
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Omgeving en Economie 2 februari 2021 
  

Voorzitter:              dhr. E.H.J. Hemmer  Tijd:  19.00 uur 

Commissiegriffier: dhr. O.J.R.J. Huitema  Plaats:  digitaal  

 
 

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, Wiemselweg 19, Langedijk 8  

en Alofssteeg 2”  
Het bestemmingsplan is bedoeld om de Rood voor Rood regeling toe te passen op de  

percelen Wiemselweg 19 te Oud Ootmarsum, Langedijk 8 te Saasveld en Alofssteeg 2 te  
Weerselo. Aan de Langedijk en lofssteeg worden landschap ontsierende gebouwen gesloopt.  

De Rood voor Rood woning wordt aan de Wiemselweg 19 gerealiseerd.   

Portefeuille: wethouder Brand 
 

6. Brief inzake nieuwbouwplannen natuurgebied en camping de Bergvennen 
De fractie Lokaal Dinkelland heeft verzocht deze brief te behandelen tijdens een  

raadscommissie omdat er zorg bestaat over deze ontwikkelingen (o.a. Natura2000) 

Portefeuillehouder: wethouder Brand 
 

7. Brief inzake handhaving bestemmingsplan Sombeek 
De fractie Lokaal Dinkelland heeft verzocht deze brief te bespreken tijdens een  

raadscommissie om een nadere toelichting van het college te verkrijgen. 
Portefeuille: wethouder Blokhuis 

 

8. Raadsbrief 2020-67 beantwoording schriftelijke vragen Lokaal Dinkelland afvalscheiding in  
Afvalcontainers, raadsbrief 2020-72 ontwikkelingen inzameling PMD en raadsbrief 2020-38  

Grondstoffenmonitor 2019 
De fracties Lokaal Dinkelland en PvdA hebben verzocht deze raadsbrieven te bespreken  

tijdens een raadscommissie om met de wethouder in gesprek te gaan over de financiële  

consequenties i.v.m. het hard teuglopen van de reservering voorziening afval. 
Portefeuille: wethouder Blokhuis 

 
9. Raadsbrief 2020-49 beantwoording schriftelijke vragen fractie Lokaal Dinkelland 

afvalwaterinjectie Tramweg Rossum 
De fractie Lokaal Dinkelland heeft verzocht deze brief te behandelen tijdens een 

 raadscommissie om te worden geïnformeerd over de stand van zaken  

en de acties van het college hierin. 
Portefeuille: wethouder Blokhuis 

 



 

 

10. Raadsbrief 2020-83 Grondprijsbrief 2021 
De PvdA-fractie heeft verzocht dit onderwerp te behandelen tijdens een raadscommissie om  

het consequent toepassen van de gekozen methodiek omtrent waardebepaling te bespreken. 
Portefeuille: wethouder Blokhuis 

 

11. Sluiting 


