
Vergaderingsgegevens

Voorzitter:
Mr. R.S. Cazemier

Griffier:
Mr. O.J.R.J. Huitema

Aanwezig zijn de leden:
dhr. J.G. Jogems (CDA), mevr. R.E.M. Breukers (CDA), dhr.
E.A. van Bree (CDA), mevr. C.M.E. Duursma-Wigger (CDA), dhr.
J.G.A. Kleissen (CDA), dhr. B.H.G.J. Blokhuis (CDA), dhr.
J.F.H. Broekhuis (Broekhuis), dhr. W.H.C. Bos (Bos Maathuis),
dhr. A.P.M. Maathuis (Bos Maathuis), mevr. H.D. Kortink-
Schiphorst (Lokaal Dinkelland), mevr. A.J.J.M. ten Dam-
Koopman (Lokaal Dinkelland), dhr. A.H.J. Schutte (Lokaal
Dinkelland), dhr. J.H.J. Meijer (Lokaal Dinkelland), dhr. J.G.
Johannink (Lokaal Dinkelland), dhr. N.G.H. Bijen (Lokaal
Dinkelland), dhr. H.J. Wolbers (Lokaal Dinkelland), mevr. A.M.T.
ten Dam (Lokaal Dinkelland), mevr. C.C.M. Demmer-Munster
(VVD)

Afwezig (m.k.):
mevr. G.J.M. Scholten-Heupink (Lokaal Dinkelland

Aanwezig van het college:
dhr. W. Koegler

Plaats:
Raadzaal

Aanvang:
19:30 uur

Einde:
22:00 uur

Vastgesteld op:
22 april 2014

1 Opening (19:36)

Woordvoerders:
De voorzitter spreekt het ambtsgebed uit en opent de vergadering. Bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Scholten. Tevens is de
heer Van Garderen niet aanwezig. Stemnummer is nummer 13 de heer Schutte.

2 Vaststelling agenda (19:38)

Woordvoerders:
De voorzitter doet het voorstel agendapunt 13 Voorstel inzake vaststelling partiële herziening bestemmingsplan Eurowerft Noord te agenderen
als hamerstuk in plaats van bespreekstuk. De gemeenteraad gaat hier unaniem mee akkoord.

Besluit:
Met inachtneming van bovengenoemde wijziging wordt de agenda vastgesteld.

3 Informatie vanuit het college (19:39)

Woordvoerders:
De voorzitter draagt het voorzitterschap over aan de plaatsvervangend voorzitter de heer Jogems. 
Burgemeester Cazemier legt een verklaring af over de toepassing van de legitimatieplicht in de gemeente Dinkelland bij de
gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart jl.

4 Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking (19:41)

Woordvoerders:
Van dit agendapunt wordt geen gebruik gemaakt.

5 Ingekomen stukkenlijst d.d. 12 maart 2014 (19:41)

mrt25-ingekomen stukkenlijst.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De ingekomen stukkenlijst wordt conform vastgesteld.

6 Vaststelling van de besluitenlijst van de raadsvergadering van 18 februari 2014 (19:42)

Besluit:
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.
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7 Voorstel inzake vaststelling beeldkwaliteitsplan Lattrop Kraakenhof (19:43)

Voorstel:
Het voorstel is:
het Beeldkwaliteitsplan Lattrop Kraakenhof, inclusief de reactienota zienswijzen, vast te stellen.

raadsvrstl-besl bkp Kraakenhof.pdf ( versie 1 )
Lattrop Kraakenhof reactienota.pdf ( versie 1 )
Lattrop Kraakenhof beeldkwaliteitsplan.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

8 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Brandlichterweg 95 Denekamp (19:43)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. Het bestemmingsplan Buitengebied, Brandlichterweg 95 Denekamp, met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPBRANDLWG95-0401
ongewijzigd vast te stellen;
2. Het bestemmingsplan Buitengebied, Brandlichterweg 95 Denekamp analoog vast te stellen;
3. De digitale ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPBRANDLWG95-0401.dwg vast te stellen;
4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat er geen verhaalbare kosten zijn als bedoeld in artikel 6.2.1. onder a van het Besluit ruimtelijke
ordening.

