
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Omgeving en Economie 11 mei 2021 
  

Voorzitter:              mevr. W.K. Riesmeijer  Tijd:  19.30 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 Brand, wethouder Blokhuis 

 
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, wethouder Blokhuis 

 
5. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Twelweg 11 en  

Ekelhofsveldweg 6” 
Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om middels de rood voor rood regeling een extra  
woning te realiseren aan de Twelweg 11 te Rossum. Hiervoor wordt aan de Twelweg 11 aan  

de Ekelhofsveldweg 6 te Rossum landschapontsierende bebouwing gesloopt. 
Portefeuille: wethouder Brand 

 

6. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Ottershagenweg 2 en 2A Oud  
Ootmarsum”  
Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om een bestemming “Wonen” toe te kennen aan  
de bedrijfswoning met inwoning aan de Ottershagenweg 2-2a te Oud Ootmarsum.  

Portefeuille: wethouder Brand 

 
7. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan Buitengebied, Harseveldweg 4 Tilligte  
Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de bestemming “Agarisch-1” te wijzigen in de  
bestemming “Wonen”. Daarnaast wordt op basis van een eerder verleende vergunning een 2e  

woonbestemming toegekend aan het perceel.  
Portefeuille: wethouder Brand 

 

8. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Langkampweg 5  
Initiatiefnemer heeft verzocht twee boerderijkamers te realiseren. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

9. Voorstel inzake toepassen coördinatieregeling Wro 

Aldi supermarkt is voornemens haar supermarkt te verplaatsen van de huidige locatie aan de  
Eurowerft 10 te Denekamp naar een locatie op de kop van de Eurowerft aan de noordzijde.  

Aldi heeft verzocht te bevorderen dat de besluitvorming ter zake van het project  
gecoördineerd plaatsvindt.   Het is wenselijk om de gemeentelijke coördinatieregeling op  

grond van de Wet ruimtelijke ordening toe te passen op dit project. 
Portefeuille: wethouder Brand 

 

 
 

10. Raadsbrief 2021-20 bestemmingsplannen “bedrijventerrein Sombeek en Sombeek IV  



 

 

Denekamp 
De fractie Lokaal Dinkelland heeft deze raadsbrief aangetekend voor behandeling in een  

raadscommissie omdat zij nog enkele procedurele vragen hebben.  
Portefeuille: wethouder Brand 

 

11. Voorstel inzake technische aanpassing nota inbreidingslocaties 2020 
Er is een juridische en technische onvolkomenheid ontstaan in de Nota inbreidingslocaties  

2020. Met dit raadsvoorstel wordt gerepareerd. 
Portefeuille: wethouder Blokhuis 

 
12. Sluiting 


