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Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders 
Datum 14-02-2023 
Tijd 9:00 - 12:00 
Locatie Kamer Burgemeester 
Voorzitter C.A.M. Kroon 
Aanwezigen J. van Dam, J. (Jaimi) van Essen, C.A.M. (Cia) Kroon, J. (Jimme) Nordkamp 

en M.J.H. (Marian) Oosterbroek 
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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Instellen en benoemen leden centraal stembureau voor 
gemeenteraadsverkiezingen (23Z00371) 
Er is een nieuw centraal stembureau. Het centraal stembureau heeft een 
belangrijke taak bij gemeenteraadsverkiezingen. Zij stellen de definitieve 
kandidatenlijst vast en beslissen op de verkiezingsuitslag. 
Het centraal stembureau bestaat uit vijf leden en drie reserveleden. De 
burgemeester is door de Kieswet aangewezen als voorzitter. 
 
BESLUIT: 

1. Het centraal stembureau in te stellen volgens artikel E19 van de 

Kieswet. 

2. De volgende personen aan te wijzen als lid van het centraal 

stembureau van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2026: 

3. Burgemeester, voorzitter, van rechtswege 

4. J. van Dam, tevens plaatsvervangend voorzitter 

5. R. Meinen 

6. B.V. Nijholt 

7. A.R. Lasscher 

Reserveleden 

8. T. Tempel 

9. J.L. Leistra-Snel 

10. A. Drost 
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Advies over vergadering AB VRT van 23 februari 2023 (23Z00288) 
Voor de vergadering van het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio van 23 
februari 2023 is een annotatie voorbereid. Vooraf wordt de gemeentelijke 
reactie over de inhoudelijke agendapunten vastgesteld door het college. Dit 
standpunt wordt meegegeven aan de gemeentelijke vertegenwoordiger in het 
bestuur van de VRT. 
 
BESLUIT: 
De gemeentelijke opmerkingen over de stukken voor de vergadering het 
Algemeen Bestuur van Veiligheidsregio van donderdag 23 februari 2023 



vaststellen. 
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Vaststellen wijzigingsplan "Buitengebied, Austweg 7 De Lutte" 
(22Z02258) 
Met het wijzigingsplan wordt een extra woning mogelijk gemaakt op het perceel 
Austweg 7 in De Lutte. Onderdeel van deze ontwikkeling is de sloop van in 
totaal 1.228 m2 aan landschap ontsierende bebouwing op twee erven in het 
buitengebied van de gemeente Losser. Op één van deze erven wordt de 
bestemming ‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ gewijzigd in een bestemming 
‘Wonen’. 
 
BESLUIT: 

1. op grond van artikel 3.6, lid 1 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 "Buitengebied, 

Austweg 7 De Lutte" met de identificatiecode 

NL.IMRO.0168.BP008vzp20wp004-0401 met bijbehorende bijlagen en 

bestanden ongewijzigd vast te stellen; 

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale 

ondergrond met identificatiecode NL.IMRO.0168.BP008vzp20wp004-

0401 vast te stellen; 

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

vast te stellen. 
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Ontwerpbestemmingsplan "Herziening Snippergroen 2022" (22Z02002) 
In 2016 en de jaren daarna zijn door de gemeente, op grond van de 
voorwaarden zoals opgenomen in de beleidsnota “Snippergroen 2016” of de 
beleidsnota “Snippergroen 2021”, percelen snippergroen verkocht. Met dit 
bestemmingsplan wordt aan deze percelen snippergroen een passende 
bestemming toegekend. 
 
BESLUIT: 

1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Herziening 

Snippergroen 2022" en het plan zes weken ter inzage leggen. 
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Het uitbreiden van een bedrijfshal op het perceel Zoeker Esch 1 - 3 in 
Losser. (22Z01687) 
Er is een omgevingsvergunning ingediend voor het verbouwen van een 
bedrijfswoning en het uitbreiden van de bedrijfshal op het perceel Zoeker Esch 
1 - 3 in Losser. Het gevraagde past niet binnen het geldende 
“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 uitbreiding van de bedrijfshal geen sprake van is. Op grond van de 
‘Beleidsregels Planologische afwijkingsmogelijkheden 2018 gemeente Losser’ - 
in afwijking van het geldende bestemmingsplan – wordt de gewenste 
uitbreiding van de bedrijfshal mogelijk gemaakt. 
 
