GEMEENTE LOSSER

Vergadering Burgemeester en Wethouders
Besluitenlijst week 14.O (31-03-2020)

Datum
Tijd
Locatie
Voorzitter
Aanwezigen
Toelichting

Besluitenlijst College Burgemeester en Wethouders
31-03-2020
9:00 - 12:00
Kamer Burgemeester
C.A.M. Kroon
J. van Dam, J. van Essen, C.A.M. Kroon, H.J.M Nijhuis en A.J. Prins

1

Uitnodigingenlijst
Doorgenomen en afspraken gemaakt. Team SOC werkt verder af.

2

Verslag BenW week 13
Conform akkoord.

3

Piketlijst college van BW
Conform akkoord

4

Bestemmingsplanwijziging Hoofdstraat 63 te Overdinkel (20Z00482)
De eigenaar van een voormalig partycentrum aan de
Hoofdstraat 63 te Overdinkel heeft gevraagd om medewerking
te verlenen aan de inpandige verbouw van dit gebouw tot 6
reguliere (huur) appartementen en hiervoor het
bestemmingsplan te wijzigen. Het gebouw heeft zijn functie
als horecapand verloren en de nieuwe gebruiksfunctie past
binnen het gemeentelijk beleidskader voor woningbouw. Gelet
op de ligging in het centrumgebied nabij de Hoofdstraat is
o.g.v. de Wet geluidhinder een ontheffingsprocedure voor een
hogere grenswaarde geluid nodig. Het plan is in
overeenstemming met een geode ruimtelijke ordening.
Voorgesteld wordt om medewerking aan het verzoek tot
bestemmingsplanwijziging te verlenen en de procedure
hogere grenswaarde geluid te starten.
BESLUIT:
1. Medewerking verlenen aan een
bestemmingsplanwijzigingsprocedure voor de realisatie van 6
appartementen aan de Hoofdstraat 63 te Overdinkel.
2. Procedure starten voor vaststelling van een hogere
voorkeursgrenswaarde geluid voor deze locatie.
3. Planschadeverhaalsovereenkomst sluiten met de eigenaar
van de locatie.

5

Haalbaarheidsonderzoek Smokkel- en textielmuseum Overdinkel
(19Z02813)
De stichting Bruisend Overdinkel, de Dorpsraad Overdinkel en
de Ondernemersclub Overdinkel (OCO) hebben gezamenlijk
het initiatief genomen voor de oprichting van de stichting
Smokkel- en textielmuseum Overdinkel. Deze stichting stelt
zich ten doel een Smokkel- en textielmuseum in Overdinkel op
te starten en te exploiteren. Hiertoe willen de initiatiefnemers
eerst een haalbaarheidsonderzoek laten uitvoeren. Voorlopig
treedt Bruisend Overdinkel op als penvoerder namens de
initiatiefnemers. In de programmabegroting 2020 is een

bedrag van € 10.000 opgenomen ten behoeve van een
haalbaarheidsonderzoek naar een hedendaags Smokkel- en
textielmuseum. Voorgesteld wordt om dit bedrag toe te
kennen aan de stichting Bruisend Overdinkel teneinde dit
haalbaarheidsonderzoek te laten uitvoeren door de stichting
Oldenzaalse Musea.
BESLUIT:
1. Aan de stichting Bruisend Overdinkel een subsidie van
€ 10.000 toe te kennen ten behoeve van de uitvoering
van een haalbaarheidsonderzoek naar een Smokkelen textielmuseum in Overdinkel.
2. De kosten te dekken uit de raming in de gemeentebegroting 2020.
6

