
 

 

Raad gemeente Dinkelland 
 

Raadscommissie Omgeving en Economie 14 maart 2023 
  

Voorzitter:              dhr. E.H.J. Hemmer  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, 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 “Buitengebied, Ootmarsumsestraat  

60” 
Initiatiefnemer heeft een verzoek ingediend om Rood voor Rood toe te passen op het perceel  
Ootmarsumsestraat 60 te Denekamp. Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om op basis  

van de rood voor rood regeling één extra woning te realiseren aan de Ootmarsumsestraat 60  
te Denekamp. Voor de nieuw te bouwen woning wordt het rood voor rood beeldkwaliteitsplan  

vastgesteld. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

6. Voorstel inzake gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Disseroltweg 51” 
Het bestemmingsplan ziet op het wijzigen van de bestemming “Agrarisch-1” naar “Bedrijf–  

voormalig agrarisch” zodat de bestemming aansluit bij het reeds bestaande gebruik en het  

gewenste bedrijfsgebouw kan worden gerealiseerd. 
Portefeuille: wethouder Brand 

 
7. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied, Hengelosestraat 3Z en  

Vliegveldstraat 20 Deurningen”  
Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het aantal vrachtwagenparkeerplaatsen aan  

de Vliegveldstraat 20 mogelijk door de sloop van de bestaande bedrijfswoning. Aan de  

Hengelosestraat 3Z wordt de bestemming van een bestaande recreatiewoning omgezet naar  
een reguliere woning. 

Portefeuille: wethouder Brand 
 

8. Voorstel inzake vaststellen bestemmingsplan “Kolberinksmaat 1 en 1A Weerselo”  
Het bestemmingsplan maakt het splitsen en uitbreiden van een bestaande woning in twee  
afzonderlijke woningen mogelijk alsmede een verschuiving van het bouwvlak zodat aan de  

voorkant een uitbreiding in de vorm van ingangspartij kan worden gebouwd.  
Portefeuille: wethouder Brand 

 
 

 

 
 

 



 

 

9. Voorstel inzake vergoeding verenigingen/scholen inzameling oud papier en karton 
Het doel van het gescheiden inzamelen van oud papier en karton is het tegengaan van het 

verlies van grondstoffen. Door de inzameling van oud papier in de kernen door verenigingen 
uit onze samenleving uit te laten voeren, genereren zij inkomsten voor hun maatschappelijke 

activiteiten. Het bespaart de gemeente tegelijkertijd extra inzamelkosten. 

Portefeuille: wethouder Severijn 
 

10. Sluiting 


