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Openbare besluitenlijst
De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 10 maart 2020 De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 3 maart 2020
collegevergadering Dinkelland d.d. vast stellen.
vast stellen.
10 maart 2020

64388

Schriftelijke vragen: opslagruimte In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke
op 't Goor (project Klokkenberg te vragen van de fractie Groen Links met betrekking tot de
Denekamp)
opslagruimte op 't Goor ten behoeve van de uitvoering van
project de Klokkenberg
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Besluit

Samenvatting

Het college heeft ingestemd met de antwoorden op de
schriftelijk gestelde vragen door de fractie Groen Links met
betrekking tot de opslagruimte op 't Goor ten behoeve van de
uitvoering van project de Klokkenberg

62917

vaststellen bestemmingsplan
Koninksweg 5 - 5a te Saasveld

1.

2.

3.

Om op grond van artikel 3.1 van de Wet Ruimtelijke
ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale
versie van het bestemmingsplan "Koninksweg 5-5a te
Saasveld" met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.SAABPKONINKSWEG5-VG01 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden (ambtshalve)
gewijzigd vast te stellen;
Om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit
ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met
identificatiecode
NL.IMRO.1774.SAABPKONINKSWEG5-VG01 vast
te stellen.
Om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitaitieplan vast te stellen, omdat er sprake is
van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid
van de Wro. Er zijn geen verhaalbare kosten.

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan
Koninksweg 5-5a te Saasveld (ambtshalve) gewijzigd vast te
stellen. De ambtshalve wijziging ziet toe op het verduidelijken
van de aanduiding op de verbeelding m.b.t. maximaal 4
woningen. Het bestemmingsplan voorziet in de sloop van de
bestaande woning en op deze locatie vier vrijstaande
seniorenwoningen te realiseren.
Tegen het ontwerpplan zijn geen zienswijzen ingediend.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 17 maart 2020
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