Regionale opwek en afname duurzame energie vanaf 2021 (19Z02160)
In september 2019 hebben 11 Twentse gemeenten (Almelo,
Rijssen-Holten en Twenterand uitgezonderd) besloten om de
regionale werkgroep Inkoop energie opdracht te geven om
een overeenkomst voor te bereiden met AVI-Twente B.V.,
dochteronderneming van Twence Holding B.V., voor het
produceren en leveren van duurzame energie uit nieuwe of te
vergroten bestaande installaties. Het overleg met Twence
(AVI-Twente B.V.) heeft geresulteerd in verschillende
conceptovereenkomsten. Daarin worden niet alleen afspraken
gemaakt over de afname van gas en elektriciteit, maar ook
over de bouw van nieuwe en de vergroting van bestaande
installaties voor het opwekken van duurzame elektriciteit en
groen gas in de regio.
Twence is producent van duurzame energie, maar beschikt op
dit moment niet over een leveringsvergunning. De finale
levering van de door Twence geproduceerde elektriciteit moet
daarom via een andere organisatie geschieden. Vanwege de
geraamde opdrachtwaarde dient dit leveringscontract
Europees aanbesteed te worden. De gemeenten kunnen de
verplichte doorlevering van de productie van Twence
voorschrijven omdat de gemeenten onder andere toezicht
houden op Twence als ware het een eigen dienst.
Twence (AVI-Twente B.V.) kan de Twentse gemeenten naar
verwachting niet eerder dan in 2023 voorzien van (groen) gas.
Voor de levering van gas tijdens de kalenderjaren 2021 en
2022 wordt daarom gebruik gemaakt van de verlengingsoptie
uit de huidige overeenkomst met Gazprom voor CO2
gecompenseerd aardgas.
BESLUIT:
1. Overeenkomsten aan te gaan met Twence (AVI-Twente
B.V.) voor (zie bijlage 1):
a. Het met ingang van 1 januari 2021 additioneel
opwekken en leveren van hernieuwbare elektriciteit;
b. Het met ingang van 1 januari 2023 op basis van een
quasi inbestedingsprocedure opwekken en leveren
van gas, indien Twence (AVI-Twente) op die datum
over een leveringsvergunning beschikt.
2. Voor de levering van gas in de kalenderjaren 2021 en
2022 gebruik te maken van de bestaande

leveringsovereenkomst met Gazprom voor CO2
gecompenseerd aardgas en daartoe de contractuele
opties te lichten.
3. De gemeente Wierden aan te wijzen als aanbestedende
dienst en de heer B. Wessels, inkoopcoördinator bij de
gemeente Wierden, via de volmacht (zie bijlage 3) te
machtigen voor alle handelingen bij de Europese
aanbestedingsprocedure voor de opdracht aan Twence
(AVI-Twente) als voornoemd.
Burgemeester:
4. Om wethouder duurzaamheid Jaimi van Essen te
machtigen de hoofdovereenkomst (bijlage 1) en
samenwerkingsovereenkomst (bijlage 2) te tekenen
tijdens een gezamenlijk persmoment.
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Aanpassing gedoogbeslissing milieusituatie paardenhouderij aan de
Borgbosweg 5 (19Z01886)
Vorig jaar is overgegaan tot het gedogen van een
paardenhouderij. De paardenhouderij is gelegen binnen een
zone van 250 meter rondom een zeer kwetsbaar
natuurgebied.
Eind vorig jaar is een omgevingsvergunning voor het bouwen
van een rijhal verleend. Er waren geen gronden om deze
omgevingsvergunning niet te verlenen, ondanks de
gedoogbeslissing.
Integraal bekeken is het daardoor mogelijk de gedoogsituatie
in overeenstemming te brengen met die van de melding
Activiteitenbesluit milieubeheer (18Z00707, 27-2-2018
ingediend). Dus met inbegrip van de rijhal waarvoor op 24
december 2019 vergunning is verleend.
BESLUIT:
De gedoogbeslissing van 2019 aan te passen aan de op
27-2-2018 gemelde situatie, zaaknr.: 18Z00707; dit conform
bijgevoegde concept gedoogbeslissing

8

Democratische inspraak bij dorpsraden in de gemeente Losser
(17Z03311)
In de raadsvergadering van 10 december 2019 is, tijdens de
vaststelling van de nota inwonerparticipatie, aan de raad
toegezegd een visie te zullen geven op de democratische
inspraak bij o.a. dorpsraden.
BESLUIT:
De raad door middel van aangepaste raadsinformatiebrief
informeren over uw visie op democratische inspraak bij
dorpsraden in de gemeente Losser.

