
* De percelen grond zijn al (langdurig) in gebruik bij de 
huidige pachters. Ook hebben de huidige pachters 
geïnvesteerd in deze gronden door middel van jaren
lang beheer en onderhoud; 

* De percelen grond hiervoor onder 1, 2 en 3 genoemd 
worden verpacht onder de voorwaarde van een be-
mestingsverbod, welk verbod de huidige pachters 
reeds hebben geaccepteerd. 

 
Gelet op het voorstaande is de gemeente van oordeel dat er op 
grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de huidige 
pachters in aanmerking komen voor pachtovereenkomsten met 
betrekking tot bovenvermelde percelen. 
 
De gemeente zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de 
datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voorne-
men. Indien u van mening bent dat u ook als mogelijke gega-
digde meegenomen moet worden, dan dient u binnen 20 
kalenderdagen na de datum van deze publicatie een kort ge-
ding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de be-
voegde voorzieningenrechter. Indien er binnen voornoemde 
termijn geen kort geding aanhangig is gemaakt, dan vervalt het 
recht om tegen het voornemen op te komen. Ook vervalt dan 
het recht op schadevergoeding of welke andere aanspraak dan 
ook. De reden voor het opnemen van deze vervaltermijn is dat 
de gemeente Losser en haar contractspartij(en) onredelijk wor-
den benadeeld indien derden na voornoemde vervaltermijn 
nog tegen het aangaan van de pachtovereenkomsten zouden 
kunnen opkomen. 
 
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het ar-
rest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 
(ECLI:NL:HR:2021:1778). 
 
VAN VOORNEMEN TOT VERHUUR VAN  
GEMEENTELIJKE  ONROERENDE ZAKEN  
De gemeente Losser heeft het voornemen om de volgende af-
lopende huurovereenkomsten met de huidige huurders voor 
te zetten: 
- een gedeelte ongeveer groot 1.583 m2 van het perceel  

grond kadastraal bekend gemeente Losser, sectie I nummer 
9154 (nabij Meulderinksesch te Glane); 

 
- een gedeelte ongeveer groot 2.555 m2 van het perceel  

grond kadastraal bekend gemeente Losser, sectie I nummer 
9154 (nabij Meulderinksesch te Glane). 

 
Voor de gemeente Losser zijn de huidige huurders de enige se-
rieus gegadigden om deze percelen te huren. De redenen voor 
het aangaan van deze overeenkomsten met de huidige huur-
ders zijn de navolgende: 

* De verhuur van de gronden heeft de bovengenoemde 
aanleiding; 

 
* De percelen grond behoren tot de strategische voor-

raad van de gemeente Losser en deze gronden komen 
in verband met toekomstige ontwikkelingen slechts in 
aanmerking voor tijdelijke verhuur; 

 
* De percelen grond zijn al (langdurig) in gebruik bij de 

huidige huurders. Ook hebben de huidige huurders ja-
renlang geïnvesteerd in deze gronden door middel 
van het beheer, onderhoud en het omheinen van de 
gronden; 

 
* De te verhuren percelen grond grenzen aan de percel

en van de beoogde huurders. 
 
Gelet op het voorstaande is de gemeente van oordeel dat er op 
grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria de huidige 
huurders in aanmerking komen voor huurovereenkomsten met 
betrekking tot bovenvermelde percelen. 
 
De gemeente zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de 
datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voorne-
men. Indien u van mening bent dat u ook als mogelijke gega-
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INLEVEREN KERSTBOOM EN  VUURWERKAFVAL 
U kunt na de feestdagen uw kerstboom gratis als tuinafval in-
leveren op het afvalbrengpunt. U kunt  uw kerstboom natuur-
lijk ook in stukken in de groene container doen. 
  
Afval van afgestoken vuurwerk dat nog op straat ligt, kunt u 
ook gratis wegbrengen naar het afvalbrengpunt aan de Raven-
horsterweg 10 in Losser.  Kijk voor de openingstijden op: 
www.losser.nl in de rubriek wonen onder afval, milieu en duur-
zaamheid.  
 

 APV EN BIJZONDERE WETTEN  
Op grond van artikel 2:24 van de Algemene Plaatselijke 
Verordening is de volgende vergunning verleend voor:  
- het houden van het evenement Opkomstfeesten 2023 op  

onderstaande data en tijden op het perceel Brinkstraat  
34-36, 7581 GD  LOSSER. 

o     6 januari 2023 van 19.00 uur tot 2.00 uur 
o     7 januari 2023 van 19.00 uur tot 2.00 uur 
o     8 januari 2023 van 12.00 uur tot 21.00 uur 
o     13 januari 2023 van 19.00 uur tot 2.00 uur 
o    14 januari 2023 van 19.00 uur tot 2.00 uur 
o    20 januari 2023 van 19.00 uur tot 2.00 uur 
o    21 januari 2023 van 19.00 uur tot 2.00 uur 
o    27 januari 2023 van 19.00 uur tot 2.00 uur 
o    28 januari 2023 van 19.00 uur tot 2.00 uur 

Zaaknummer 22z02090 
Datum bekendmaking 21/12/2022. 
 

