GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 25.O (19-06-2018)

BESLUITENLIJST

BenW vergadering d.d. 19-06-2018
Weeknummer 25.O

Aanwezig: burgemeester Kroon, wethouder Nijhuis, wethouder Prins, wethouder Wildschut,
secretaris Van Dam
Afwezig:

Afd.

Zaaknr.
Doc.nr. en
datum

Onderwerp

Beslissing

1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 24.O
d.d. 12-06-2018

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 24.NO
d.d. 12-06-2018

Conform akkoord.

4

BCO

Piketlijst college van BW

Conform akkoord.

5

VH

18Z01904
18.0017423
07-06-2018

Implementatie Omgevingswet vaststelling Koersdocument
Omgevingswet Losser
INFO:
Voor de eerste fase van het
implementatietraject is een
Koersdocument Omgevingswet
Losser opgesteld. Dit geeft zoals de
naam ook aangeeft richting aan de
stappen die nodig zijn voor de
verdere implementatie. In de
vergadering van 31 oktober 2017 is
het college geïnformeerd, is het
document besproken en heeft men
hierin ingestemd.
De raad is door middel van raadsinfobrieven periodiek geïnformeerd
gedurende het proces te komen tot
een Koersdocument. Op 15 mei jl.
heeft er een informerende en
opiniërende raadsbijeenkomst
plaatsgevonden waar raadleden hun
input kon geven.
Overall gezien is de raad positief
over hetgeen gesteld is in het
Koersdocument, echter een formeel
besluit hierover, of te wel formele
vaststelling, moet nog worden
genomen.

1. Bestuurlijk opdrachtgeverschap
beleggen bij wethouder H. Nijhuis
2. Het Koersdocument Omgevingswet
Losser ter vaststelling aanbieden aan
de gemeenteraad.

6

VH

18Z01351
18.0017552
13-06-2018

Raadsinformatie plan van
aanpak/inzet boa's
INFO:
De gemeenteraad heeft middelen
beschikbaar gesteld om boa's aan te
stellen. Thans is de situatie zo ver,
dat daadwerkelijk aan de slag kan
worden gegaan. In de bijgevoegde
raadsinfo wordt geschetst hoe één
en ander wordt opgepakt.

De raad door middel van een
raadsinformatiebrief informeren over de
inzet van de boa’s.
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7

WIJZ

18Z01675
18.0015930
11-06-2018

Wijziging in de Verordening
Jeugdhulp 2017
INFO:
In de Jeugdwet is geregeld dat
gemeenten de verantwoordelijkheid
hebben over een breed pakket aan
taken op het gebied van jeugdhulp.
De Verordening Jeugdhulp 2017
werkt praktisch uit hoe de gemeente
Losser deze taken gaat uitvoeren. Uit
een tussentijdse evaluatie blijkt dat
de werking van artikel 4, lid 2 van de
Verordening, het beschikken bij
toegang tot jeugdhulp via de huisarts,
medisch specialist of jeugdarts,
anders uitpakt dan gedacht en veel
extra werkzaamheden oplevert.
Vandaar dat dit lid van artikel 4 uit de
Verordening Jeugdhulp 2017 komt te
vervallen. De overige artikelen uit de
verordening blijven ongewijzigd.

1. De raad voorstellen de eerste
wijziging van de Verordening Jeugdhulp
2017 vast te stellen.
2. De participatieraad informeren
middels een brief.

8

BSP

16Z02248
18.0014586
30-05-2018

Bestemmingsplan Lomanskamp 2
Beuningen
INFO:
Het ontwerpbestemmingsplan
Lomanskamp 2 Beuningen
heeft
met ingang van 22 februari 2018 voor
een periode van 6 weken ter inzage
gelegen. In deze periode heeft
vooroverleg met de provincie, het
Waterschap en het
Rijksvastgoedbedrijf plaatsgevonden
en zijn er drie zienswijzen ingediend.
Eén van de reclamanten stelt terecht
dat met het plan niet voldaan wordt
aan de wettelijke vereisten die aan
een vormvrije m.e.r.-beoordeling
wordt gesteld. Met dit voorstel wordt
(alsnog) aan de wettelijke vereiste
voldaan. Daarnaast wordt
voorgesteld de overlegreacties en de
opmerkingen die in de zienswijzen
naar voren gebracht zijn en
aanleiding geven het plan aan te
passen mee te nemen in het opnieuw
ter visie te leggen (aangepast)
ontwerp bestemmingsplan
Lomanskamp 2 Beuningen.

1. De raad voorstellen dat voor het
bestemmingsplan ‘Lomanskamp 2
Beuningen’ géén m.e.r.-procedure
doorlopen hoeft te worden.
2. Het ontwerpbestemmingsplan
Lomanskamp 2 aan te passen conform
genoemde punten en deze na het
raadsbesluit opnieuw ter inzage te
leggen.
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9

