
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Omgeving en Economie 4 februari 2020 
  
Voorzitter:              mevr. W.K. Schouten  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 “Buitengebied, Looweideweg 2 Saasveld”  

Er is een aanvraag ingediend voor de uitbreiding van het loon- en grondverzetbedrijf aan de  
Looweideweg 2 te Saasveld. Door het verlenen van medewerking, op basis van het KGO- 

beleid, wordt de uitbreidingsbehoefte van een lokaal geworteld bedrijf gefaciliteerd en wordt  
naast de landschappelijke inpassing van het bedrijfsperceel geïnvesteerd in het verbeteren  

van de ruimtelijke kwaliteit van (het buitengebied van) Dinkelland. 

Portefeuille: wethouder Brand 
  

6. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, uitbreiding Loodijk 1 Saasveld” 
Door initiatiefnemer is verzocht om herziening van het bestemmingsplan ten behoeve van  

uitbreiding van het bedrijfsperceel aan de Loodijk 1 te Saasveld met 3.605 m2 ten behoeve  

van de stalling en opslag van trucks en trailers. Door het verlenen van medewerking wordt de 
uitbreidingsbehoefte van een lokaal geworteld bedrijf gefaciliteerd en wordt naast de 

landschappelijke inpassing van het bedrijfsperceel geïnvesteerd in het verbeteren van de 
ruimtelijke kwaliteit van Dinkelland.  

Portefeuille: wethouder Brand 
 

7. Raadsbrief 2019-84 Grondprijsbrief 2020 

De PvdA-fractie heeft verzocht deze raadsbrief te bespreken tijdens een raadscommissie in  
verband met een aantal vragen met betrekking tot marktconforme prijzen in relatie tot de  

vraag vanuit de samenleving. 
Portefeuille: wethouder Blokhuis 

 

8. Sluiting 


