Openbare besluitenlijst van verstreken embargobesluiten collegevergadering van Dinkelland
Zaaknummer

61007

Zaaknr Onderwerp

Besluit

Samenvatting

157579 Beslissing op bezwaar
over een
omgevingsvergunning
voor het kappen van 2
eiken op een perceel
nabij Vollenhoekweg 4 te
Tilligte.

1. verklaren de bezwaarschriften
ontvankelijk;
2. herroepen de op 22 januari 2020
verleende omgevingsvergunning (ZD-2019000202);
3. verlenen vergunning overeenkomstig de
gewijzigde aanvraag (= herplant van 6 eiken
op een perceel aan de Frensdorferweg).

Er is een omgevingsvergunning verleend voor 24-11-2020
het kappen van 2 eiken. Er zijn bezwaren
binnengekomen tegen de opgelegde
herplantplicht. Die herplantplicht is nu in
overleg en met instemming van
bezwaarmakers, vergunninghouder en
gemeente gewijzigd. In plaats van 12
knotwilgen in de Ottershagen worden er nu 6
eiken herplant op hetzelfde perceel als waar de
te kappen eiken staan. Nu er een oplossing is
gevonden waarin alle partijen zich kunnen
vinden, heeft een zitting en een advies van de
bezwaarschriftencommissie geen meerwaarde
meer en is daarvan afgezien.

151987 Special Olympics 2022
toegekend

De raad middels bijgaande raadsbrief te
informeren over de ontwikkelingen rondom
de Special Olympics 2022.

Op 10 oktober 2019 is de gemeenteraad
12-11-2020
geïnformeerd over het organiseren van de
Special Olympics in Twente in 2022.
Inmiddels zijn er nieuwe ontwikkelingen waar
de raad over geïnformeerd wordt.

151821 Concept Windbeleid
NOT en concept
evaluatie
zonneveldenbeleid

1.Bijgevoegde concept windbeleid voor NOT
en concept evaluatie zonneveldenbeleid vast
te stellen;
2. Het concept windbeleid en concept
evaluatie zonneveldenbeleid voor inspraak
publiceren en voor 6 weken ter inzage leggen;
3. Het concept windbeleid en concept
evaluatie zonneveldenbeleid middels
raadsbrief ter kennisname aanbieden aan de
gemeenteraad;

Met de vier Noordoost Twentse (NOT)
09-11-2020
gemeenten is samengewerkt aan bijgevoegde
beleidsnotitie voor de realisatie van
windturbines/molens binnen Noordoost
Twente. In het concept windbeleid zijn, op
basis van landschapskenmerken, zoekgebieden
voor mogelijke locaties geselecteerd. Daarbij
wordt onderscheid gemaakt in drie
verschillende categorieën
windturbines/molens, te weten kleinere
erfmolens, middelgrote windturbines en de
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grotere windturbines. De mogelijkheden voor
erfmolens worden geregeld in
de gemeentelijke bestemmingsplannen. Voor
de twee andere categorieën zijn, naast de
zoeklocaties in met name de randen van het
NOT-gebied en op enkele plekken langs
rijksweg A1, ook spelregels geformuleerd in
verband met de landschappelijke inpassing. In
het beleid zijn tevens regels opgenomen in
verband met de participatie van en door de
omgeving, zowel voor de voorbereidingsfase
als met betrekking tot participatie in het project
zelf.
Het beleid is mede bedoeld als opmaat voor
een wijziging van de provinciale
Omgevingsverordening. Op dit moment zijn
windturbines binnen het Nationaal Landschap
NOT namelijk nog niet toegestaan. Na
instemming kan het beleid voor inspraak
gepubliceerd worden. Na aanpassing van het
provinciale beleid en de ingediende
inspraakreacties kan het beleid daarna
definitief vastgesteld worden, zowel door uw
college als de gemeenteraad.
In het vastgestelde zonneveldenbeleid is
aangegeven dat het beleid wordt geëvalueerd
na verloop van 1 jaar of wanneer de
doelstelling van 20% duurzame opwekking is
behaald. Het jaar is verstreken, de provincie
heeft een nieuwe handreiking zonnevelden
opgesteld en er is een concept bod RES
bekend. Deze factoren hebben bijgedragen aan
een evaluatie van het zonneveldenbeleid en
leiden tot een aantal conclusies en
aanbevelingen in het zonneveldenbeleid. Zo
wordt onder meer geadviseerd om de
provinciale zonnelader te gebruiken.
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conform
149472 Beslissing op bezwaar
over een
omgevingsvergunning
voor het bouwen van een
berging, garage,
overkapping en tuinmuur
aan de Kapelstraat 1 te
Ootmarsum.

Er zijn twee bezwaarschriften binnengekomen 24-11-2020
tegen een verleende omgevingsvergunning.
Hierover heeft de bezwaarschriftencommissie
een advies uitgebracht. In het advies wordt
onder andere gewezen op een onvoldoende
motivering van de vergunning voor wat betreft
het aspect welstand. Naar aanleiding daarvan is
de stadsbouwmeester nogmaals om advies
gevraagd. Het advies luidt dat het bouwplan in
strijd is met redelijke eisen van welstand.
Daarom besluit het college om de
omgevingsvergunning alsnog te weigeren.

148133 NOT onderzoek
gemeentelijk
energiebedrijf

De vier Noordoost twentse gemeenten stellen 04-11-2020
een onderzoek in naar de mogelijkheden om
gezamenlijk of lokaal een eigen duurzaam
energiebedrijf op te richten. Een dergelijk
onderzoek moet antwoord geven op de vraag
of het interessant is om op deze wijze een
versnelling te geven aan de wens om meer
duurzame energie op te wekken en om meer
ruimte voor participatie mogelijk te maken.
Onderzocht zal worden of een dergelijk bedrijf
rendabel is en of daarmee meer invulling kan
worden gegeven aan lokale betrokkenheid bij
opwekking van duurzame energie.

1. Tezamen met de Noordoost twentse
gemeenten opdracht te geven tot een
onderzoek naar de mogelijkheden voor een
duurzaam energiebedrijf;
2. De raad d.m.v. bijgevoegd raadsinfobrief
te informeren over het onderzoek naar de
mogelijkheden voor een duurzaam
energiebedrijf voor de Noordoost twentse
gemeenten.
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