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Openbare besluitenlijst
De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 14 april 2020
collegevergadering Dinkelland d.d. vast stellen.
14 april 2020

De openbare B&W-besluitenlijst van de voorgaande B&Wvergadering wordt wekelijks vastgesteld.

71142

Jaarverslag 2019 milieutaken
Omgevingsdienst Twente

Op 1 januari 2019 is de Omgevingsdienst Twente (hierna; de
ODT) fysiek opgericht. Na een jaar van opbouwen is er met
wederzijds vertrouwen en met een open relatie vruchtbaar
samengewerkt. Het ODT heeft een jaarverslag opgesteld over de
taken die in 2019 voor de gemeente zijn uitgevoerd. Uit dit
jaarverslag blijkt dat de doelstelling niet is gehaald. In 2020 is
gestart met extra inzet om de regionale doelstelling (75% van de
bedrijven is gecontroleerd) te halen en de achterstand op
vergunningen (mede door de stikstofproblematiek ontstaan) in te
lopen.
De ODT is op de goede weg en het college heeft er vertrouwen
in dat het ODT in 2020 verder "in control" komt en verdere
stappen gaat zetten in het verbeteren van haar diensten.

1.

2.
3.
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Het jaarverslag voor de uitgevoerde milieutaken in 2019
door de Omgevingsdienst Twente op het gebied
van VTH (Vergunningverlening, Toezicht en
Handhaving) vast te stellen;
Het vastgestelde jaarverslag middels een raadsbrief ter
kennisname aan de raad te sturen;
Het jaarverslag ter beoordeling toe te sturen aan de
Interbestuurlijke toezichthouder, Provinciale Staten.

Samenvatting

71482

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan "Noord
Deurningen, herverkaveling
Zuudplas" vast te stellen.

De raad voor te stellen om:
1.
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 "Noord Deurningen,
herverkaveling Zuudplas" met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.NDEBPHERVZUUDPLAS-VG01 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd vast
te stellen;
2.
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.NDEBPHERVZUUDPLAS-VG01 vast
te stellen;
3.
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er sprake is
van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid,
van de Wro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten;
4.
het beeldkwaliteitsplan "Noord Deurningen, 3e fase"
voor het plangebied niet meer van toepassing te
verklaren en de Nota omgevingskwaliteit, niveau 'Basis
omgeving' van de kernen, voor het plangebied als
welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet van
toepassing te verklaren.

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan "Noord
Deurningen, herverkaveling Zuudplas" vast te stellen. Het
bestemmingsplan voorziet in een herverkaveling van van een
perceel aan de Zuudplas in Noord Deurningen zodat ook
rijwoningen gebouwd kunnen worden. Met de herverkaveling
kunnen belangrijke doelgroepen als starters en senioren binnen
de kern Noord Deurningen beter worden bediend.

71459

Aanbod gebruik Voedselbank aan
ondernemers

Kennis te nemen van het feit dat aan ondernemers, die hebben
aangegeven geen geld meer te hebben om boodschappen te
kunnen kopen, aangeboden is dat ze gebruik kunnen maken van
de Voedselbank.

Ten tijde van de coronacrisis is vast komen te staan dat er ook
ondernemers zijn die geen geld meer hebben om boodschappen
te halen. Dit hebben ondernemers aangegeven bij de aanvragen
die ze hebben ingediend bij Regionale organisatie zelfstanden
(ROZ) voor een Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig
ondernemers (Tozo). ROZ houdt de aangesloten gemeenten
dagelijks op de hoogte van het aantal aanvragen die zijn
ingediend. Op basis van deze informatie heeft het college van de
gemeente Dinkelland de ondernemer door middel van een brief
op de hoogte gesteld van het gebruik van de Voedselbank.
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71149

Het ontwerpbestemmingsplan
uitbreiding de Mors 155 te
Ootmarsum wordt ter inzage
gelegd

1.

Regionale opwek en afname
duurzame energie vanaf 2021

1. overeenkomsten aan te gaan met AVI-Twente B.V. voor:
a. het met ingang van 1 januari 2021 additioneel opwekken en
leveren van hernieuwbare elektriciteit;
b. het met ingang van 1 januari 2023 op basis van een quasi
aanbestedingsprocedure opwekken en leveren van gas, indien
AVI Twente B.V. op die datum over een leveringsvergunning
beschikt.
2. de gemeente Wierden aan te wijzen als aanbestedende
dienst en de heer B. Wessels, inkoopcoördinator bij de
gemeente Wierden, te machtigen (volmacht zie bijlage) voor
alle handelingen bij de Europese aanbestedingsprocedure voor
de opdracht aan AVI-Twente als voornoemd;
3. voor de levering van gas in de kalenderjaren 2021 en 2022
gebruik te maken van de bestaande leveringsovereenkomst met
Gazprom voor CO2 gecompenseerd gas en daartoe de
contractuele opties te lichten door bijgevoegd addendum te
ondertekenen;
4. om bijgaande volmacht voor de heer B. Wessels te tekenen
ten einde uitvoering te kunnen geven aan het door het College
genomen besluit van dezelfde datum;
5. om wethouder duurzaamheid te machtigen om
samenwerkingsovereenkomst te tekenen tijdens gezamenlijk
persmoment.

2.

In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan "Uitbreiding de Mors 155 te
"uitbreiding de Mors 155 te Ootmarsum" en zes weken Ootmarsum t.b.v. opslagruimte van het bedrijf Hesselink B.V. is
ter inzage gelegd.
ter inzage leggen;
Er wordt in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de
Wro geen exploitatieplan ter inzage gelegd, omdat er
sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12,
tweede lid, van de Wro. Er zijn geen verhaalbare kosten.
In september 2019 hebben 11 Twentse gemeenten (Almelo,
Rijssen-Holten en Twenterand uitgezonderd) besloten om de
regionale werkgroep Inkoop energie opdracht te geven om een
overeenkomst voor te bereiden met AVI-Twente B.V.,
dochteronderneming van Twence Holding B.V., voor het
produceren en leveren van duurzame energie uit nieuwe of te
vergroten bestaande installaties. Het overleg met AVI-Twente
B.V. heeft geresulteerd in verschillende conceptovereenkomsten.
Daarin worden niet alleen afspraken gemaakt over de afname
van gas en elektriciteit, maar ook over de bouw van nieuwe en
de vergroting van bestaande installaties voor het opwekken van
duurzame elektriciteit en groen gas in de regio.
AVI-Twente is producent van duurzame energie, maar beschikt
op dit moment niet zelf over een leveringsvergunning. De finale
levering van de door AVI-Twente B.V. geproduceerde
elektriciteit moet daarom via een andere organisatie geschieden.
Vanwege de geraamde opdrachtwaarde dient dit
leveringscontract Europees aanbesteed te worden. De gemeenten
kunnen de verplichte doorlevering van de productie van AVITwente B.V. voorschrijven omdat de gemeenten onder andere
toezicht houden op AVI-Twente B.V. als ware het een eigen
dienst.
AVI-Twente kan de Twentse gemeenten naar verwachting niet
eerder dan in 2023 voorzien van (groen) gas. Voor de levering
van gas tijdens de kalenderjaren 2021 en 2022 wordt daarom
gebruik gemaakt van de verlengingsoptie uit de huidige
overeenkomst met Gazprom.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 21 april 2020
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