VAN VOORNEMEN TOT VERPACHTEN VAN GEMEENTELIJKE 
ONROERENDE ZAKEN  
De gemeente Losser heeft het voornemen om de volgende af-
lopende pachtovereenkomsten met de huidige pachters voor 
te zetten: 
1. een gedeelte ongeveer groot 24.307 m2 van het perceel \ 

grond kadastraal bekend gemeente Losser, sectie G num- 
mer 3898 (nabij Pastoor Rudingpad te de Lutte); 

 
2. een gedeelte ongeveer groot 25.096 m2 van het perceel  

grond kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H num- 
mer 10094 (nabij de Honingloweg te Losser); 

 
3. een gedeelte ongeveer groot 27.044 m2 van het perceel  

grond kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H num- 
mer 10094 en een gedeelte ongeveer groot 170 m2 van  
het perceel kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H  
nummer 10499 (nabij de Honingloweg te Losser); 

 
4. een gedeelte ongeveer groot 41.975 m2 van het perceel  

kadastraal bekend gemeente Losser, sectie H nummer  
10585 (nabij de Lutterstraat te Losser). 

 
Voor de gemeente Losser zijn de huidige pachters de enige  
serieus gegadigden om deze percelen te verpachten. De  
redenen voor het aangaan van deze overeenkomsten met 
de huidige pachters zijn de navolgende: 

* De verpachting van de gronden heeft de bovenge- 
noemde aanleiding; 

 
* De percelen grond behoren tot de strategische voor-

raad van de gemeente Losser en deze gronden 
komen in verband met toekomstige ontwikkelingen 
slechts in aanmerking voor tijdelijke pacht; 

 

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser 
Telefoon: (053) 537 7444 

E-mailadres: gemeente@losser.nl 

Website: www.losser.nl 

 

Bezoekadres gemeentehuis: Raadhuisplein 1, Losser 

Postadres: Postbus 90, 7580 AB  Losser 

 
Alleen op afspraak 
U kunt alleen op afspraak komen. U maakt een afspraak via 

www.losser.nl of belt (053) 537 7444. 

Voor een paspoort of identiteitskaart (ID-Kaart) kunnen in-

woners van de gemeente Losser ook bij de publieksbalie  

in Enschede terecht. 
 
Openingstijden publieksbalie ‘t Lossers hoes in Losser 
De openingstijden van de publieksbalie zijn  

Maandag           08.45 - 16.30 uur  

Woensdag         08.45  - 16.30 uur 

 
Afhalen van uw aangevraagde paspoort/ID-kaart/ 
rijbewijs bij de receptie in ‘t Losssers hoes 
Elke werkdag van 09.00-16.30, zonder afspraak. Vraagt u      

uw paspoort / ID-kaart in Enschede aan? Dn haalt u het        

in Enschede op.   

 

Meldingen openbare ruimte 
Een melding over de openbare ruimte doet u digitaal via: 

www.losser.nl/Digitalebalie. Meldingen over zeer dringende 

gevallen, buiten kantooruren, kunt u ook telefonisch melden 

via de calamiteitenlijn, telefoon: (053)  537 7399. 

 

Afspraak met burgemeester, wethouder of  
gemeentesecretaris 
Voor het maken van een afspraak met leden van het College 

van B&W neemt u contact op met het bestuurssecretariaat:  

(053) 537 7282 of 537 7283 

 

De officiële publicaties worden opgenomen in het gemeen-

tenieuws in het huis-aan-huisblad De Week van Losser en -

 op www.losser.nl/actueel/bekendmakingen  

NIEUWS VAN DE GEMEENTE

www.losser.nl

BEKENDMAKINGEN

digde meegenomen moet worden, dan dient u binnen 20 ka-
lenderdagen na de datum van deze publicatie een kort geding 
tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de bevoegde 
voorzieningenrechter. Indien er binnen voornoemde termijn 
geen kort geding aanhangig is gemaakt, dan vervalt het recht 
om tegen het voornemen op te komen. Ook vervalt dan het 
recht op schadevergoeding of welke andere aanspraak dan 
ook. De reden voor het opnemen van deze vervaltermijn is dat 
de gemeente Losser en haar contractspartij(en) onredelijk wor-
den benadeeld indien derden na voornoemde vervaltermijn 
nog tegen het aangaan van de huurovereenkomsten zouden 
kunnen opkomen. 
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het ar-
rest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 
(ECLI:NL:HR:2021:1778). 
 

