
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Omgeving en Economie 7 december 2021 
  

Voorzitter:              mevr. W.K. Riesmeijer  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 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 Brand 

 
5. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Weerselo, Spikkert 3” 

Het bestemmingsplan voorziet in meer kleinere en betaalbare woningen dan het reguliere  

aanbod in Weerselo en voorziet in de behoefte aan woningbouw voor Weerselo. 
Portefeuille: wethouder Brand 

 
6. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Bornsestraat 35-37 en  

Bornsestraat 30” 
Het bestemmingsplan voorziet voor het perceel Bornsestraat 35-37 in een vergroting van de 
gezamenlijke oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en overkappingen met 125% van de 

huidige maximaal toegestane oppervlakte. Daarnaast maakt het bestemmingsplan het 
mogelijk om middels de schuur voor schuur regeling een extra bijgebouw te realiseren bij de 

bedrijfswoning Bornsestraat 37a in ruil voor de sloop van een schuur aan de Bornsestraat 30. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

7. Voorstel inzake verklaring van geen bedenkingen, Scholten Lindeweg 2, Rossum 
Er is een omgevingsvergunning gevraagd voor de realisatie van drie boerderij lodges en een  

expositie ruimte in een voormalige agrarische schuur aan de Scholten Lindeweg 2 in Rossum.  
Deze ontwikkeling is in strijd met het bestemmingsplan. Er kan medewerking worden  

verleend door middel van het Wabo-projectbesluit. De raad wordt voorgesteld de hiervoor  

benodigde ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven. 
Portefeuille: wethouder Brand 

 
8. Voorstel inzake ontwerp provinciaal inpassingsplan Bergvennen en Brecklenkampse Veld 

Op basis van het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) is het mogelijk de herstelmaatregelen uit te 

voeren voor het Natura2000 gebied “Bergvennen en Brecklenkampse Veld”. De raad heeft 
mogelijkheden een zienswijze in te dienen naar aanleiding van het ontwerp PIP. Provinciale 

Staten stelt uiteindelijk het Provinciaal Inpassingsplan vast. 
Portefeuille: wethouder Brand 

 
9. Sluiting 


