
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Omgeving en Economie 16 november 2021 
  

Voorzitter:              mevr. A.M.T. ten Dam  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, 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 gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Ootmarsum, Timmusweg 11” 

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de locatie van de voormalige 'Alpentuin' aan  

de Timmusweg ong. te Agelo te herontwikkelen en te betrekken bij zijn woonperceel aan de  
Timmusweg 11 te Agelo. Daarnaast wil initiatiefnemer de maximaal toegestane gezamenlijke  

oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken bij de woning Timmusweg 11 vergroten door  
gebruik te maken van de Schuur voor Schuur regeling.  

Portefeuille: wethouder Brand 

 
6. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Ossendijk 4 en Bornsedijk 9  

Deurningen” 
Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de recreatie bestemming te wijzigen naar  

wonen aan de Ossendijk 4 in Deurningen. Daarvoor is een kwaliteitsimpuls door middel van  

KGO benodigd. Deze kwaliteitsimpuls is gevonden in het verwijderen van de intensieve tak en  
een asbesthoudende schuur aan de Bornsedijk 9 in Deurningen. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

7. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Deurningerstraat 5 Weerselo,  
1e herziening” 

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om in een bijbehorend bouwwerk bij woning  

Deurningerstraat 5 in Weerselo boerderijkamers te realiseren. Daarnaast is verzocht om een  
afwijkingsmogelijkheid op te nemen om onder voorwaarden een grotere oppervlakte aan  

bijbehorende bouwwerken te kunnen realiseren bij de rees eerder ter plekke planologisch  
mogelijk gemaakte rood voor rood compensatiewoningen. 

Portefeuille: wethouder Brand 

 
8. Voorstel inzake vaststellen Visie Laadinfrastructuur Duurzame Mobiliteit 2021-2025 

Met de Visie Laadinfrastructuur Duurzame Mobiliteit voldoet de gemeente aan haar  
verplichting uit de Nationale Agenda Laadinfrastructuur én geeft ze een impuls aan de groei  

van de duurzame mobiliteit in de gemeente. 
Portefeuille: wethouder Blokhuis 

 

 
 

 



 

 

9. Brief inzake herinrichting Johanninksweg 
De fractie Lokaal Dinkelland heeft verzocht deze brief te behandelen tijdens een  

raadscommissie in verband met de wijze waarop en de mate waarin de inwoners en de  
omwonenden in Noord Deurningen hebben geparticipeerd. 

Portefeuille: wethouder Blokhuis 

 
10. Sluiting 


