GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 21.O (24-5-2022)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
24-05-2022
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
G.J. Kok
J. van Dam, J. (Jaimi) van Essen, G.J. (Gerrit Jan) Kok en H.J.M. (Harry)
Nijhuis
,

1

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

2

Verslag BenW week 20
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Opvang Oekraïners
Conform akkoord.

5

Definitief besluit oprichten Regionaal Energiebedrijf Regionaal Noordoost
Twente (21Z01925)
Door de definitieve oprichting van het REB-NOT (Regionaal Energiebedrijf
Noordoost-Twente) werken de Lokale Energie Initiatieven (LEI's) samen met
de NOT-gemeenten aan duurzame energie initiatieven. Hierdoor krijgen
duurzame energie initiatieven een marktwaardige ontwikkelkans en de lokale
samenleving de kans maximaal mee te profiteren.
BESLUIT:
1. Akkoord met de oprichting van het Regionaal Energiebedrijf Noordoost
Twente (REB-NOT) samen met andere gemeenten en een aantal Lokale
Energie Initiatieven (LEI’s).
2. Akkoord met het gewijzigd bedrijfsplan van het op te richten Regionaal
Energie Bedrijf.
3. De portefeuillehouder duurzaamheid aan te wijzen als vertegenwoordiger in
het bestuur van het Regionaal Energie Bedrijf.
4. De portefeuillehouder financiën/verbonden partijen aan te wijzen als
vertegenwoordiger in de Algemene leden Vergadering van het Regionaal
Energie Bedrijf.
5. De gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren over
het besluit tot oprichting en deelname in het Regionaal Energiebedrijf Noord
Oost Twente.

6

Uitvoeringsprogramma 2022 taken APV en Bijzondere Wetten (22Z01061)
Jaarlijks zijn wij op grond van wet- en regelgeving verplicht om een
uitvoeringsprogramma op te stellen voor onze Wabo (Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht) taken op het gebied van Vergunningen, Toezicht
en Handhaving. Voor onze taken op het gebied van de Algemene Plaatselijke
Verordening (APV) en Bijzondere Wetten (BW) geldt deze verplichting niet. Wij
vinden het wenselijk om ook voor deze taken een uitvoeringsprogramma op te
stellen.

BESLUIT:
Het Uitvoeringsprogramma 2022 APV en Bijzondere Wetten vaststellen, ieder
voor zover het zijn bevoegdheid betreft.
7

Verlenen omgevingsvergunning bouw woning aan de Rosmolen 47 in de
Lutte (21Z03247)
Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van
een woning aan de Rosmolen 47 in de Lutte. Het ontwerpbesluit heeft voor een
periode van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Het college wordt voorgesteld de ontwerpbesluiten vast te stellen. Het college
wordt voorgesteld de omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan
de Rosmolen 47 in de Lutte te verlenen.
BESLUIT:
De omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Rosmolen 47
in de Lutte te verlenen, door op basis van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van
de Wabo af te wijken van het geldende bestemmingsplan "de Lutte 2020",
onder de voorwaarde dat een planschadeovereenkomst met de aanvrager is
gesloten.

8

Verlenen omgevingsvergunning bouw woning aan de Rosmolen 61 in de
Lutte (21Z01142)
Er is een aanvraag om omgevingsvergunning ontvangen voor de bouw van
een woning aan de Rosmolen 61 in de Lutte. Het ontwerpbesluit heeft voor een
periode van zes weken ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend.
Het college wordt voorgesteld de omgevingsvergunning voor de bouw van een
woning aan de Rosmolen 61 in de Lutte te verlenen.
BESLUIT:
De omgevingsvergunning voor de bouw van een woning aan de Rosmolen 61
in de Lutte te verlenen, door op basis van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3 van
de Wabo af te wijken van het geldende bestemmingsplan "de Lutte 2020",
onder de voorwaarde dat een planschadeovereenkomst met de aanvrager is
gesloten.

9

Vaststelling wijzigingsplan Beuningerstraat 8, de Lutte (Rood voor Rood)
(19Z01323)
Op 01-03-2022 heeft uw college besloten in te stemmen met het ontwerp
wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied wijzigingsplan Beuningerstraat
8 de Lutte" en het plan zes weken ter inzage te leggen om een ieder de
mogelijkheid te bieden zienswijzen in te dienen. Er zijn geen zienswijzen
ingediend. Uw college kan het wijzigingsplan vaststellen.
BESLUIT:
1. op grond van artikel 3.6 lid 1 onder a van de Wet ruimtelijke ordening in
samenhang met artikel 1.2.3 van het Besluit ruimtelijke ordening de papieren
en digitale versie van het wijzigingsplan
"Bestemmingsplan Buitengebied wijzigingsplan Beuningerstraat 8 de Lutte"
met de identificatiecode NL.IMRO.0168.BP008vzp20wp001-0401 met
bijbehorende bijlagen en bestanden vast te stellen;
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale
ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0168.BP008vzp20wp001-0401 vast
te stellen;

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast
te stellen.

