
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Omgeving en Economie 6 december 2022 
  

Voorzitter:              dhr. E.H.J. Hemmer  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 Severijn 

 
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 Severijn  

 
5. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Denekamp, Kappelhofsweg” 

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om middels de “beleidsnota inbreidingslocaties  

2020” 6 levensloopbestendige woningen te realiseren. 
Portefeuille: wethouder Brand 

 
6. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Denekamp, Spittendijk ongenummerd”  

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om een deel van de bestemming “Detailhandel”  

te wijzigen naar de bestemming “Wonen” ten behoeve van het toevoegen van één  
levensloopbestendige woning. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

7. Voorstel inzake toepassen coördinatieregeling Wro 

Voor de aanleg van de Rondweg Weerselo zal een nieuw bestemmingsplan vastgesteld  
moeten worden. Het huidige bestemmingsplan is niet toereikend. Daarnaast zullen voor de  

beoogde aanleg van de Rondweg Weerselo diverse (bijbehorende) toestemmingen nodig zijn. 
Portefeuille: wethouder Severijn 

 
8. Voorstel inzake uitbreiding bedrijventerreinen Dinkelland 

Met name in de kernen Denekamp, Ootmarsum en Weerselo is de komende jaren behoefte  

aan uitbreiding van de bedrijventerreinen. Op basis van de regionale programmerings- 
afspraken en de in het advies genoemde hectares en uitgangspunten zullen de ontwikkeling  

en uitbreiding van deze bedrijventerreinen vorm worden gegeven. 
Portefeuille: wethouder Brand 

 

9. Voorstel inzake vaststellen Verordening BIZ Denekamp 2023-2027 
Een Bedrijveninvesteringszone (BIZ) kan een essentiële bijdrage leveren aan de leefbaarheid  

en sociaal-economische ontwikkeling in het centrum. De Stichting BIZ Denekamp wil daarom  
graag (opnieuw) voor een periode van vijf jaar de BIZ invoeren. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

 

 
 

 



 

 

10. Voorstel inzake instellen grondcomplexen en vaststellen grondexploitaties 
Ten behoeve van de voortgang van de uitbreiding van het huidige bedrijventerrein De Mors in  

Ootmarsum en de uitbreiding van het woningbouwplan Rossum Noord dient de  
gemeenteraad grondcomplexen in te stellen en de grondexploitatie  

vast te stellen.  

Portefeuille: wethouder Brand 
 

11. Sluiting 


