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Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders 

Datum 13-09-2022 

Tijd 9:00 - 12:00 

Locatie Kamer Burgemeester 

Voorzitter G.J. Kok 

Aanwezigen J. van Dam, J. (Jaimi) van Essen, G.J. (Gerrit Jan) Kok, 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 36 

Conform akkoord. 
 

3 
 

Piketlijst college van BW 

Conform akkoord 
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Opvang vluchtelingen 

Conform akkoord. 
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Afvalwaterinjectie NAM, rapport herafweging verwerking productiewater 

Schoonebeek 2022 (22Z01555) 

De staatssecretaris Mijnbouw van het ministerie van Economische Zaken 

en Klimaat verzoekt om advies op het rapport 'Herafweging verwerking 

productiewater Schoonebeek 2022'. Losser geeft gezamenlijk met de 

gemeenten Dinkellland, Oldenzaal en Tubbergen een reactie. 
 

BESLUIT: 

1. Samen met de gemeenten Dinkelland, Oldenzaal en Tubbergen een 

reactie aan de staatssecretaris Mijnbouw te geven, dat: 

- we kennis hebben genomen van het rapport; 

- er lering moet worden getrokken uit de niet vooraf bedachte 

calamiteiten en incidenten die er de afgelopen jaren zijn geweest bij de 

waterinjectie in Twente; 

- er lering moet worden getrokken uit het ontbreken van het 

maatschappelijk draagvlak voor waterin-jectie bij onze bewoners; 

- er naar onze mening onverantwoorde risico’s worden genomen als de 
oliewinning in Schoonebeek en de daarmee gepaard gaande 

waterinjectie in Twente op korte termijn wordt hervat. 

2. De raad met een raadsinfobrief te informeren over de reactie aan de 



staatsecretaris Mijnbouw. 
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Concept uitgangspunten nieuwe investeringsagenda (22Z01447) 

Twente Board is verantwoordelijk voor de sociaaleconomische agenda 

en daarmee voor het positioneren van Twente in Nederland en Europa, 

het investeren in het versterken van de economie en het verbeteren van 

het vestigings- en innovatieklimaat. Eind 2022 loopt de huidige 

investeringsagenda af (Agenda voor Twente 2018-2022). Met de 

nieuwe investeringsagenda 2023-2027 wordt een goed vervolg 

gegeven aan de samenwerking tussen onderwijs, overheid en 

ondernemers in Twente. 

Voortbouwend op de huidige investeringsagenda heeft Twente Board de 

afgelopen periode een concept uitgangspuntennotitie opgesteld als 

belangrijk kader voor de nieuwe investeringsagenda. Deze 

uitgangspuntennotitie wordt ter bespreking voorgelegd aan de 

achterban van de Twente Board (3O -partners: onderwijs, overheid en 

ondernemers) en stelt hen, en dus ook gemeente Losser, in de 

gelegenheid om tot uiterlijk 15 september 2022 op de notitie te 

reageren. De bevindingen van Losser zijn weergegeven in een brief aan 

de Twente Board. 
 

BESLUIT: 

1. Standpunt innemen over de uitgangspunten voor de nieuwe 

investeringsagenda 2023-2027 in samenhang met de strategie van de 

Twente Board en de evaluatie van de Agenda voor Twente 2018-2022 

beoordelen. 

2. Instemmen met de brief van het college naar de Twente Board waarin 

de reactie op de Uitgangspuntennotitie vanuit gemeente Losser is 

verwoord. 

3. Het standpunt van gemeente Losser inbrengen in het BOSS overleg. 
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Uitbreiding bedrijf Koopsweg 1 in De Lutte (22Z01244) 

Initiatiefnemer heeft een principeverzoek ingediend voor het uitbreiden 

van de bedrijfsoppervlakte op het perceel aan de Koopsweg 1 in De 

Lutte. Op grond van de voorschriften uit het bestemmingsplan “Partiële 
herziening buitengebied, verzamelplan 2020”, is het niet mogelijk om 
het bedrijf met 600 m2 uit te breiden. Omdat er binnen het 

bedrijventerrein geen bedrijfsruimte is voor een bedrijf met deze 

omvang, hebben we gekeken naar de mogelijkheid om met een 

bestemmingsplanprocedure van het bestemmingsplan af te wijken om 

de uitbreiding alsnog mogelijk te maken. 

Voorgesteld wordt om, onder voorwaarden, medewerking te verlenen 



aan het verzoek. Om de uitbreiding mogelijk te maken is een 

herziening van het bestemmingsplan noodzakelijk. 
 

BESLUIT: 

1 Medewerking te verlenen aan de uitbreiding van het bedrijf H. Koop 

aan de Koopsweg 1 in De Lutte onder de voorwaarden dat: 

a) Er een ruimtelijk kwaliteitsplan wordt uitgewerkt met daarin 

voldoende landschappelijke inpassing van het bedrijf. Voor wat betreft 

de inpassing zal gezocht moeten worden naar verbeteringen in de 

ruimtelijke kwaliteit van de omgeving; 

b) In de toelichting op het bestemmingsplan in voldoende mate wordt 

aangetoond dat voldaan wordt aan de Ladder voor duurzame 

verstedelijking; 

c) Voorafgaand aan de bestemmingsplanprocedure een planschade 

overeenkomst wordt gesloten met aanvrager. 
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Gewijzigde vaststelling Omgevingsvisie gemeente Losser (19Z02496) 

Eerder dit jaar is de concept Omgevingsvisie ter besluitvorming aan de 

raad voorgelegd. Naar aanleiding van het coalitieakkoord en de recente 

landelijke ontwikkelingen rondom stikstof en gebiedsgerichte aanpak, 

heeft het college er voor gekozen de concept Omgevingsvisie te 

herijken. De raad wordt over het vervolgproces via een 

raadsinformatiebrief geïnformeerd. 
 

BESLUIT: 

1. de gemeenteraad d.m.v. een raadsinformatiebrief informeren dat het 

college redenen ziet zich te beraden over het aanbrengen van 

wijzigingen op de concept Omgevingsvisie en tevens het voorgestane 

proces schetst om te komen tot vaststelling van de Omgevingsvisie; 

2. indieners van de reeds ingebrachte zienswijzen hierover te 

informeren. 
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