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193458

Schriftelijke vragen: Verwevenheid De schriftelijke vragen van de fractie VVD met betrekking tot
zorg en criminaliteit
het onderwerp verwevenheid zorg en criminaliteit middels
bijgaande raadsbrief te beantwoorden.

Het college beantwoord de schriftelijk gestelde vragen van de
fractie VVD met betrekking tot het onderwerp verwevenheid
van zorg en criminaliteit middels een raadsbrief

191391

Het ontwerpbestemmingsplan
'Buitengebied, Postweg 13 en
Gunnerstraat 49' wordt ter inzage
gelegd.

Het ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied, Postweg 13 en
Gunnerstraat 49', ten behoeve van een Schuur voor Schuur plan,
wordt ter inzage gelegd.

189272

Besluit

1.

2.

Uitspraak rechtbank inzake beroep 1.
tegen bouw mestopslag en
pluimveestal Esweg 14 Lattrop
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in te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
'Buitengebied, Postweg 13 en Gunnerstraat 49' en zes
weken ter inzage leggen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen.

Samenvatting

Kennis te nemen van de uitspraak van de rechtbank
Het college heeft een omgevingsvergunning verleend voor het
bouwen van een mestopslag en pluimveestal voor biologische
Overijssel inzake het beroep tegen de verleende
omgevingsvergunning voor het bouwen van mestopslag legkippen op het perceel Esweg 14 - 16 te Lattrop-Breklenkamp.

2.

187477

Gemeenschappelijke Regeling
Gezondheid en Regeling
Recreatieschap Twente

1.

2.

3.

180324

Ter inzage legging ontwerp
Kapverordening 2021 en
komgrenzen WNB
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en pluimveestal voor biologische legkippen op het
perceel Esweg 14 - 16 te Lattrop-Breklenkamp (AWB
19/1123)
Het griffierecht (€174,-) en proceskosten (€1068,-) te
vergoeden aan eiser.

Hiervoor is door de raad een Verklaring van geen bedenkingen
afgegeven.
Tegen de verleende omgevingsvergunning is beroep ingesteld.
De rechtbank heeft nu uitspraak gedaan op dit beroep. De
rechtbank verklaart het beroep gegrond en heeft het besluit
vernietigd maar heeft daarbij ook bepaald dat de rechtsgevolgen
van het besluit geheel in stand blijven. Het college heeft
kennisgenomen van deze uitspraak. Het griffierecht en de
proceskosten worden vergoed aan eiser.

Onder voorbehoud van toestemming van de
gemeenteraad in te stemmen met de oprichting van de
bedrijfsvoeringsorganisatie Recreatieschap Twente,
overeenkomstig de bij dit besluit gevoegde regeling
(bijlage 1).
Onder voorbehoud van toestemming van de
gemeenteraad in te stemmen met de wijziging van de
Regeling Regio Twente in de Gemeenschappelijke
Regeling Gezondheid, overeenkomstig de bij dit besluit
gevoegde regeling (bijlage 2).
De raad te verzoeken toestemming te verlenen voor de
oprichting van het Recreatieschap Twente en voor de
wijziging van de Regeling Regio Twente in de
Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid.

Het college heeft, onder voorbehoud van toestemming van de
raad, ingestemd met de oprichting van een Recreatieschap
Twente. De hoofdtaak van deze bedrijfsvoeringsorganisatie is
het beheer en onderhoud van een aantal recreatieve routes en van
de recreatieparken Het Rutbeek in Enschede, Het Lageveld in
Wierden en Het Hulsbeek in Oldenzaal.
Daarnaast heeft het college, onder voorbehoud van toestemming
van de raad, ingestemd met de wijziging van de Regeling Regio
Twente in de Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid.
Het college heeft een raadsvoorstel vastgesteld waarin de raad
verzocht wordt toestemming te verlenen voor de oprichting van
een Recreatieschap Twente en het tot stand brengen van een
Gemeenschappelijke Regeling Gezondheid.

1. In te stemmen met de (ontwerp) Kapverordening 2021 en
deze voor een periode van 6 weken ter inzage te leggen;
2. In te stemmen met de (herziene) Bebouwde kom grenzen
volgens de Wet Natuurbescherming en deze voor een periode
van 6 weken ter inzage te leggen;

Binnen Noaberkracht Dinkelland Tubbergen is gewerkt aan een
nieuwe kapverordening die voor Tubbergen én Dinkelland gelijk
is. In de nieuwe kapverordening wordt voorzien in een
vereenvoudiging en verduidelijking van de regelgeving omtrent
het vellen van bomen en/of landschapselementen voor zowel
binnen- als buiten de bebouwde kom, met als doel bescherming
van waardevolle houtopstanden via begrijpelijke regelgeving.
De herziening van de grenzen voor de bebouwde kom in het
kader van de Wet Natuurbescherming voorziet in een actualisatie
en verduidelijking van de komgrenzen. Voor zover mogelijk zijn
de grenzen gelegd op de bebouwde kom grens zoals algemeen

bekend is uit de wegenverkeerswet.
Door de ontwerp kapverordening en herziening komgrenzen
WNB ter inzage te leggen wordt gelegenheid gegeven
zienswijzen in te dienen.
169794

De raad wordt voorgesteld om het De raad wordt voorgesteld om:
bestemmingsplan 'Buitengebied,
1.
op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke
Ootmarsumsedijk 9 en Hilbertweg
ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit
14 Weerselo' vast te stellen.
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale

2.

3.
4.

versie van het bestemmingsplan 'Buitengebied,
Ootmarsumsedijk 9 en Hilbertweg 14 Weerselo' met de
identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPOOTMW9HILBW14-VG01
met de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te
stellen;
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPOOTMW9HILBW14-VG01
vast te stellen;
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen;
het beeldkwaliteitsplan Rood voor Rood als bedoeld als
welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet vast te
stellen.

De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan
'Buitengebied, Ootmarsumsedijk 9 en Hilbertweg 14 Weerselo'
vast te stellen. 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 vastgesteld. De slooplocaties bevinden zich
aan de Hilbertweg 14 te Weerselo en de Oldenzaalseweg 84 te
Fleringen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 23 februari 2021
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