
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Omgeving en Economie 7 september 2021 
  

Voorzitter:              mevr. E.H.G. Klunder  Tijd:  19.30 uur 

Commissiegriffier: dhr. L.J.H. Engelbertink  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 ontwerp Provinciaal Inpassings Plan (PIP) “Springendal en Dal van de  

Mosbeek (incl. een presentatie) 

Op basis van het PIP is het  mogelijk de (herstel)matregelen uit te voeren die nodig zijn om  
de instandhoudingsdoelstellingen van het Natura2000-gebied “Springendal en Dal van de  

Mosbeek” te kunnen behalen. 
Portefeuille: wethouder Brand 

 

6. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Vierde Veld DSVD Deurningen 
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van elf woningen mogelijk. Het  

woningbouwprogramma richt zich op senioren en starters op de woningmarkt in Deurningen.  
Met dit bestemmingsplan wordt de bouw van 4 rijwoningen, 6 twee-onder-één kapwoningen  

en 1 vrijstaande woning mogelijk gemaakt. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

7. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Partiële herziening  
Ottershagenweg 3 Oud Ootmarsum” 
Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om zijn varkenshouderij uit te breiden hetgeen  
bijdraagt aan het toekomstbestendig maken van een lokaal agrarisch bedrijf.  

Portefeuille: wethouder Brand 

 
8. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Tilligte, Ootmarsumsestraat 165 en 167”  
Het bestemmingsplan maakt het bouwen van een twee-onder-een-kap woning mogelijk en 
legt de op 19 april 2019 verleende omgevingsvergunning voor het omvormen van het 

voormalige horecapand tot vier appartementen juridisch-planologisch vast. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

9. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan De Lenne Saasveld 
Het bestemmingsplan is bedoeld om de ontwikkeling van 15 woningen mogelijk te maken.  

Omdat deze ontwikkeling niet in overeenstemming is met het vigerend bestemmingsplan  
'Saasveld', is een herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. 

Portefeuille: wethouder Brand 

 
 

 



 

 

10. Voorstel inzake vaststellen notitie “Het Omgevingshuis: uitgangspunten geschreven voor  
de transitie van het huidige omgevingsrecht naar het omgevingshuis” 

In de notitie is inzichtelijk gemaakt wat er enerzijds nodig is om bij de inwerkingtreding van  
de Omgevingswet de huidige dienstverlening voort te kunnen zetten en anderzijds hoe de  

transitie naar een omgevingsplan nieuwe stijl kan worden vormgegeven. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

11. Sluiting 


