonden zijn gepland. De motie blijft staan tot de 
avonden zijn geweest;

- Onderzoek snelle fietsverbindingen: het onderwerp wordt meegenomen 
naar de thematafel van volgende week;

- Stap voor stap naar een energieneutraal 2030: punt e wordt afgevoerd;
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. Toekomstbestendig wonen lenen                          
Voorbereiding besluitvorming

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

Onderwerp
Aard bespreking

2. Kwalitatieve toetsingscriteria voor woningbouw in de Achterhoek              

Voorbereiding besluitvorming
Mw. Ten Brinke spreekt in namens de werkgroep ‘behoud groen Varsseveld’ 

Dhr. Heukshorst spreekt in namens stichting Woonbelangen ’t Isselt

Toezeggingen: 
Wethouder Hiddinga: we zijn nu bezig met het stellen van lokale criteria voor 



woningbouw. De planning is om daar in de commissie van november met de 
raad over in gesprek te gaan. Onderwerpen als vrijkomende agrarische 
bebouwing (VAB) zullen dan ook op de planning staan.

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

Onderwerp
Aard bespreking

3. Bestemmingsplan woningbouwplanning fase 1 en 2                          
Voorbereiding besluitvorming

De heren Vossers en Sluiter stellen vragen aan de heer Uenk, 
vertegenwoordiger van één van de zienswijzen.

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

Onderwerp
Aard bespreking

4. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Zeddamseweg 17, Etten             

Voorbereiding besluitvorming

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

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken
Open gesprek
Wethouder Kock: de oerbrug in Ulft wordt op een circulaire manier opnieuw 
aanbesteed. We krijgen hier subsidie van zodat we de kosten van een adviseur  
kunnen vergoeden.

Wethouder Hiddinga: Er is beroep ingesteld bij de raad van state tegen het 
Bestemmingsplan Almende. Het Bestemmingsplan is momenteel van kracht en 
de omgevingsvergunning is verleend. Het bezwaar is aangetekend, maar 
momenteel kunnen de bouwvoorbereidingen doorgaan. 

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek
-

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek
-

Sluiting: 22.18 uur

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

de commissiegriffier de voorzitter

Dorien de Keyzer Erik Schieven