raadsvrstl-besl Brandlichterweg 95 Denekamp.pdf ( versie 1 )
Bp Brandlichterweg 95 Denekamp.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

9 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Noord Deurningen, groenstrook Gravenveen (19:43)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. om op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren
en de digitale versie van het bestemmingsplan Noord Deurningen, groenstrook Gravenveen met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.NDEBPGRAVENVEEN-0401 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen, waarbij de wijzigingen
betrekking hebben op:
- de aangepaste situering van de specifieke bouwaanduiding - schuilstal;
2. om op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond, GBKN d.d. 11 november 2013, vast te stellen;
3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er geen sprake is van een bouwplan als
bedoeld in artikel 6.2.1 van het Bro.

raadsvrstl-besl bp Noord Drn Gravenveen.pdf ( versie 1 )
BP groenstrook Gravenveen Toelichting + Regels.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

10 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Recreatieterrein Kuiperberg (19:43)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. op grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.1 tot en met artikel 1.2.5 van het Besluit ruimtelijke
ordening (Bro) de digitale versie van het bestemmingsplan Recreatieterrein Kuiperberg, met de identificatiecode
NL.IMRO.1774.RECBPKuiperberg-0401, ongewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals verwoord in het
Rapport zienswijzen Recreatieterrein Kuiperberg van 3 december 2013 met de bijbehorende bestanden;
2. het bestemmingsplan Recreatieterrein Kuiperberg analoog gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zoals
verwoord in het Rapport zienswijzen Recreatieterrein Kuiperberg van 3 december 2013;
3. vaststelling van de digitale ondergrond met identificatiecode: 
o_NL.IMRO.1774.RECBPKUIPERBERG-0401.dxf; 
4. geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien het een conserverend plan betreft en er geen kosten in de zin van artikel 6.2.1 Besluit
ruimtelijke ordening zijn;
5. ten aanzien van de ingediende zienswijzen te beslissen overeenkomstig de conclusies in het Rapport zienswijzen Recreatieterrein
Kuiperberg van 3 december 2013.

raadsvrstl-besl Kuiperberg.pdf ( versie 1 )
mrt25 Rapport Zienswijze Kuiperberg.pdf ( versie 1 )
bp Kuiperberg.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.
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12 Voorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Ootmarsum – Camping De Witte Berg (19:43)

Voorstel:
Het voorstel is:
1. om op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren
en de digitale versie van het bestemmingsplan Ootmarsum – Camping De Witte Berg met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBP0102-0401
met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen, waarbij de wijzigingen betrekking hebben op:
- een aanvullende motivering van de waterparagraaf (§ 4.6) én het opnemen van de watertoets als bijlage bij de toelichting;
2. om op grond van artikel 1.2.4 van de het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond, 24 januari 2011 (GBKN), vast te stellen;
3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten van het in exploitatie brengen
van de gronden anderszins verzekerd zijn.

raadsvrstl-besl bp camping De Witte Berg.pdf ( versie 1 )
bp Camping De Witte Berg.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

