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Openbare besluitenlijst
collegevergadering Dinkelland
d.d. 18 augustus 2020

De openbare B&W-besluitenlijst Dinkelland van 18 augustus
vaststellen.

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

142426

Beantwoording vragen VVDfractie Dinkelland over de
Waterstofhub

In te stemmen met bijgaande beantwoording van de vragen van Op 9 juli 2020 heeft de VVD fractie Dinkelland vragen gesteld
de VVD fractie over de Waterstofhub.
over de Waterstofhub, het College van B&W heeft deze vragen
beantwoord.

141518

Het ontwerpbestemmingsplan
In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Rossum,
"Rossum, Pierikspad 1 en 3" wordt Pierikspad 1 en 3" en zes weken ter inzage leggen.
ter inzage gelegd.
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Het ontwerpbestemmingsplan "Rossum, Pierikspad 1 en 3"
wordt ter inzage gelegd. Met het bestemmingsplan worden de
bedrijfswoningen aan het Pierikspad 1 en 3 bestemd tot reguliere
burgerwoningen met een bestemming 'Wonen', deze bestemming
sluit aan bij het al jarenlang voortdurende feitelijk gebruik.

134060

vaststellen bestemmingsplan
De raad wordt voorgesteld om:
'Buitengebied, Deurningerstraat 20 1.
op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke
en 22 Deurningen'
ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit

2.

133959

Het wijzigingsplan 'Buitengebied,
Lattropperstraat 79 Denekamp'
wordt vastgesteld.

1.

2.

3.

ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale
versie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied,
Deurningerstraat 20 en 22 Deurningen' met de
identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPDEURNINGSTR22-VG01 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te
stellen;
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPDEURNINGSTR22-VG01 vast
te stellen.
op grond van artikel 3.9a 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 wijzigingsplan 'Buitengebied,
Lattropperstraat 79 Denekamp' met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIWPLATTROPSTR79-VG01 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIWPLATTROPSTR79-VG01 vast
te stellen;
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 geen verhaalbare kosten.

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan
'Buitengebied, Deurningerstraat 20 en 22 Deurningen' vast te
stellen. Het bestemmingsplan maakt het gebruik van een
bestaande voormalige agrarische schuur ten behoeve van niet
agrarische bedrijfsactiviteiten mogelijk.

Het wijzigingsplan 'Buitengebied, Lattropperstraat 79
Denekamp' kan worden vastgesteld. Het wijzigingsplan ziet
op vergroting van het bouwperceel, zodat de bouw van een
opfokstal mogelijk wordt. Zowel bedrijfstechnisch alsmede qua
dierenwelzijn leidt dit tot verbeteringen. Het aantal te houden
dieren op het bedrijf blijft geheel ongewijzigd ten opzichte van
de huidige vergunde situatie.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 augustus 2020
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