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243156

Corona

De gemeenteraad met de bijgaande raadsbrief te informeren
over de ontwikkelingen en stand van zaken op het gebied van
het coronavirus en de Tijdelijke wet maatregelen COVID-19.

De Tijdelijk wet maatregelen COVID-19 (Twm) is op 1
december 2020 in werking getreden. Maandelijks wordt er
schriftelijke verslag uitgebracht aan de raad. De volgende zaken
worden toegelicht.
1.
Algemeen beeld en verloop van het virus;
2.
Ontheffingen
3.
Handhaving
4.
Afspraken verbinding Veiligheidsregio
5.
Lopende initiatieven vanuit de gemeente
6.
Actualiteiten
Dit is de 4e maandelijkse raadsbrief over Corona en Twm.

238077

Verklaring van geen bedenkingen

1. De aanvraag omgevingsvergunning met bijlagen aan de

Er is een omgevingsvergunning gevraagd voor realisatie van een
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Besluit

Samenvatting

240954

voor de realisatie van een
zonneveldje nabij
Nordhornsestraat 142 in
Denekamp

gemeenteraad voorleggen ten behoeve van de afgifte van een
ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor realisatie van
een zonneveldje nabij de Nordhornsestraat 142 in Denekamp;
2. De gemeenteraad voor te stellen om de ontwerpverklaring
van geen bedenkingen tevens aan te merken als de definitieve
verklaring van geen bedenkingen, indien geen zienswijzen
tegen de ontwerpverklaring zijn ingediend.

zonneveldje ten behoeve van duurzame energievoorziening van
het tankstation nabij het adres Nordhornsestraat 142 te
Denekamp. Deze ontwikkeling is in strijd met het geldende
bestemmingsplan. Er kan door het college medewerking worden
verleend middels het wabo-projectbesluit. De raad wordt
voorgesteld de hiervoor benodigde ontwerp verklaring van geen
bedenkingen af te geven. De raad wordt tevens voorgesteld de
ontwerp verklaring van geen bedenkingen als definitieve
verklaring van geen bedenkingen aan te merken indien er geen
zienswijzen worden ingediend.

Vaststellen Kapverordening 2021
en bebouwde komgrenzen Wet
natuurbescherming onderdeel
houtopstanden

1.

Kennis te nemen van de ingediende zienswijzen op de
ontwerp Kapverordening 2021 en komgrenzen WNBhoutopstanden;
In te stemmen met de beantwoording en verwerking van
de zienswijzen in de ontwerp Kapverordening 2021 en
komgrenzen WNB-houtopstanden;
De gemeenteraad voor te stellen de ontwerp
Kapverordening 2021 vast te stellen;
De gemeenteraad voor te stellen de herziene grenzen
bebouwde kom in het kader van de Wet
Natuurbescherming, onderdeel houtopstanden vast te
stellen;

Er is een nieuwe kapverordening opgesteld die voor Dinkelland
én Tubbergen gelijk is. In de nieuwe kapverordening is 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, onderdeel houtopstanden
voorziet in een actualisatie en verduidelijking van de
komgrenzen.
De concept kapverordeningen concept komgrenzen Wnbhoutopstanden hebben voor een periode van 6 weken ter inzage
gelegen. Er zijn 3 zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn
beantwoord en voor zover van toepassing verwerkt in de
ontwerp Kapverordening 2021 en komgrenzen WNBhoutopstanden.
Het college stelt de gemeenteraad voor de Kapverordening 2021
en bebouwde komgrenzen volgens de Wet natuurbescherming,
onderdeel houtopstanden vast te stellen.

In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Saasveld De Lenne en voor een periode van zes weken
ter inzage leggen.
In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro
geen exploitatieplan vast te stellen.

Het ontwerpbestemmingsplan Saasveld De Lenne, ten behoeve
van de realisatie van 15 woningen, wordt ter inzage gelegd.

2.

3.
4.

238059

Het ontwerpbestemmingsplan
Saasveld De Lenne wordt ter
inzage gelegd.

1.

2.
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De raad wordt voorgesteld om het
bestemmingsplan
"paraplubestemmingsplan kernen
Dinkelland" vast te stellen.

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 ‘Paraplubestemmingsplan Kernen gemeente
Dinkelland’ met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.PARAPLUPLANKERNEN-VG01 met de
bijbehorende bijlagen 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.PARAPLUPLANKERNEN-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 Parapluplan
Kernen gemeente Dinkelland vast te stellen. Het
bestemmingsplan voorziet in diverse actualisaties/aanpassingen
binnen de kernen.
.

235797

Tussenevaluatie inzameling
Plastic, Metalen en Drankkartons

1.

Kennis te nemen van de Tussenevaluatie 2021 ‘Plan van
aanpak acties ter vermindering van afkeur plastic,
metalen en drankkartons in Dinkelland en Tubbergen’;
De raad te informeren aan de hand van de bijgevoegde
raadsbrief.

Op 3 november 2020 heeft uw college ingestemd met de memo
Ontwikkelingen inzameling Plastic Metalen en Drankkartons en
met het Plan van aanpak verbetering kwaliteit Plastic Metalen en
Drankkartons. Aan de hand van de tussenevaluatie wordt verslag
gedaan van de acties die zijn ondernomen om de kwaliteit van
het ingezamelde Plastic, Metalen en Drankkartons, PMD, te
verbeteren. De raad wordt geïnformeerd aan de hand van een
raadsbrief.

In te stemmen met het voorstel van Nedvang om
gedurende de overbruggingsperiode inspanningen te
verrichten om de vervuiling van verpakkingsafval tegen
te gaan en als tegen prestatie een vergoeding te
ontvangen voor licht vervuild verpakkingsafval;
Wethouder Blokhuis de benodigde mandaten en
machtigingen te verlenen om gedurende 2021 namens
de gemeente Dinkelland aanvullende afspraken te
maken met Nedvang tot uiterlijk 1 januari 2023 over de
inzameling van verpakkingsafval;
De raad te informeren aan de hand van de bijgevoegde
raadsbrief.

Op basis van de Ketenovereenkomst Verpakkingen 2020 - 2029
(de Ketenovereenkomst heeft de gemeente Dinkelland met
ingang van 1 juli 2020 gekozen voor het Bronscheidingsmodel
waarbij de gemeente verantwoordelijk is voor de bron
gescheiden inzameling van Plastic, Metalen en
Drankkartonsmateriaal, hierna te noemen PMD, conform de
samenstellingseisen zoals neergelegd in het
beoordelingsprotocol. Vanaf die datum werden we
geconfronteerd met een forse afkeur van het ingezamelde
PMD. Om uiteindelijk aan dit protocol te kunnen voldoen is een
overbruggingsvoorstel overeengekomen met Nedvang BV. Met
dit voorstel werd ingestemd.

2.

239717

Overbruggingsvoorstel Plastic
Metalen en Drankkartons Twentse
gemeenten

1.

2.

3.
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Schriftelijke vragen: Onderhoud
aan wegen in Dinkelland

De door raadslid Poffers namens VVD fractie gestelde vragen
over wegenonderhoud te beantwoorden door middel van
raadsbrief.

Het college beantwoordt de schriftelijke vragen van raadslid
Poffers namens de VVD fractie over het wegenonderhoud in
Dinkelland middels een raadsbrief.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 mei 2021
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