
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Omgeving en Economie 5 november 2018 
  
Voorzitter:              mevr. A.M.T. ten Dam  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. 
 

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.  

 
5. Spreekrecht zienswijzen bestemmingsplanprocedures 

Burgers die een zienswijze tegen een ontwerp-bestemmingsplan hebben ingediend, kunnen  
bij dit onderwerp gebruik maken van spreekrecht. 

 

6. Brief van de heer Geerlings inzake het lozen van afval in de bodem 
De heer Geerlings heeft verzocht zijn brief inzake het lozen van afval te mogen toelichten 

tijdens een raadscommissievergadering.  
Portefeuille: wethouder Blokhuis 

 

7. Spreekrecht initiatiefgroep Samen op het Goor inzake boerderij Aveskamp / raadsbrief 
2018-23 plan Aveskamp 

De heer Segerink van de initiatiefgroep Samen op het Goor heeft verzocht gebruik te mogen 
maken van het spreekrecht tijdens een raadscommissie. Daarnaast heeft de fractie Lokaal 

Dinkelland raadsbrief 2018-23 inzake plan Aveskamp aangetekend voor behandeling tijdens 

een raadscommissie.  
Portefeuille: wethouder Brand 

 
8.  Voorstel toepassen coördinatieregeling Wro 

De raad wordt voorgesteld de coordinatieregeling toe te passen op de uitbreiding van de 
Varkenshouderij aan de Ottershagenweg 3 te Oud Ootmarsum. Met de terinzagelegging van 

alle (ontwerp)besluiten wordt de procedure overzichtelijk en transparant. Omdat alle 

besluiten in één keer voor behandeling van beroep bij de rechter worden gebracht kan 
bovendien tijdwinst worden behaald.  

Portefeuille: wethouder Brand 
 

9. Voorstel communale samenwerking Munster 
Zowel de Stadt Münster als de zittende aandeelhouders van Twence streven ernaar dat 
Münster toetreedt als gewoon aandeelhouder bij Twence. De toezichthouder in Nordrhein-
Westfalen, het Kommunalaufsicht, heeft aangegeven dat de betrokken gemeenten eerst een 
actieve relatie dienen aan te gaan, alvorens het Kommunalaufsicht actief wil meewerken aan 
het bewerkstelligen van het aandeelhouderschap van Munster bij Twence. Deze communale 
samenwerking ligt nu voor in het sluiten van een overeenkomst.. 

Portefeuille: wethouder Blokhuis 

 

 



 

 

10. Raadsbrief 2018-18 Grondstoffenmonitor 2017 

De fractie Lokaal Dinkelland heeft verzocht deze raadsbrief te agenderen voor een 
raadscommissie. 

Portefeuille: wethouder Blokhuis 
 

11. Raadsbrief 2018-19 Evaluatie gratis aanleveren asbest particulieren 

De fractie Lokaal Dinkelland heeft verzocht deze raadsbrief te agenderen voor een 
raadscommissie. 

Portefeuille: wethouder Blokhuis 
 

12. Sluiting 


