GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 29.O (14-07-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Afwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
14-07-2020
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
A.A. de Jong, J. van Essen en C.A.M. Kroon
J. van Dam, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins
,

1

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

2

Verslag BenW week 28
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Bezwaar tegen voorbereidingsbesluit Gronausestraat 467-469 (20Z00394)
Briedé Advocaten heeft namens de eigenaar bezwaar
gemaakt tegen het voorbereidingsbesluit voor het pand
Gronausestraat 467- 469 te Glane. De bezwarencommissie
adviseert om het bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren. Het
primaire besluit is door de raad genomen, reden waarom aan
de raad kan worden voorgesteld om het bezwaar nietontvankelijk te verklaren.
BESLUIT:
1. Raad voorstellen om bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren.
2. Bezwaarmaker informeren over verloop van de
besluitvormingsprocedure.

5

Herinrichting Glanerbeek (20Z00211)
Door het Waterschap Vechtstromen is een
vergunningaanvraag ingediend om bij de herinrichting van de
Glanerbeek af te wijken van het bestemmingsplan Buitengebied.
De herinrichting is nodig om Natura2000- en
Kaderrichtlijn Water(KRW) doelstellingen te realiseren.
Belangrijkste ingreep is het opheffen van de eerdere
kanalisatie en het weer laten meanderen van de beek binnen
een natuurlijk in te richten brede strook grond ten zuiden van
de huidige waterloop. Zowel de verlegging als de natuurlijke
inrichting is niet mogelijk op grond van het “Bestemmingsplan
Buitengebied 2010”. Daarvoor is een omgevingsvergunning
nodig om af te wijken van dat bestemmingsplan.
De herinrichting betekent een ecologische, ruimtelijke en
landschappelijke kwaliteitsimpuls voor de omgeving. Het
herinrichtingsplan is in overeenstemming met het provinciaal
(KGO-)beleid. Voorgesteld wordt om in beginsel mee te
werken aan de herinrichting van de Glanerbeek zoals
aangevraagd. Daar is geen voorafgaande en Verklaring van
geen Bedenkingen (VVGB) van de gemeenteraad voor nodig.
Wel moet het planschadeverhaal geregeld zijn conform
bijgaande planschadeovereenkomst.

BESLUIT:
1. In beginsel instemmen met herinrichting Glanerbeek zoals
aangevraagd en het starten van de procedure om af te
wijken van het bestemmingsplan door bijgaand ontwerpbesluit (doc.nr.
20.0017897 met bijlagen ter inzage te
leggen;
2. Instemmen met de inhoud en het afsluiten van bijgaande
concept-planschadeovereenkomst (doc.nr. 20.0014515)
met het Waterschap Vechtstromen.
6

Afvalbrengpunt Losser (20Z01644)
De gemeente Losser heeft eerder dit jaar aan Twente Milieu
gevraagd om onderzoek te doen naar de toekomstbestendigheid
van het Afvalbrengpunt in Losser. Aanleiding hiervoor vormt de
overlast in de nabijheid van het Afvalbrengpunt (onder andere
lange wachtrijen).
De tijdelijke drukte op het Afvalbrengpunt heeft in de
raadsvergadering van 23 juni 2020 geleid tot een motie, waarin het
college is opdragen om de openingstijden van het Afvalbrengpunt
te verruimen. Tevens zijn in de motie de onderzoeksvragen
benoemd, die eerder al door de gemeente bij Twente Milieu zijn
uitgezet namelijk:
- Onderzoeken of een andere locatie voor het
Afvalbrengpunt mogelijk is;
- Beoordelen of de huidige terreininrichting aangepast kan
worden;
- Onderzoeken of de inwoners van Losser gebruik kunnen
maken van andere Afvalbrengpunten in de regio.
In afwachting van het onderzoek van Twente Milieu, wordt
voorgesteld om de openingstijden van het Afvalbrengpunt tijdelijk
te verruimen.
BESLUIT:
1. Middels bijgevoegde raadsinformatiebrief de raad informeren over het
onderzoek Afvalbrengpunt door Twente Milieu en het tijdelijk verruimen
van de openingstijden.
2. De openingstijden van het Afvalbrengpunt tijdelijk te verruimen en
eventueel te wijzigen naar aanleiding van monitoring van het feitelijk
gebruik.
3. De meerkosten van de verruimde openingstijden van het
Afvalbrengpunt te betrekken bij de kosten voor afvalinzameling in de
jaarrekening 2020.

