
Conclusies en afspraken

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

gehouden op woensdag 20 november 2019 om 20.00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft

Aanwezig: Erik Schieven, commissievoorzitter
Dorien de Keyzer, commissiegriffier

---------
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André de Vries
Willie Oort-Löwenthal
John Haverdil
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Jos Sluiter
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College: Janine Kock
Ria Ankersmit
Ben Hiddinga

Ambtelijk: André Putker
Jeroen Stieber
Tineke Vos
Tijn van Lange
Thomas van Rijbroek
Ingrid Testroet-Schepers

Afwezig met afmelding: Wiebe Keulen
Heini Peters
Petra Zimmerman

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.

- De agendapunten 5. ‘Voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan 
woningbouwplanning (fase 3)’ en 6. ‘Ontwerp Verklaring Van Geen 
Bedenkingen voor Bouwplan Hoofdstraat 64 Terborg’ zullen na 
agendapunt 1. ‘Inspraak Earth Overshoot Day’ behandeld worden.

Onderwerp
Aard bespreking

Conclusies en afspraken vergadering 18 september 2019 & 30 oktober 
2019
Besluitvorming
De lijst conclusies en afspraken d.d. 18 september 2019 is ongewijzigd 
vastgesteld;

De lijst conclusies en afspraken d.d. 30 oktober 2019 is ongewijzigd vastgesteld;

Onderwerp
Aard bespreking

Lijst van bestuurlijke toezeggingen en actuele moties
Besluitvorming
Bestuurlijke toezeggingen:

1. Wordt afgevoerd;
2. Wordt afgevoerd;
3. De wethouder praat de commissie bij over de onderzoeksvraag en het 

proces. Ze zegt toe de commissie op de hoogte te houden van de 
uitkomsten van het onderzoek, zodat de raad niet verrast zal worden in 
de Achterhoekraad. In maart 2020 zal de Achterhoekraad volledig 
geïnformeerd worden;

4. De wethouder geeft aan de vraag op 21 november (één dag na deze 
commissie) door te zetten naar de Achterhoek Board;

5. Op 3 december zal het college de initiatieven selecteren, waarna de 
initiatieven aan de raad toe gezonden worden. De wethouder zal de 
kaart met alle aangevraagde ingediende initiatieven alvast toesturen;
 

Actuele moties:
- Processierups: wordt afgevoerd;
- Snelle fietsverbindingen: er is een concrete actie opgenomen in het 

regionale uitvoeringsprogramma voor 2020. Meer informatie hierover is 
toegevoegd op de lijst van actuele moties;

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. Inspraak Earth Overshoot Day                          
Informatief

Mw. Lies Visscher-Endeveld spreekt in.

Onderwerp
Aard bespreking

2. Toelichting tracé fietspad Ulft - Silvolde                          
Informatief (behandeld als 4e agendapunt) 

Het agendapunt wordt ingeleid met een presentatie door de heer Stieber.

De commissie luistert naar de toelichting en stelt vragen. Dit onderwerp zal in 
een later stadium terugkomen naar de commissie FL.



Onderwerp
Aard bespreking

3. Toelichting memo ‘Doorstart visie op landschap, natuur en (stedelijk) 
groen’                          
Informatief (behandeld als 5e agendapunt)

Het agendapunt wordt ingeleid door wethouder Ankersmit en mevrouw Vos

De commissie luistert naar de toelichting en stelt vragen. Dit onderwerp zal in 
een later stadium terugkomen naar de commissie FL.

Onderwerp
Aard bespreking

4. Startnotitie inzameling grof huishoudelijk afval                          
Voorbereiding besluitvorming (behandeld als 6e agendapunt)

De commissie dankt het college voor deze eerste startnotitie.

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

Onderwerp
Aard bespreking

5. Voorbereidingsbesluit Bestemmingsplan woningbouwplanning (fase 3)    

Voorbereiding besluitvorming (behandeld als 2e agendapunt)

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

Onderwerp
Aard bespreking

6. Ontwerp Verklaring Van Geen Bedenkingen voor Bouwplan Hoofdstraat 
64 Terborg                          
Voorbereiding besluitvorming (behandeld als 3e agendapunt)

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

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken
Open gesprek
Stichting Idinkbos en Paasberg: Wethouder Ankersmit zegt toe het initiatief te 
nemen om als bestuur een formele vergadering bijeen te roepen.

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek
Dhr. Haverdil: veel bedrijven in de provincie Brabant voldoen niet aan het 
vergunningenstelsel, waardoor milieuproblemen, waaronder het 
stikstofprobleem, nog groter zijn dan gedacht. Is dit ook binnen de provincie 
Gelderland het geval?
Wethouder Ankersmit: per provincie zijn er verschillende afspraken waar nog 
geen eenduidigheid in is. De zorg die de heer Haverdil uitspreekt is dus zeer 
reëel. Het Rijk zou richting moeten gaan geven om de provinciale verschillen te 
verkleinen.

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek
-

Sluiting: 22:05 uur

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

de commissiegriffier de voorzitter



Dorien de Keyzer Erik Schieven