BESLUIT: 



1. Medewerking te verlenen aan het uitbreiden van een bedrijfshal op het 

perceel Zoeker Esch 1 - 3 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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Voorkomen van het nutteloos/onnodig verbranden van snoeihout. 
(21Z02601) 
Op dit moment worden er jaarlijks nog circa 110 stookontheffingen verleend 
waarmee toestemming wordt gegeven om (snoei)hout te verbranden. Onder 
andere op basis van een reactie van een inwoner tegen het verlenen deze 
ontheffingen, zijn we nagegaan hoe noodzakelijk en juridisch houdbaar het 
verlenen van deze ontheffingen nog is. 
De Wet milieubeheer vermeld dat we alleen stookontheffingen kunnen 
verlenen als de bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet. Er zijn 
nuttigere alternatieven voorhanden om hout te verwerken, bijvoorbeeld het 
verwarmen van woningen. We willen daarom voorlichting geven over deze 
alternatieven voor het verbranden (bijv. versnipperen en afvoeren) om 
zodoende het aantal stookontheffingen sterk te verminderen. Na een nader te 
bepalen periode willen we geen stookontheffingen meer verlenen. Dit met 
uitzondering van o.a. traditionele paasvuren. 
 
BESLUIT: 

1. Het verbranden van snoeihout terug te brengen tot het aantal 

traditionele paasvuren en het verbranden in verband met plant-

/boomziekten. 

2. Met ingang van een nader te bepalen datum geen stookontheffingen 

meer te verlenen m.u.v. ontheffingen noodzakelijk vanwege bestrijding 

van plant- en/of boomziekten of andere naar het oordeel van het 

college noodzakelijke, uitzonderlijke en/of dwingende redenen. 

3. Het verbranden van snoeihout als zijnde paasvuren mogelijk te maken 

door een evenementen-vergunning/-melding. 

4. Voor de invulling van artikel 5.34, lid 3 van de Algemene Plaatselijke 

Verordening en ter uitvoering van artikel 10.63 van de Wet milieubeheer 

beleid opstellen in overeenstemming met voorstaande besluitpunten. 
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vaststelling Omgevingsvisie  gemeente Losser (19Z02496) 
Op grond van de Omgevingswet is de gemeenteraad verplicht een 
Omgevingsvisie vast te stellen. Daartoe heeft het ontwerp van de 
Omgevingsvisie gemeente Losser inmiddels gedurende zes weken ter inzage 
gelegen met de mogelijkheid voor eenieder om hierop zienswijzen in te dienen 
en is vanaf december 2022 ook een tweede participatieprocedure doorlopen. 
Meerdere reclamanten hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt om een 
reactie te geven. Een aantal zienswijzen vormt aanleiding om op onderdelen 
het ontwerp van de Omgevingsvisie gemeente Losser aan te passen. In de 
Nota van zienswijzen is aangegeven welke zienswijzen leiden tot 
aanpassingen. Het ontwerp van de Omgevingsvisie gemeente Losser kan nu 
met de bijgevoegde Nota van zienswijzen aangeboden worden aan de 
gemeenteraad ter besluitvorming. 
 



BESLUIT: 

1. De gemeenteraad conform concept raadsvoorstel voorstellen de 

Omgevingsvisie gemeente Losser, onder intrekking van de 

structuurvisie gemeente Losser, vast te stellen onder overneming van 

de aanpassingen als benoemd in de bijbehorende Nota van zienswijzen 

en in de concept Omgevingsvisie gemeente Losser nader aangegeven. 

2. Reclamanten schriftelijk informeren over het vervolgproces. 
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Raadsvoorstel financiële bijdrage steenfabriek de Werklust (22Z02383) 
Nationale Maatschappij tot Behoud, Ontwikkeling en Exploitatie van Cultureel 
Erfgoed BOEi heeft in 2017 steenfabriek de Werklust gekocht van de 
gemeente Losser. In de contractsbepaling is opgenomen dat de gemeente het 
complex terug zou kopen wanneer het BOEi binnen vijf jaar niet zou lukken het 
complex exploitabel te maken. Tot op heden is dit niet gelukt. BOEi ziet nu de 
mogelijkheid om dit alsnog te realiseren, door een deel van het terrein te 
verhuren aan en geschikt te maken voor een bierbrouwerij en op deze plek 
daarnaast samen te werken met de stichting Landschap Overijssel. Dit alles 
met respect voor de cultuurhistorische waarde van dit voor Losser belangrijke 
erfgoed. BOEi heeft aan de gemeente gevraagd om financiële ondersteuning 
van maximaal € 200.000 ten behoeve van (achterstallig) onderhoud, 
restauratie, verduurzaming en herbestemming. Het college stel de 
gemeenteraad voor om hiermee in te stemmen. 
 
