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

232575

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan Buitengebied,
Harseveldweg 4 Tilligte vast te
stellen.

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan Buitengebied, Harseveldweg 4 Tilligte vast te
stellen. Het bestemmingsplan ziet op het wijzigen van de
bestemming ‘Agrarisch - 1’ in de bestemming ‘Wonen’.
Daarnaast wordt op basis van een eerder verleende vergunning
een 2e woonbestemming toegekend aan het perceel.
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Besluit

De raad wordt voorgesteld 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 Buitengebied,
Harseveldweg 4 Tilligte’ met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPHARSEVELDWG4-VG01 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
2.
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPHARSEVELDWG4-VG01 vast
te stellen;

Samenvatting

236386

Uitgangspuntennotitie
Omgevingswet

3.

in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen;

1.

de uitgangspuntennotitie voor de transitie van het
huidige omgevingsrecht naar het omgevingshuis in
concept vast te stellen;
de raad bij deze uitgangspuntennotitie te betrekken
middels een themabijeenkomst.

2.

Er is een notitie met uitgangspunten geschreven voor de transitie
van het huidige omgevingsrecht naar het omgevingshuis. In de
notitie is inzichtelijk gemaakt wat er enerzijds nodig is om bij de
inwerkingtreding van de Omgevingswet de huidige
dienstverlening voort te kunnen zetten en anderzijds hoe de
transitie naar een omgevingsplan nieuwe stijl kan worden
vormgegeven.

236372

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan 'Buitengebied,
Postweg 13 en Gunnerstraat 49'
vast te stellen.

De raad wordt voorgesteld om:
De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan
1.
op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke
'Buitengebied, Postweg 13 en Gunnerstraat 49', ten behoeve van
een Schuur voor Schuur plan, vast te stellen.
ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale
versie van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Postweg
13 en Gunnerstraat 49' met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPPOSTWGGUNSTR-VG01 met
de bijbehorende bijlage en bestanden gewijzigd vast te
stellen;
2.
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPPOSTWGGUNSTR-VG01 vast
te stellen;
3.
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen.

238345

Jaarverslag 2020
bezwaarschriftencommissie

1.

2.
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Kennis te nemen van de inhoud van het jaarverslag 2020
van de bezwaarschriftencommissie en de conclusies en
aanbevelingen daarvan te onderschrijven;
De raad te informeren over het jaarverslag door middel
van de bijgevoegde raadsbrief.

Op grond van de Verordening behandeling bezwaarschriften
dient de bezwaarschriftencommissie jaarlijks verslag uit te
brengen van haar werkzaamheden in het voorafgaande
kalenderjaar. Sinds het jaarverslag 2014 brengt de
bezwaarschriftencommissie een jaarverslag uit van de gemeente
Dinkelland en de gemeente Tubbergen gezamenlijk.

232542

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan ‘Buitengebied,
Langkampweg 5’ vast te stellen’

210982

Centrumplan (Be)leefbaar centrum 1. De koers zoals weergegeven in het Centrumplan
Ootmarsum
"(Be)leefbaar centrum Ootmarsum" door te zetten.
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De raad wordt voorgesteld 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 ‘Buitengebied,
Langkampweg 5’ met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPLANGKAMPWG5-VG01 met
de bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
2.
op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke
ordening de digitale ondergrond met identificatiecode
NL.IMRO.1774.BUIBPLANGKAMPWG5-VG01 vast
te stellen;
3.
in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen;

De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan Buitengebied, Langkampweg 5 vast te stellen.
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van twee
boerderijkamers mogelijk.

In Ootmarsum zien we een opgave om de binnenstad
toekomstbestendig te maken. Vanwege de hoge toeristische
aantrekkingskracht zien we dat de claim op de fysieke ruimte
2. De gemeenteraad voor te stellen de extra benodigde
toeneemt. Ten einde de leefbaarheid voor de inwoners en
middelen van €94.000 (totale projectkosten €150.000)
tegelijkertijd de beleefbaarheid voor de bezoekers te borgen,
beschikbaar te stellen uit de Reserve “Incidenteel beschikbare hebben wij een centrumplan opgesteld. De uitgangspunten van
algemene middelen”.
het centrumplan zijn participatief tot stand gekomen. Hierin
worden verschillende aanbevelingen gedaan voor de thema's:
3. In te stemmen met het Actieplan Parkeren en uitvoering te
inwoners, toerisme & gastvrijheid, ondernemers en mobiliteit &
geven aan:
parkeren. Het doel van het centrumplan is de schaarse ruimte