UITGIFTE GROND VOOR SCHADEBESTRIJDING,  
OVERLASTBESTRIJDING EN FAUNABEHEER 
In verband met het eindigen van de huidige faunabeheerover-
eenkomsten door tijdsverloop is de gemeente Losser voorne-
mens om faunabeheerovereenkomsten met de huidige 
faunabeheerders (al dan niet middels een overeenkomst met 
een WBE) overeen te komen.  
 

FAUNABEHEER
VERLEENDE VERGUNNINGEN 



De gemeente zal de hieronder genoemde percelen grond op-
nieuw ter beschikking stellen voor schadebestrijding, overlast-
bestrijding en faunabeheer: 
- een gedeelte ongeveer groot 10.448 m2 van het perceel  

grond, kadastraal bekend gemeente Losser, sectie D num- 
mer 5316, met de publiek rechtelijke beperking: 
Natuurbeschermingswet 1998 op basis van de Wet Natuur
bescherming, betrokken bestuursorgaan: De Staat (Land 
bouw, Natuur en Voedselkwaliteit), afkomstig uit stuk:  
hyp4 63339/188, ingeschreven op 23 september 2013; 

 
- een perceel grond kadastraal bekend gemeente Losser,  

sectie G nummer 3844, groot 4.635 m2; 
 
- een perceel grond kadastraal bekend gemeente Losser,  

sectie G nummer 3845, groot 16.612 m2; 
 
- een perceel grond kadastraal bekend gemeente Losser,  

sectie G nummer 3846, groot 9.170 m2; 
 
- een perceel grond kadastraal bekend gemeente Losser,  

sectie D nummer 4527, groot 13.795 m2; 
 
- een gedeelte ongeveer groot 81.014 m2 van het perceel 

grond kadastraal bekend gemeente Losser, sectie Q num-
mer 1033; 

 
- een perceel grond kadastraal bekend gemeente Losser  

sectie K nummer 6313, groot 115.548 m2 met de publiek
rechtelijke beperking: Besluit op basis van artikel 9.1 Wet 

natuurbescherming, betrokken bestuursorgaan: De Staat 
(Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), afkomstig uit stuk: 
hyp4 63339/188, ingeschreven op 23 september 2013; 

 
- een perceel grond kadastraal bekend gemeente Losser  

sectie Q nummer 866, groot 54.770 m2. 
 
Voor de gemeente Losser zijn de huidige faunabeheerders (al 
dan niet middels een overeenkomst met een WBE) de enige se-
rieus gegadigden om het faunabeheer op voornoemde perce-
len uit te voeren en de redenen voor het aangaan van deze 
overeenkomsten met de enige serieus gegadigden zijn de na-
volgende: 
 
* De faunabeheerders beheren deze percelen grond al jaren-

lang, zijn bekend met de desbetreffende percelen grond en 
de zich op de percelen bevindende flora en fauna; 

 
* De faunabeheerders de kennis, ervaring en benodigde 

jachtakten om het faunabeheer te mogen uitvoeren; 
 
* De faunabeheerders voldoen aan de gestelde criteria en de 

wettelijke vereisten binnen het kader van de huidige jacht-
wet; 

 
* De faunabeheerders en voornoemde WBE sluiten met de 

gemeente Losser overeenkomsten met aanvullende bepa-
lingen voor dit faunabeheer. 

 

Gelet op het voorstaande is de gemeente van oordeel dat er op 
grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria voormelde 
serieus gegadigden in aanmerking komen voor faunabeheer-
overeenkomsten met betrekking tot bovenvermelde percelen. 
De gemeente zal na een wachttijd van 20 kalenderdagen na de 
datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voorne-
men. Indien u van mening bent dat u ook als mogelijke gega-
digde meegenomen moet worden, dan dient u binnen 20 
kalenderdagen na de datum van deze publicatie een kort ge-
ding tegen dit voornemen aanhangig te maken bij de be-
voegde voorzieningenrechter. Indien er binnen voornoemde 
termijn geen kort geding aanhangig is gemaakt, dan vervalt het 
recht om tegen het voornemen en/of de faunabeheerovereen-
komsten op te komen. Ook vervalt dan het recht op schadever-
goeding of welke andere aanspraak dan ook. De reden voor het 
opnemen van deze vervaltermijn is dat de gemeente Losser en 
haar contractspartij(en) onredelijk worden benadeeld indien 
derden na voornoemde vervaltermijn nog tegen het aangaan 
van de faunabeheerovereenkomsten zouden kunnen opko-
men. 
 
Met deze publicatie geeft de gemeente uitvoering aan het ar-
rest van de Hoge Raad d.d. 26 november 2021 
(ECLI:NL:HR:2021:1778). 
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Volg de gemeenteraad op Twitter Account: RaadLosser  
 

Aankondigingen van vergaderingen, linken naar de website en       
andere wetenswaardigheden over het werk  van de gemeenteraad.