BESLUIT: 

1. de gemeenteraad voorstellen in te stemmen met financiële 

ondersteuning van BOEi ten behoeve van (achterstallig) onderhoud, 

restauratie, verduurzaming en herbestemming van Steenfabriek de 

Werklust door middel van een eenmalige bijdrage ter hoogte van de 

daadwerkelijke en inzichtelijk gemaakte kosten van maximaal € 200.000 
en het daarvoor benodigde budget ter beschikking te stellen door 

vaststelling van de wijziging van de begroting met nummer 2023-6. 
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Plan kinderburgemeester en kinderraad (23Z00127) 
In juli 2021 is door de raad de motie ingediend om samen met scholen en 
andere relevante organisaties te onderzoeken of de benoeming van een 
kinderburgemeester voor de gemeente Losser toegevoegde waarde heeft in 
het kader van kinderparticipatie. We hebben de mogelijkheden hiervoor 
onderzocht. 
Op basis van zorgvuldig overleg, zowel met betrokken interne 
beleidsmedewerkers als met de directeuren van de 12 basisscholen, hebben 
we de uitvoering van de motie uitgebreid naar installatie van een 
kinderburgemeester én kinderraad. Alle 12 basisscholen zijn hierbij betrokken, 
waarmee ook de kinderen uit alle dorpskernen worden vertegenwoordigd. 
 
BESLUIT: 

1. Instemmen met het installeren van een kinderburgemeester en 

kinderraad namens en gekozen vanuit de 12 basisscholen in de 

gemeente Losser, zoals opgenomen in bijgaand uitvoeringsplan. 

2. De middelen voor structureel noodzakelijke kosten ten behoeve van de 



uitvoering van dit plan meenemen in de Voorjaarsnota 2023. 

3. Na instemming met dit voorstel de gemeenteraad en participatieraad 

informeren over de stand van zaken en voortgang n.a.v. de ingediende 

motie. 
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Vertegenwoordiging in gerechtelijke procedures AVR en Twence Holding 
(21Z02681) 
AVR afvalverwerking B.V. meent dat Twence Holding B.V. en haar 
aandeelhouders onrechtmatig handelen bij het aangaan van een nieuw 
leverings- en verwerkingsovereenkomst voor publiek huishoudelijk afval per 1 
juli 2022. AVR heeft in februari 2022 een klacht ingediend bij de Autoriteit 
Consument & Markt (“ACM”) en heeft gevraagd te handhaven. Op 19 augustus 
2022 heeft ACM de klacht van AVR afgewezen op basis van haar 
prioriteringsbeleid. Tegen dit besluit heeft AVR bezwaar gemaakt, op 1 februari 
heeft ACM alle aandeelhoudende gemeenten alsnog in de gelegenheid gesteld 
een zienswijze in te dienen voor 16 februari. Daarnaast heeft AVR op 1 oktober 
2022 een dagvaardingsprocedure gestart, op 1 februari 2023 heeft de 
rechtbank Almelo alle vorderingen van AVR afgewezen. AVR heeft tijdens de 
zitting op 16 december 2022 al te kennen gegeven in hoger beroep te willen 
gaan, mochten haar vorderingen worden afgewezen. Voor het vervolg van de 
procedures die AVR is gestart is het van belang dat we het verweer hebben 
geregeld. 
 
BESLUIT: 
 
Advies aan het college: 

1. Deelnemen aan de gerechtelijke (vervolg-) procedures van AVR versus 

aandeelhouders van Twence ten aanzien van de vordering op een 

verbod op het sluiten van afvalverwerking overeenkomsten en het 

verzoek van AVR aan de Autoriteit Consument en Markt om 

handhavend op te treden. 

2. Mandaat verlenen aan de gemeente Enschede en in het verlengde 

daarvan Infence advocaten (civiele procedures) Houthoff advocaten 

(handhavingsverzoek ACM) om de noodzakelijke proceshandelingen 

hierin te verrichten. 

Advies aan de burgemeester: 

3. De burgemeester van Enschede de opdracht te geven de gemeente 

Losser te vertegenwoordigen, met de mogelijkheid de opdracht door te 

geven (besluit burgemeester). 
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