het op zo kort mogelijke termijn verwijderen van de
anders te gebruiken. De binnenstad moet een prettige omgeving
parkeerplaatsen (blauwe strepen en p-tegels) die vallen blijven om te wonen, maar ook een fijne plek om te bezoeken en
onder de parkeerschijfzone binnen de wallen (Oostwal - te ondernemen. Daarom willen we de schaarse beschikbare
ruimte anders indelen. Om uitvoering te kunnen geven aan het
Westwal);
centrumplan heeft het college een budget vastgesteld.

het tijdelijk aanbrengen van 80 tot 100 plekken voor de
stalling van fietsen op het kerkplein;

het resterende deel - dat niet wordt ingezet voor
tijdelijke terrassen (Corona) -door middel van palen
ongeschikt maken als parkeerplaats (eerst het gebied













rondom het kerkplein, op basis van een nadere
beoordeling de rest);
de overige mogelijkheden voor herinvulling van de
vrijkomende ruimte binnen de wallen verder uit te
werken (o.a. terras, parkeren voor vergunninghouders,
fietsenstalling, ontwikkelruimte voor kleine nieuwe
bouwmogelijkheden);
nadat de parkeerschijfzone is opgeheven te besluiten om
het gebied tussen de Oostwal en Westwal aan te wijzen
als parkeervergunningzone. Hiervoor het verkeersbesluit
reeds voor te bereiden en de procedure daarna te starten;
een zone vergunninghouders in te stellen op de Oostwal
en de Westwal, in combinatie met het
instellen/behouden van ca. 30 parkeerplaatsen
parkeerschijfzone;
maximaal 5 parkeerplaatsen in te stellen voor zeer
kortstondig parkeren (15 minuten, met parkeerschijf),
hiervoor de locaties te bepalen en benodigde
verkeersbesluit in procedure te brengen;
aanvullend te onderzoeken welke mogelijkheden voor
nieuwe bouwplannen kunnen ontstaan al dan niet met
wijziging van de beleidsnotitie “Bouwen en parkeren”.
opdracht geven om advies uit te brengen over de huidige
beleidsregels voor vergunningparkeren inzake
geldigheidsduur en bijhorend legesstelsel;

4. In te stemmen met de in het voorstel geformuleerde planning
en de te nemen verkeersbesluiten conform deze planning.
5. Dit besluit te communiceren met Ootmarsum via de
klankbordgroep en een persbericht als wel via de website:
www.dinkelland.nl/beleefbaar-ootmarsum.
232440

RRE /RREW Subsidie
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1.

Kennis te nemen van de bijgevoegde

De gemeente Dinkelland heeft samen met de andere Noordoost

2.
3.

236655

Schriftelijke vragen: Provinciale
wegenprojecten

subsidiebeschikkingen NOT-brede Regeling Reductie
Energiegebruik (RRE) ter grootte van € 2.570.760 voor
alle 4 gemeenten samen en de Regeling Reductie
Energiegebruik Woningen (RREW) ter grootte van €
255.000,00;
de Raad hierover via een raadsbrief te informeren;
de nadere subsidieregeling RRE/RREW 2021 vast te
stellen en de verantwoording van de subsidie laten
verlopen via de uitvoeringsorganisatie.

De schriftelijke vragen van de fractie CDA met betrekking tot
Provinciale wegenprojecten, middels bijgaande raadsbrief te
beantwoorden.

Twentse gemeenten subsidie gekregen van het Rijk volgens de
zogenaamde Regeling Reductie Energiegebruik (RRE). Deze
subsidieregeling is gericht op woningeigenaren. Het gaat om een
bedrag van in totaal ruim € 2,5 mln.
De Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) is
gericht op woninghuurders. Deze heeft de gemeente zelf
aangevraagd bij het Rijk en er is een bedrag van €
214.600,00 toegekend.

Het college heeft de schriftelijke vragen van de fractie CDA met
betrekking tot Provinciale wegenprojecten middels een
raadsbrief beantwoord.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 mei 2021
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