GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 12.O (17-03-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
17-03-2020
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week 11
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Principeverzoek landgoed 't Borghuis Losser (20Z00568)
Aanvrager verzoekt het college om mee te werken aan verdere ontwikkeling
van recreatiebedrijf ’t Borghuis. Hiervoor is een bestemmingsplanwijziging
nodig. Het initiatief voorziet
met name in uitbreiding van het recreatieve erf zodat drie (reeds vergunde)
verblijfsaccommodaties verplaatst kunnen worden en de bouw van een
schaapskooi en bedrijfswoning
mogelijk wordt gemaakt. Het geheel wordt landschappelijk ingepast en er wordt
nieuwe natuur ontwikkeld. De agrarische bedrijfsbestemming komt te vervallen.
Dit principeverzoek is de reactie op een eerder collegebesluit waarover de
initiatiefnemer bij brief d.d. 17 mei 2018 schriftelijk is geïnformeerd. Toen is al,
onder voorwaarden, het voornemen tot medewerking uitgesproken. Bij dit
nieuwe principeverzoek is dan ook getoetst of het nieuwe plan hieraan recht
doet dan wel dat er omstandigheden zijn die leiden tot voortschrijdend inzicht.
Onder voorwaarden en met uitzondering van het toevoegen van een
bedrijfswoning kan worden ingestemd.
BESLUIT:
1. Initiatiefnemer met bijgevoegde conceptbrief berichten dat, met in
achtneming van de eerder gestelde voorwaarden, medewerking wordt verleend
aan een bestemmingsplanwijziging.
2. Initiatiefnemer in de gelegenheid stellen een concept bestemmingsplan aan
te leveren waaruit blijkt dat het plan haalbaar is in het kader van een goede
ruimtelijke ordening.
3. Met initiatiefnemer een planschade verhaalovereenkomst sluiten.

5

campagne rookvrije generatie (20Z00457)
In 2019 heeft de gemeenteraad de Kadernota Gezondheid 2019-2022
vastgesteld. Een van de speerpunten hierin is roken onder onze inwoners te
ontmoedigen en verminderen. Om inwoners bewust te maken van de impact
van roken op hun gezondheid, maar ook op die van anderen is het plan
opgevat diverse rookvrije zones aan te wijzen en op de betreffende locaties
borden Rookvrij/Op weg naar een rookvrije generatie te plaatsen.
BESLUIT:
Instemmen met het plan voor het aanwijzen van rookvrije zones en overgaan
tot het gefaseerd plaatsen van rookvrijborden.

6

Beantwoording artikel 39 RvO-vragen inzake stikstofplannen
rijksoverheid (20Z00417)
Namens de raadsfractie van het CDA zijn op grond van artikel 39 van het
Reglement van Orde vragen gesteld over de stikstofplannen landbouw van de
rijksoverheid. In bijgaande brief worden de vragen beantwoord.Uw college
wordt voorgesteld om met de antwoordbrief in te stemmen.
BESLUIT:
Instemmen met de schriftelijke beantwoording van de artikel 39 RvO-vragen,
zoals in bijgaande brief opgenomen.

7

Besluiten beslissing op bezwaar in afwijking bezwaarschriftencommissie
(19Z01577)
Voorgesteld wordt om de last onder dwangsom ivm het plaatsen en in stand
laten van schuren op agrarische gronden in strijd met het bestemmingsplan en
zonder omgevingsvergunning in stand laten, en geen gedoogbeslissing te
nemen conform advies commissie.
BESLUIT:
1. Besluiten in afwijking van het advies van de bezwaarschriftencommissie
2. Bezwaarschrift ongegrond te verklaren
3. Besluit in heroverweging in stand te laten met dien verstande dat de
grondslag van het besluit als volgt wordt aangevuld:
“ Op grond van artikel 2.3a, lid 1 van de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht is het verboden een bouwwerk of deel daarvan dat is gebouwd
zonder omgevingsvergunning in stand te laten.”