13 Voorstel inzake vaststelling partiële herziening bestemmingsplan Eurowerft Noord (19:43)

Voorstel:
Het voorstel is:
het bestemmingsplan Eurowerft-Noord (NL.IMRO.1774.DENBPEUROWERFTNOOR-0402) op enkele detailonderdelen gewijzigd vast te stellen
in die zin dat de navolgende wijzigingen in de planregels plaatsvinden: 
- Aanpassing artikel 3.1 onder d: een supermarkt met een maximale bruto vloeroppervlakte van 1.620 m2, uitsluitend ter plaatse van de
aanduiding supermarkt;
- Aanvulling van artikel 3.2.1 onder d: ter plaatse van de aanduiding specifieke bouwaanduiding – hellingbaan een hellingbaan ten behoeve van
de toegang tot het parkeerdek voor auto’s wordt gerealiseerd, inclusief bouwdelen aan weerszijden van de hellingbaan ter afscheiding van de
hellingbaan, met dien verstande dat de bouwhoogte van deze bouwdelen ter plaatse van de blauwe lijn, zoals weergegeven op bijlage 2 van de 
planregels, 1 meter meer bedraagt dan het wegvlak van de hellingbaan en de bouwhoogte ter plaatse van de rode lijn, zoals weergegeven op
bijlage 1 van de planregels, 2 meter meer bedraagt dan het wegvlak van de hellingbaan. 
- Artikel 3.2.3 onder c vervalt en letter d wordt daarmee letter c.
- Aanvulling van artikel 3.3 met f: het gebruik van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming als een supermarkt met een
vloeroppervlakte van meer dan 1620 m2;
- Aanvulling van artikel 3.3 met g: het gebruik van gronden en bouwwerken overeenkomstig de bestemming zonder de aanleg en instandhouding
van een geluidsscherm conform bijlage 2 van de planregels, met dien verstande dat de hoogte van het geluidsscherm zoals aangegeven op de
blauwe lijn op die bijlage 1 meter hoger is dan het wegvlak van de hellingbaan en dat de hoogte van het geluidscherm op de rode lijn 2 meter
hoger is dan het wegvlak van de hellingbaan. 
- Aanvulling van artikel 3.3 met h: het gebruik van de hellingbaan ter plaatse van de aanduiding specifieke bouwaanduiding – hellingbaan door
publiek tussen 23:00 uur en 07:00 uur; 

raadsvrstl-besl Eurowerft.pdf ( versie 1 )
bp Eurowerft raadsbesl mrt 2013.pdf ( versie 1 )
bp Eurowerft Noord.pdf ( versie 1 )

Besluit:
De raad besluit z.h.s. overeenkomstig het voorstel.

14 Onderzoek geloofsbrieven, advisering en besluitvorming omtrent toelating nieuw-benoemde raadsleden (19:44)

Voorstel:
Er wordt een commissie van onderzoek ingesteld bestaande uit de raadsleden mevrouw Ten Dam-Koopman (voorzitter) en de leden Broekhuis
en Bos.

Woordvoerders:
Mevrouw Ten Dam-Koopman deelt na het ondezoek mee dat de geloofsbrieven en verdere bij de Kieswet gevorderde stukken van de kandidaat-
raadsleden zijn onderzocht en in orde bevonden. De benoemden voldoen aan alle in de Gemeentewet genoemde eisen. De commissie adviseert
tot toelating als lid van de raad van de gemeente Dinkelland.

Besluit:
De raad besluit overeenkomstig het advies van de commissie.

Schorsing (19:45)

15 Officiële onthulling en aanbieding beeltenis Koning Willem Alexander (19:52)

Woordvoerders:
De voorzitter dankt de leden van de adviescommissie inzake de beeltenis van Koning Willem Alexander voor hun werkzaamheden. 
Vervolgens wordt het kunstwerk door de voorzitter van de raad en de nestor van de raad, de heer Wolbers, en de kunstenares mevrouw Desirée
Groot Koerkamp, onthult.

Schorsing (20:01)

16 Officiële afsluiting raadsperiode 2010 – 2014 en afscheid vertrekkende raadsleden en raadscommissieleden (20:29)

Woordvoerders:
Achtereenvolgens wordt afscheid genomen van de heer Ter Schegget, mevrouw Demmer, de heer Bos, de heer Broekhuis, mevrouw Ten Dam-
Koopman, de heer Meijer, de heer Johannink en de heer Wolbers. De afscheidnemende raadsleden wordt een cadeau van de gemeente
Dinkelland en een boeket bloemen aangeboden. Burgemeester Cazemier reikt aan de heer Johannink en aan de heer Wolbers een Koninklijke
Onderscheiding uit. Vervolgens krijgt de griffier de heer Huitema het woord. Van de afscheidnemende raadsleden voeren achtereenvolgens het
woord de heer Wolbers, de heer Johannink, de heer Bos, mmevrouw Demmer, de heer Broekhuis, de heer Ter Schegget en de
plaatsvervangend voorzitter de heer Jogems. 
De voorzitter sluit de vergadering om 22.00 uur waarna hij het ambtsgebed uitspreekt.
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Aldus vastgesteld in de openbare vergadering
van de raad van 22 april 2014.

De griffier,  De voorzitter,

Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier
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