
 

 

AGENDA RAADSVERGADERING 21 APRIL 2015 
Aanvang 19.30 uur 

(gewijzigd exemplaar) 
 

 
1. Opening 

 

2. Vaststelling agenda 
 

3. Informatie vanuit het college 
 

4. Actualiteiten intergemeentelijke samenwerking 
 

5. Vragenhalfuur 

 
6. Open debatronde 

 
7. Ingekomen stukkenlijst d.d. 7 april 2015 

 

 
Hamerstukken:  

  
8. Voorstel inzake vaststellen van de Kapverordening Dinkelland 2015 
 Het voorstel is: 

een nieuwe kapverordening vast te stellen. 
 

9. Voorstel inzake het opnieuw vaststellen van de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge  

 de Boswet  
 Het voorstel is: 

de grenzen van de bebouwde kommen ingevolge de Boswet opnieuw vast te stellen. 
 

10. Voorstel inzake actualisatie bestemmingsplan Recreatieterrein Bavelds Dennen Noord  

 Deurningen 
 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 Bavelds Dennen, met identificatiecode NL.IMRO.1774.RECBPBaveldsdennen-0401, 
gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan, zoals verwoord in het Rapport 
zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Bavelds Dennen van 11 februari 2015; 

2. het bestemmingsplan recreatieterrein Bavelds Dennen analoog gewijzigd vast te stellen ten opzichte van 
het ontwerpbestemmingsplan zoals verwoord in het Rapport zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan 
Recreatieterrein Bavelds Dennen van 11 februari 2015;  

3. vaststelling van de digitale ondergrond met identificatiecode: o_NL.IMRO.1774.RECBPBaveldsdennen-
0401.dxf;   

4. geen exploitatieplan vast te stellen, aangezien de kosten anderszins verzekerd zijn; 
5. ten aanzien van de ingediende zienswijzen te beslissen overeenkomstig de conclusies in het Rapport 

zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Recreatieterrein Bavelds Dennen van 11 februari 2015; 
6. het beeldkwaliteitsplan Bavelds Dennen van 27 november 2013 vast te stellen. 
 

11. Voorstel inzake vaststelling van het bestemmingsplan Weerselo, Echelpoelweg 9-11 
 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     
    Weerselo, Echelpoelweg 9-11” met identificatiecode NL.IMRO.1774.WEEBPECHELPOELWEG11- 
    0401 met de bijbehorende bijlagen en bestanden ongewijzigd vast te stellen zoals voorgesteld in  
    het bijgaande raadsvoorstel; 

2. Om op grond van artikel 1.2.4 van het Bro de digitale ondergrond met identificatiecode  
o_NL. IMRO.1774.WEEBPECHELPOELWG11-0401 vast te stellen; 

3. Om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid Wro geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal  
 van kosten van de grondexploitatie over de in het plan liggende gronden anderszins verzekerd is.  



 

 

 
 

 
 

Bespreekstukken: 
 

 

12.       Voorstel inzake vaststelling van de Nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Dinkelland 
Het voorstel is: 

 de nota Reserves (en Voorzieningen) 2015-2018 Dinkelland vast te stellen. 
 

13. Voorstel inzake het nemen van een voorbereidingsbesluit 
 

14. Voorstel inzake aanbeveling tot herbenoeming burgemeester  

(dit onderwerp wordt conform de wettelijke procedure in beslotenheid  behandeld) 
 

15. Sluiting 


