
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Omgeving en Economie 1 maart 2022 
  

Voorzitter:              dhr. E.H.J. Hemmer  Tijd:  19.30 uur 

Commissiegriffier: dhr. L.J.H. Engelbertink  Plaats:  raadszaal 

 
1. Opening 

 
2. Vaststelling agenda 

 
3. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Bornsestraat 19-19a  

Weerselo” 

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om één van de twee agrarische bedrijfswoningen  
op het perceel Bornsestraat 19-19a te Weerselo te bestemmen tot plattelandswoning. Dit  

maakt het mogelijk om de woning te bewonen door iemand die geen binding heeft met de  
agrarische bedrijfsvoering. 

Portefeuille: wethouder Brand 

 
4. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Ootmarsum, Koggelsteeg 4” 
Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om gronden met bestemming Groen te wijzigen  
in Bedrijventerrein met een oppervlakte van 346 m2 ten behoeve van de uitbreiding van zijn  

bedrijf. 
Portefeuille: wethouder Brand 

 

5. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Weerselo, Vicarieweg 5” 
Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om de bestemming “Bedrijf” van het  

rijksmonument aan de Vicarieweg 5 in Weerselo te wijzigen in “Maatschappelijk”. 
Portefeuille: wethouder Brand 

 

6. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Rood voor Rood Grotestraat  
54 Rossum en Ottershagenweg 28 Lattrop-Breklenkamp" 

Door medewerking te verlenen aan de aanvraag tot het slopen van landschapsontsierende  
bebouwing op twee erven en het terugbouwen van één compensatiewoning op een van de  

twee erven, wordt middels het Rood voor Rood beleid een bijdrage geleverd aan de  

ruimtelijke kwaliteit ter plaatse en een aantrekkelijk woon- en leefklimaat. 
Portefeuille: wethouder Brand 

 
7. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Rood voor Rood Wittebergweg 

24, Braakweg 12, Nutterseweg 9 en Koninksweg ong.” 
Initiatiefnemers hebben gezamenlijk een verzoek ingediend om de rood voor rood regeling 

toe te passen op vier verschillende locaties. Dit omdat de (voormalige) agrarische 

bedrijfsgebouwen op deze locaties geen vervolgfunctie meer hebben. Door middel van de 
sloop wil men drie woningen realiseren op drie afzonderlijke locaties: Braakweg 12 Lattrop-

Breklenkamp, Nutterseweg 9 Oud Ootmarsum en Koninksweg ongenummerd Saasveld. Op 
het perceel Wittebergweg 24 Nutter wordt hiervoor 2.585m² aan landschap ontsierende 

bebouwing gesloopt en tegenover de Braakweg 12 Lattrop-Breklenkamp een veldschuur van 

91m². De totale rood voor rood sloopoppervlakte bedraagt zodoende 2.676m². 
Portefeuille: wethouder Brand 

 
8. Sluiting 


