
Openbare besluitenlijst collegevergadering d.d. 28 augustus 2018 

Aanwezig: 
H.J. Scholten, voorzitter 
P. van Zwanenburg 
drs. D. Lacroix 
 
Afwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM  
drs. W.J.H. Meulenkamp 
 
 Agenda- 
nummer 

Zaak Aanvrager  Besluit 

A.1 0698807 - De besluitenlijst 
van de vergaderingen van 
B&W d.d. 13 en 21 augustus 
2018 
 

Zweers, 
Monique  

Besloten is de besluitenlijsten vast te stellen. 

B.1 0699226 - Mandaat en 
machtiging in het kader van 
beschermd wonen op grond 
van de Wmo 2015 

Groot, de, 
René  

Besloten is door het college van burgemeester en 
wethouders en door de burgemeester, ieder voor 
zover het de eigen bevoegdheden betreft, in te 
stemmen met mandatering dan wel machtiging in het 
kader van beschermd wonen aan centrumgemeente 
Enschede. 
 

B.2 0699688 – Deelname aan de 
landelijke MaaS pilot van het 
Ministerie van Infrastructuur 
en Water (I&W) 
 

Groot, de, 
René 

Besloten is niet mee te doen met de pilot en de regio 
hierover te informeren. 

C.1 0698754 - Bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 
Herikerweg 31 Markelo 

Overbeek, 
Jeroen  

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. geen exploitatieplan vast te stellen; 
2. ongewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan 

Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Herikerweg 31 Markelo (inclusief  bijlagen) 
overeenkomstig de bijbehorende en als zodanig 
gewaarmerkte verbeelding en regels, zoals 
tevens vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1735.BGxHerikerweg31-VS10. 
 

C.2 0698761 - Bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 
Breddendijk 2 Markelo 

Overbeek, 
Jeroen  

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. geen exploitatieplan vast te stellen; 
2. ongewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan 

Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Breddendijk 2Markelo (inclusief  bijlagen) 
overeenkomstig de bijbehorende en als zodanig 
gewaarmerkte verbeelding en regels, zoals 
tevens vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1735.BP77854-0001-VS10; 

3. aan Gedeputeerde Staten van Overijssel te 
verzoeken om te verklaren, dat zij geen bezwaar 
hebben tegen eerdere bekendmaking van de 
vaststelling dan de termijn van zes weken 
genoemd in artikel 3.8 lid 4 van de Wet 
Ruimtelijke ordening. 
 

 
 



       
       

 

 
 
C.3 

 
 
0698588 - Bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 
Zonnepark 't Rikkerink 

 
 
Overbeek, 
Jeroen  

 
 
Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. geen exploitatieplan vast te stellen; 
2. gewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan 

Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Zonnepark 't Rikkerink (inclusief bijlagen) 
overeenkomstig de bijbehorende en als zodanig 
gewaarmerkte verbeelding en regels, zoals 
tevens vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1735.BGxzonnepark-VS10; 

3. het beeldkwaliteitsplan "zonnepark 't Rikkerink" 
vast te stellen; 

4. aan Gedeputeerde Staten van Overijssel 
verzoeken om te verklaren, dat zij geen bezwaar 
hebben tegen eerdere bekendmaking van de 
vaststelling dan de termijn van zes weken 
genoemd in artikel 3.8 lid 4 van de Wet 
Ruimtelijke ordening. 
 

C.4 0698599 - ongewijzigd vast 
stellen bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 
Herikerweg 31 Markelo 
(zonnepark) 

Overbeek, 
Jeroen  

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. geen exploitatieplan vast te stellen; 
2. de ingediende zienswijze ontvankelijk verklaren 

en niet overnemen, overeenkomstig het bepaalde 
in de zienswijzennotitie; 

3. ongewijzigd vast te stellen het bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van Twente, herziening 
Herikerweg 31 Markelo (inclusief  bijlagen) 
overeenkomstig de bijbehorende en als zodanig 
gewaarmerkte verbeelding en regels, zoals 
tevens vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1735.BGxHrkrwgZonnepark-VS10; 

4. het beeldkwaliteitsplan "zonnepark Herike-Elsen" 
vast te stellen. 
 

C.5 0698767 - Afgeven 
definitieve verklaring van 
geen bedenkingen zonnepark 
Spechthorst - De Whee 
 

Overbeek, 
Jeroen  

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen de 
definitieve verklaring van geen bedenkingen voor het 
zonnepark Spechthorst - De Whee af te geven. 

C.6 0698770 - Afgeven 
definitieve verklaring van 
geen bedenkingen zonnepark 
Entersestraat 

Overbeek, 
Jeroen  

Besloten is: 
1. de gemeenteraad een definitieve verklaring van 

geen bedenkingen te vragen; 
2. wethouder Meulenkamp te mandateren om 

eventuele zienswijzen af te handelen. 
 

 
 
 
Vastgesteld d.d. 4 september 2018 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,   burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix   drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


