
Conclusies en afspraken

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

gehouden op woensdag 31 oktober 2018 om 20:00 uur in de DRU Cultuurfabriek te Ulft

Aanwezig: Erik Schieven, commissievoorzitter
Dorien de Keyzer, commissiegriffier

---------
Lokaal Belang
Frank Aaldering
Barry Kock
Ine Hofs

CDA
Ruben Driever
Memet Tekinerdogan
Sylvia Stuivenberg

SP
Heini Peters
Petra Zimmerman

PvdA
John Haverdil
André de Vries
Willie Oort-Löwenthal

VVD
Jos Sluiter
Annemarie Pothof

D66
Hayo Canter Cremers
Ziko van Dijk
Ine Woudstra

College: Ben Hiddinga (vertrekt om 22:00 uur)
Ria Ankersmit
Janine Kock

Ambtelijk: Willem Hoeffnagel
Conny Huijskes
Hermien van Mourik

Afwezig met afmelding: Waldo van Pluur
Wiebe Keulen

Afwezig zonder afmelding: overige leden



Onderwerp
Aard bespreking

Opening en mededelingen

Afmeldingen, zie hierboven.

Onderwerp
Aard bespreking

Vaststellen agenda
Besluitvorming
Ongewijzigd vastgesteld 

De voorzitter vat de conclusies / oordelen samen in een commissieadvies en noemt daarbij de 
belangrijkste argumenten en eventuele minderheidstandpunten en voorbehouden.

Onderwerp
Aard bespreking

Beantwoording vragen uit eerste termijn Algemene Beschouwingen door 
de portefeuillehouder(s)
Open gesprek
Wethouder Ankersmit beantwoord de vragen die gesteld zijn in de eerste termijn 
van de Algemene Beschouwingen op 18 oktober. Onderwerpen: 
verkeersveiligheid, beheer van wegen, doorstroming A12.

De wethouder komt in de eerstvolgende commissie terug op de vraag 
wanneer de kleine kernen aangesloten worden op glasvezel.

Wethouder Kock beantwoord de vragen die gesteld zijn in de eerste termijn van 
de Algemene Beschouwingen op 18 oktober. Onderwerp: duurzaamheid

Wethouder Hiddinga beantwoord de vragen die gesteld zijn in de eerste termijn 
van de Algemene Beschouwingen op 18 oktober. Onderwerp: Wonen

Conclusie: 
Het Groene beleidsplan komt er, dat is al toegezegd. Dit wordt besproken als 
het plan bij de raad ligt. 
De urgentie voor het onderwerp duurzaamheid is duidelijk. De voorzitter 
adviseert commissie on hun afgevaardigden in agendacommissie dit onderwerp 
ter attentie mee te geven zodat de agendacommissie kan spreken over hoe dit 
onderwerp in de raad aangevlogen moet worden.

Onderwerp
Aard bespreking

Vervolgvragen door de commissieleden
Open gesprek
Zie bovenstaande punt

Onderwerp
Aard bespreking

Debat en aankondiging en bespreking eventuele amendementen en moties

Voorbereidende beraadslaging

Huidige ambtelijke formatie: 
- Mogelijk komen PvdA en D66 samen met een motie;

Prioriteit verminderen van energieverbruik, vooral bij bedrijven:
- Mogelijk komt CDA met een motie;

Dhr. Peters (SP) roept de fracties op om de moties voor het einde van het 
weekend rond te sturen zodat andere fracties deze in hun fractieoverleg mee 
kunnen nemen. 

RODE beleid, de ontwikkeling van solar parken, plan van aanpak voor 
duurzaamheid in het algemeen:

- PvdA en D66 overwegen moties rondom de ontwikkeling van solar 
parken en/of een deadline voor een algemeen plan van aanpak voor 
duurzaamheid waarin de energieopgave de ruimte krijgt;



Waterstof:
- Mogelijk komt SP met een motie;

Vergroening van schoolpleinen:
- Mogelijk komt PvdA met een motie;

Impuls duurzame kernen en dorpen:
- Mogelijk komt PvdA met een motie;

Aanmelden tweede tranche gasloos:
- Mogelijk komt PvdA met een motie;

Pilot en plan van aanpak:
- Mogelijk komt D66 met een motie;

Bestrijding Eikenprocessierups:
- Mogelijk komen D66 en CDA samen met een motie;

Kapitaallast verduurzamen gemeentelijke gebouwen:
- Mogelijk komt PvdA met een motie;

Woningbouwplanning:
- Mogelijk komt PvdA met een motie;

Bereikbaarheid Achterhoek:
- Mogelijk komt D66 met een motie;
- Mogelijk komt PvdA met een motie;

OV, N18/A18, fietssnelweg:
- Mogelijk komt LB met een motie over een fietssnelweg of andere 

alternatieven om de filedruk te verminderen;

Verkeersveiligheid:
- LB komt misschien met een motie “natuurlijk sturen” bij het nieuwe 

beleidsplan wegen

Onderwerp
Aard bespreking

Tweede bestuursrapportage 2018

Voorbereidende beraadslaging

Zie bovenstaande punt

Onderwerp
Aard bespreking

Gemeentebegroting 2019

Voorbereidende beraadslaging

Zie bovenstaande punt

Onderwerp
Aard bespreking

Externe vertegenwoordigingen en actuele portefeuillezaken
Open gesprek
- 

Onderwerp
Aard bespreking

Overige onderwerpen ter bespreking
Open gesprek



-

Onderwerp
Aard bespreking

Rondvraag
Open gesprek
Dhr. Sluiter (VVD) vraagt hoe de regie gevoerd zal worden op de 
aangekondigde moties en doet de oproep om hierbij als fracties samen op te 
trekken.
De voorzitter antwoord dat de regievoering hiervan de verantwoordelijkheid is 
van de fracties zelf en verzoekt de fracties de moties tijdig aan te leveren.

Sluiting: 23:15 uur

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

de commissiegriffier de voorzitter

Dorien de Keyzer Erik Schieven


