
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Omgeving en Economie 7 februari 2023 
  

Voorzitter:              mevr. C.C.M. Demmer  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. Presentatie windbeleid 
Tijdens een presentatie worden de raadscommissieleden geïnformeerd over het proces van  

het windbeleid. Er wordt een terugkoppeling gegeven van de gesprekken en bijeenkomsten  
met eigenaren en inwoners ten aanzien van potentiële locaties. 

Portefeuille: wethouder Severijn 
 

6. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Ootmarsum, Westwal 7”  

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om op de locatie Westwal 7 in Ootmarsum een  
levensloopbestendige woning mogelijk te maken. Door medewerking te verlenen aan de  

aanvraag tot het herzien van het bestemmingsplan wordt middels het  
inbreidingsbeleid een bijdrage geleverd aan de woningbouwopgave. 

Portefeuille: wethouder Brand 

 
7. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Ootmarsum, Eerste Stegge 8”  

Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om agrarische gronden om te zetten naar  
bedrijventerrein ten behoeve van de realisatie van een parkeerterrein voor het stallen van  

auto’s. 
Portefeuille: wethouder Brand 

 

8. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Havezatheweg 6-8 Rossum” 
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk op basis van Rood voor Rood een nieuwe woning  

te realiseren aan de Havezatheweg 6-8 in Rossum. Hierbij wordt landschapsontsierende  
bebouwing gesloopt en een nieuwe woning gerealiseerd. Daarnaast wordt het gehele plan  

landschappelijk ingepast. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

9. Voorstel inzake herinrichting Thijplein Rossum 
De werkgroep Thijplein 2.0 uit Rossum heeft een gedragen ontwerp aangeleverd voor de 

herinrichting van het Thijplein in Rossum. Ook is voor een groot deel van de benodigde 
financiën gezorgd. Een deel van het benodigd bedrag dient gedekt te worden uit de Reserve 

Incidenteel Beschikbare Algemene Middelen.  

Portefeuille: wethouder Brand 
 

 



 

 

10. Raadsbrief 2022-90 Grondprijsbrief 2023 
De fractie Burgerbelangen Dinkelland heeft deze brief aangetekend ter behandeling in een  

Raadscommissie omdat er volgens deze fractie te weinig initiatieven zijn vanuit de gemeente  
om starters en senioren te helpen. 

Portefeuille: wethouder Brand 

 
11. Sluiting 