BSP

18Z00763
18.0014258
30-05-2018

Milieueffectrapportage
bestemmingsplan ‘Wonen aan het
Dinkeldal’ en het
bestemmingsplan ‘Overdinkel
2014, herziening Invalsweg naast
8a’.
INFO:
Op 16 mei 2017 is een wetswijziging
van het Besluit
milieueffectrapportage inwerking
getreden. Eén van de belangrijkste
gevolgen van deze wetswijziging is
dat het bevoegd gezag in een zo
vroeg mogelijk stadium (vóór de
terinzagelegging van het
ontwerpbesluit) moet beoordelen of
een m.e.r.-procedure doorlopen moet
worden. Aangezien wij als
initiatiefnemer het voornemen
hebben om nog dit jaar de
ontwerpbestemmingsplannen
‘Wonen aan het Dinkeldal’
(voormalig Topcrafterrein) en
‘Overdinkel 2014, herziening
Invalsweg naast 8a’ ter inzage te
leggen en voldaan moet worden aan
wettelijke vereiste, dient de raad een
besluit te nemen of een m.e.r.procedure doorlopen moet worden.
Indien géén m.e.r.-procedure
doorlopen hoeft te worden, vindt
afweging van milieueffecten plaats in
een vormvrije m.e.r.-beoordeling in
de toelichting van het
bestemmingsplan.

De raad voor te stellen te besluiten:
1. dat voor het bestemmingsplan
‘Wonen aan het Dinkeldal’ géén m.e.r.procedure doorlopen hoeft te worden.
2. dat voor het bestemmingsplan
’Overdinkel 2014, herziening Invalsweg
naast 8a’ géén
m.e.r.-procedure hoeft te worden
doorlopen.

10

BSP

17Z02779
18.0016902
05-06-2018

Benoeming lid Participatieraad
Sociaal Domein
INFO:
Op 25 augustus 2015 heeft uw
college de leden van de
Participatieraad Sociaal Domein
conform voordracht benoemd.
Vanwege beëindiging van
lidmaatschap van een lid heeft er een
nieuwe kandidaat gesolliciteerd naar
de functie als lid van de
Participatieraad. De voorzitter van de
Participatieraad draagt deze nieuwe
kandidaat voor.

De heer R.H.J. Olde Heuvel met
terugwerkende kracht per 1 mei 2018
benoemen voor de periode van vier jaar
als lid van de Participatieraad Sociaal
Domein.
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BSP

18Z01095
18.0016520
29-05-2018

Zonnepark Overdinkel
INFO:
Door Kronos uit Munchen (Dld.) is op
29 maart 2018 een aanvraag
ingediend voor een
omgevingsvergunning om af te
wijken van het bestemmingsplan voor
de realisatie van een ongeveer 21
hectare groot zonnepark. Het park
moet worden gerealiseerd aan de
Drielandweg (tussen de landsgrens
met Dld en de weg), in de uiterste
zuidoosthoek van de gemeente. De
ondergrond heeft een agrarische
bestemming.
Omdat de realisatiedoelstellingen
voor duurzame energie niet worden
gehaald heeft de provincie het beleid
voor de aanleg van zonnevelden
verruimd. Als hulpmiddel is
Handreiking Kwaliteitsimpuls
zonnevelden uitgewerkt. Er is nog
geen specifiek gemeentelijk
(ruimtelijk) beleid om projecten voor
de opwekking van duurzame energie
aan te toetsen. Daar wordt, in NOTverband wel aan gewerkt. In concept
is het beleid gereed.
De aanvraag gaat vergezeld van een
ruimtelijke onderbouwing en is mede
op basis van de overige bijgaande
documenten getoetst. Het park wordt
op basis van de aanwezige
gebiedskenmerken goed
landschappelijk ingepast. Het plan is
in overeenstemming met het
provinciaal beleid en het uitgewerkte
maar niet vastgestelde gemeentelijke
concept-beleid.
Daarnaast is er sprake van een extra
kwaliteitsinvestering (jaarlijkse KGObijdrage) en maatschappelijke
meerwaarde (participatie mogelijk en
postcoderoos opengesteld voor deel
van het plan). Er is sprake van een
goede ruimtelijke ordening en een
maatschappelijk verantwoord project.
Voorgesteld wordt om in beginsel
mee te werken aan de plannen en de
raad te vragen om te verklaren geen
bedenkingen tegen dit voorgenomen
B&W-besluit te hebben.

1. Raad overeenkomstig bijgesteld
voorstel en ontwerpbesluit vragen een
ontwerp-verklaring van geen
bedenkingen af te geven voor de
realisatie van een zonnepark zoals
aangevraagd;
2. Na (weigering) afgifte ontwerpraadsverklaring de
besluitvormingsprocedure starten en
ontwerp(weigerings-)besluiten (vvgb en
vergunning) ter inzage leggen.
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VH

18Z00288
18.0016488
31-05-2018

Beslissing op het ingediende
bezwaarschrift tegen de verleende
omgevingsvergunning van 21
december 2017.
De omgevingsvergunning voorziet
in het bouwen van een
bedrijfsgebouw, het verbouwen
van de huidige bedrijfswoning tot
een bedrijfsgebouw en het
herbouwen van een
bedrijfswoning met bijbehorende
bouwwerken op het perceel
Oldenzaalsestraat 135c te Losser.
INFO:
Het ingediende bezwaarschrift wordt,
overeenkomstig het advies van
bezwaarschriftencommissie van 17
mei 2018, ongegrond verklaard.

Overeenkomstig het advies van de
bezwaarschriftencommissie van 17 mei
2018:
1. het bezwaarschrift ongegrond te
verklaren;
2. de bestreden omgevingsvergunning
van 21 december 2017 ongewijzigd in
stand te laten.

