
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Omgeving en Economie 16 november 2020 
  
Voorzitter:              dhr. E.H.J. Hemmer  Tijd:  19.30 uur 
Commissiegriffier: dhr. O.J.R.J. Huitema  Plaats:  raadszaal  

 

 
1. Opening 

 
2. Vaststelling agenda 

 
3. Informatie vanuit het college 

Het college en de leden van het college krijgen de gelegenheid kort het woord te voeren om 

te kunnen voldoen aan hun actieve informatieplicht. 
Portefeuille: wethouder Blokhuis, wethouder Brand 

 
4. Rondvraag 

Tijdens de rondvraag mag iedere fractie over maximaal twee onderwerpen vragen stellen. Per 

onderwerp mogen maximaal drie vragen worden gesteld. Het onderwerp en de daarbij te 
stellen vragen dienen uiterlijk 10 uur voor aanvang van de vergadering bij de griffier te 

worden gemeld.  
Portefeuille: wethouder Blokhuis, wethouder Brand 

 
5. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Jonkerhoesweg 11-13 Lattrop-Breklenkamp 

Verzocht is om de rood voor rood regeling toe te passen op het perceel Jonkershoesweg 11- 

13 te Lattrop-Breklenkamp. Op het perceel wordt in totaal 1.061 m² aan landschap  
ontsierende gebouwen gesloopt. In ruil hiervoor wil initiatiefnemer één compensatiewoning  

realiseren. 
Portefeuille: wethouder Brand 

 

6. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Oude Deurningerstraat 4 en 4a  
en Beekdorpweg 9 en 11 

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om herziening van het bestemmingsplan voor zijn  
perceel, zodat het mogelijk wordt om de bestaande timmerfabriek uit te breiden. 

Portefeuille: wethouder Brand 

 
7. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Het Hoikinck” 

Het bestemmingsplan maakt de realisatie van 10 nultredenwoningen mogelijk. 
Portefeuille: wethouder Brand 

 
8. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Enktermorsweg 4a, 6, 6a Agelo en Stopelweg  

3 Saasveld  
Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om middels de rood voor rood regeling een extra  
woning te realiseren aan de Enktermorsweg 4a, 6, 6a Agelo. Hiervoor wordt aan de  

Enktermorsweg 4a, 6, 6a Agelo en de Stopelweg 3 Saasveld landschap ontsierende  
bebouwing gesloopt. 

Portefeuille: wethouder Brand 

 
9. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Stroothuizerweg 37 Denekamp 

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om medewerking te verlenen aan het juridisch-
planologisch mogelijk maken van diverse nevenactiviteiten bij de schaapskooi. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

10. Sluiting 


