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

158691

Het ontwerpbestemmingsplan
'Dorpermeinenweg 8 Denekamp'
wordt ter inzage gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Dorpermeienweg 8 Denekamp'
wordt ter inzage gelegd.
In het kader van de Schuur voor Schuur-regeling wordt aan de
Geesterseveldweg 5 te Geesteren (gemeente Tubbergen) in totaal
350 m2 aan landschapontsierende bebouwing gesloopt. Door
deze sloop van asbestschuren ontstaat een extra bouwrecht van
225 m2 aan bijgebouwen. De extra bouwrechten worden ingezet
om aan de Dorpermeienweg 8 te Denekamp circa 190 m2 aan
bebouwing te legaliseren. De overige 35 m² wordt ingezet voor
de bouw van extra bijgebouwen ten behoeve van het
aannemersbedrijf. Hiernaast wordt de bestemming van de
Dorpermeienweg 8 omgezet van 'Wonen' naar 'Bedrijf Voormalig agrarisch', waarmee de huidige bedrijvigheid
(aannemersbedrijf) in bestaande bijgebouwen wordt

1.

2.
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stemmen in met het ontwerpbestemmingsplan
'Dorpermeienweg 8 Denekamp' en zes weken ter inzage
leggen.
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen;

Samenvatting

gelegaliseerd.
139570

Het ontwerpbestemmingsplan
1.
'Buitengebied, Ootmarsumsedijk 9
en Hilbertweg 14 Weerselo' wordt
ter inzage gelegd.
2.
3.

156929

Schriftelijke vragen: NAM locatie
Rossum

153384

Poorttarieven Afvalbrengpunt 2021 1.
voor particulieren

stemmen in met het ontwerpbestemmingsplan
'Buitengebied, Ootmarsumsedijk 9 en Hilbertweg 14
Weerselo' en zes weken ter inzage leggen.
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen.
conform de inspraakverordening een
ontwerpbeeldkwaliteitsplan als bedoeld als
welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet ter
inzage te leggen.

De schriftelijke vragen van de fractie Groen Links met
betrekking tot NAM-locatie Tramweg, middels bijgaande
raadsbrief beantwoorden.

2.

stemmen in met de "Poorttarieven Afvalbrengpunt 2021
voor particulieren" zoals opgenomen in de bijlage;
de raad te informeren aan de hand van de bijgevoegde
raadsbrief.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, Ootmarsumsedijk
9 en Hilbertweg 14 Weerselo' wordt ter inzage gelegd. Het
bestemmingsplan maakt het mogelijk om door middel van de
rood voor rood regeling één compensatiewoning aan de
Ootmarsumsedijk 9 te Weerselo te realiseren. Ook wordt er voor
de nieuw te bouwen woning een beeldkwaliteitsplan ter inzage
gelegd. De slooplocaties bevinden zich aan de Hilbertweg 14 te
Weerselo en de Oldenzaalseweg 84 te Fleringen.

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van de fractie
Groen Links met betrekking tot NAM-locatie Tramweg middels
een raadsbrief.
Met Postel BV te Tilligte zijn in een afvalovereenkomst
afspraken gemaakt over de rechten en plichten voor het
exploiteren van het afvalbrengpunt aan de Wiemselweg te
Tilligte. Eén van de afspraken is het jaarlijks vaststellen van de
poorttarieven.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 24 november 2020
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