
	

	

Burgerbelangen	Dinkelland	|	Secretariaat:	Kuiperijstraat	4	7596	LD	Rossum.	Tel.	+31	6	11406598		of	+31	541	729066		
Email:info@burgerbelangendinkelland.nl	

Website:	www.burgerbelangendinkelland.nl.	Volg	ons	ook	via	Twitter,	Instagram,	Facebook	en	LinkedIn.	
	
	

Schriftelijke vragen Burgerbelangen Dinkelland ex art.35 reglement van orde. 

D.d. 4 juni 2019. 

Onderwerp: Uitspraak Raad van State inzake PAS. 

 

Geachte College, 

 

Zoals u weet is Burgerbelangen Dinkelland altijd een voorstander geweest van een zo breed mogelijk gedragen 
plan als het gaat over de Rondweg in Weerselo. Gezien de recente uitspraak van de Raad van State welke de 
zoveelste hobbel is voor een evaluatie Rondweg Weerselo is het maar de vraag of er voldoende uitvoering van 
het plan een zinvolle gang van zake is. Tevens is het een moment om u zich ervan te gewissen of hier geen 
sprake is van een voortschrijdend inzicht. (nut & noodzaak) 

De recente uitspraak van de Raad van State is voor ons de aanleiding om u een aantal vragen hierover te 
stellen. 

 

1e. Is het College het met Burgerbelangen Dinkelland eens dat nu het moment is aangebroken van bezinning? 
Zo nee, graag horen we dan de voor u geldende argumenten. 

2e. De uitspraak zal vergaande consequenties hebben, welke consequenties ziet het College naar aanleiding  
van deze genoemde uitspraak? 

3e. Heeft het College zich al verdiept in deze uitspraak? Zo nee, waarom niet? 

4e. Welke actie gaat het College ondernemen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State? 

5e. Heeft het College al contact gehad met de betrokkenen groeperingen in Weerselo? Zo nee, wanneer wel? 

6e. Wanneer kunnen wij als Raad een Raadsbrief hierover ontvangen? 

7e. Eerder spraken wij in de inleiding over een voortschrijdend inzicht. Bij een eventuele stopzetting en verdere 
ontvlechting van de Rondweg zouden we graag een gedetailleerd overzicht ontvangen met daarin alle mogelijke 
besparingen. Tevens een verzoek om een gedetailleerd overzicht van de kosten van een eventuele verdere 
ontwikkeling van de Rondweg in Weerselo. 

 

Burgerbelangen Dinkelland ziet de antwoorden graag binnen de gestelde termijn tegemoet. 

 

 
 


