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Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders 
Datum 21-03-2023 
Tijd 9:00 - 12:00 
Locatie Kamer Burgemeester 
Voorzitter C.A.M. Kroon 
Aanwezigen A.A. de Jong, J. (Jaimi) van Essen, C.A.M. (Cia) Kroon, J. (Jimme) 

Nordkamp en M.J.H. (Marian) Oosterbroek 
Afwezigen J. van Dam 
Toelichting , 
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Uitnodigingenlijst 
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af. 
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Verslag BenW week 
Conform akkoord. 
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Piketlijst college van BW 
Conform akkoord 
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Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA ex artikel 39 RvO inzake 
Trefhuus, Overdinkel (23Z00514) 
De fractie van CDA heeft schriftelijke vragen gesteld, op grond van artikel 39 
van het Reglement van Orde van de raad der gemeente Losser, over ervaren 
parkeeroverlast nabij ’t Trefhuus te Overdinkel. 
Door middel van bijgaande brief wordt de fractie van CDA geïnformeerd over 
de beantwoording van de vragen en eventuele oplossingsrichtingen. 
 
BESLUIT 
De fractie van CDA door middel van bijgaande brief informeren over de 
beantwoording van de door hen gestelde vragen met betrekking tot ervaren 
parkeeroverlast nabij ’t Trefhuus te Overdinkel. 
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Het bouwen van een bedrijfsruimte op De Pol 25 (23Z00375) 
Er is een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een bedrijfshal 
op het perceel De Pol 25 in Losser. Het gevraagde past niet binnen het 
geldende bestemmingsplan “bestemmingsplan De Zoeker Esch – de Pol”, 
omdat de afstand van gebouwen tot aan de zijdelingse perceelgrens niet 
minder dan 5 meter mag bedragen en hier bij de bouw van de bedrijfshal geen 
sprake van is. 
Voorgesteld wordt om op grond van de ‘Beleidsregels Planologische 
afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente Losser’ – in afwijking van het 
geldende bestemmingsplan - de gewenste uitbreiding van de bedrijfshal 
mogelijk te maken. 
 

BESLUIT 
1. Medewerking te verlenen aan het bouwen van een bedrijfshal op het perceel 
De Pol 25 in Losser, op basis van de ‘Beleidsregels Planologische 
afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente Losser. 
2. Een planschadeovereenkomst af te sluiten met de aanvrager. 
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Vaststellen bestemmingsplan "Partiële herziening Buitengebied, 
verzamelplan 2022" (22Z00400) 
Op 19 maart 2013 is door de gemeenteraad de integrale herziening van het 
bestemmingsplan “Buitengebied” vastgesteld. Sindsdien is het 
bestemmingsplan regelmatig herzien op ondergeschikte onderdelen. De laatste 
partiële herziening van het bestemmingsplan is op 9 maart 2021 door de 
gemeenteraad vastgesteld. Sindsdien hebben zich diverse ontwikkelingen 
aangediend, zowel vergunde situaties als beleidswijzigingen, en zijn diverse 
zaken geconstateerd die verbeterd en verduidelijkt kunnen worden waardoor 
het gewenst is om een nieuwe partiële herziening van het bestemmingsplan 
“Buitengebied” vast te stellen. 
 
 
BESLUIT 
De gemeenteraad met bijgevoegd concept-raadsvoorstel en -besluit voor te 
stellen om: 
1. het bestemmingsplan “Partiële herziening Buitengebied, verzamelplan 2022” 
met de identificatiecode NL.IMRO.0168.bp008vp22-0401 met de daarbij 
behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond gewijzigd vast te 
stellen; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het onder 1 genoemde 
bestemmingsplan. 
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