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1

BCO

Uitnodigingenlijst

Doorgenomen en afspraken gemaakt.
Team SOC werkt verder af.

2

DV

Verslag BenW week 37.O
d.d. 13-09-2016

Conform akkoord.

3

DV

Verslag BenW week 37.NO
d.d. 13-09-2016

Conform akkoord.

4

BSP

Bestemmingsplanwijziging gedeelte
Luttermolenveld De lutte.
INFO:
Te Pas Bouw BV te Enschede is
eigenaar van enkele bouwpercelen op
het Luttermolenveld aan de Oliemolen
en de Waterradmolen te De Lutte. Er is
een concept verkaveling opgesteld
door Te Pas Bouw die op onderdelen
niet voldoet aan het geldende
bestemmingsplan. Voor enkele
bouwkavels is geen bouwvlak
gevestigd in het geldende
bestemmingsplan. Verzoek is om
medewerking te verlenen aan een
wijziging van het bestemmingsplan
t.b.v. een wijziging/uitbreiding van de
bouwvlakken. Het aantal woningen
binnen het plangebied blijft gelijk t.o.v.
het geldende bestemmingsplan.
Ruimtelijk/planologisch is de
voorgenomen wijziging aanvaardbaar.
De bestaande bomenrijen blijven
gehandhaafd en bouwen onder de
kruinen van de bomen wordt
uitgesloten. Planschadeovereenkomst
sluiten met de aanvrager.

1. Medewerking verlenen aan het in
procedure brengen van een herziening
van het bestemmingsplan
Luttermolenveld conform de
conceptverkaveling Te Pas Bouw
Enschede.
2. Planschadeovereenkomst sluiten
met de aanvrager.

16Z02470
16.0016404
12-09-2016
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16Z02365
16.0016202
08-09-2016

Benoeming leden Raad van
Toezicht Consent
INFO:
Krachtens artikel 7, lid 4 van de
statuten van de Stichting Consent
worden de leden van de Raad van
Toezicht benoemd door de Colleges
van B&W van de gemeenten
Dinkelland, Losser, Oldenzaal en
Enschede. De benoeming vindt plaats
op voordracht van de Raad van
Toezicht, waarbij de Raad van
Toezicht de profielschets van de Raad
in acht neemt.
Na een selectieprocedure waarbij ook
de gemeente Enschede als
vertegenwoordiger van de gemeenten
Oldenzaal, Losser en Dinkelland actief
betrokken is geweest, draagt de Raad
van Toezicht ter vervulling van de
ontstane vacatures dhr. dr. H.T.M.
Ritzen en mevr. dr. J.I.A. Visscher Voerman voor. Dhr. Ritzen wordt
voorgedragen in de functie van
vicevoorzitter. Tevens wordt de huidige
vicevoorzitter, dhr. A.C.H. Bogaarts
voorgedragen voor de functie van
voorzitter. Met dit collegebesluit wordt
de benoeming van de genoemde
personen gerealiseerd.

1. Instemmen met de benoeming van
dhr. dr. H.T.M. Ritzen in de functie van
vicevoorzitter van de Raad van
Toezicht van Stichting Consent per 1
juli 2016;
2. instemmen met de benoeming van
mevr. dr. J.I.A. Visscher - Voerman als
lid van de Raad van Toezicht van
Stichting Consent per 1 februari 2017;
3. instemmen met de benoeming van
de huidige vicevoorzitter, dhr. A.C.H.
Bogaarts, in de functie van voorzitter
van de Raad van Toezicht van
Stichting Consent per 1 juli 2016.

6

BCO

16Z02279
16.0015232
19-08-2016

Verkoop aandelen Enexis
INFO:
De aflossing van de zogenaamde
EDON-lening door Enexis aan de
aandeelhouders gaat voor een deel
plaatsvinden door middel van
aandelen Enexis. Enexis gaat hiervoor
aandelen inkopen bij andere
aandeelhouders. Voor de aflossing is
slechts de aankoop van een deel van
de aandelen noodzakelijk. Het college
gaat akkoord met verkoop van de
aandelen Enexis binnen de
bandbreedte van 26 tot 39%.

Instemmen met de verkoop van de
aandelen Enexis. Bij voorkeur alle
aandelen en ieder geval een zo groot
mogelijk deel er van.
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16Z02388
16.0016033
06-09-2016

Mono mestvergisting op agrarische
bedrijfspercelen
INFO:
Naar aanleiding van een mondeling
verzoek van een agrarische
ondernemer blijkt dat het wenselijk is
om in het bestemmingsplan
Buitengebied ook mono mestvergisters
mogelijk te maken omdat deze
tenminste gelijkwaardig zijn aan covergisters. Co-vergisters zijn wel in het
plan Buitengebied mogelijk gemaakt.
Desgevraagd kan aan verzoeker
worden medegedeeld dat anticiperend
op een bestemmingsplanwijziging
mono vergisting wordt toegestaan

1. Mono vergistingsinstallaties in het
bestemmingsplan Buitengebied
mogelijk maken voor agrarische
bedrijven die meer dan de helft van de
te verwerken mest uit eigen bedrijf op
het bedrijfsperceel vergisten.
2. Aanvrager mededelen dat
anticiperend op de
bestemmingsplanherziening mono
vergisting wordt toegestaan op zijn
bedrijfslocatie onder de voorwaarde
dat aanvrager schriftelijk verklaart dat
de gemeente wordt gevrijwaard van
alle aansprakelijkheid en eventuele
planschade.

