
Besluitenlijst van de vergadering van B&W van Hof van Twente 
d.d. 23 augustus 2022 
 
Aanwezig: 
H.J. Scholten, voorzitter 
drs. D. Lacroix 
 
Afwezig: 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 
drs. W.J.H. Meulenkamp 
J. Rohaan-Vlijm 
 
Zaaknr Onderwerp Aanvrager Voorstel 
308728 De besluitenlijst van de 

vergadering van B&W d.d. 
2 augustus 2022 
 

Zweers, Monique 
 

Besloten is de besluitenlijst vast te stellen. 

302214 Gevonden en verloren 
voorwerpen 

Nijhuis, Ine 
 

Besloten is: 
1. de beleidsregels gevonden en verloren 

voorwerpen vast te stellen 
2. de opbrengsten toe te voegen aan de 

algemene middelen. 
 

317080 Havenbedrijf informerende 
brief inzake lage 
waterstand 
 

Kloosterboer, Erik 
 

Besloten is de raad te informeren door middel 
van een raadsbrief. 

313401 Bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, wijziging 
Bentelerhaarweg 1b 
Bentelo 

Nieboer, Maarten 
 

Besloten is: 
1. het bestemmingsplan "Buitengebied Hof 

van Twente, wijziging Bentelerhaarweg 
1b Bentelo" zoals opgenomen in het 
bestand 
NL.IMRO.1735.BGxWPBentelerhwg1b-
VS10 ongewijzigd vast te stellen; 

2. het beeldkwaliteitsplan 
"Bentelerhaarweg" ongewijzigd vast te 
stellen; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen 
 

313245 Bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 
Pluimersdijk 7 Diepenheim 

Nieboer, Maarten 
 

Besloten is de raad voor te stellen het 
bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van 
Twente, herziening Pluimersdijk 7 ongewijzigd 
vast te stellen en geen exploitatieplan vast te 
stellen. 
 

313230 Bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 
Ovinksweg 6 Markelo 

Nieboer, Maarten 
 

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan "Buitengebied Hof 

van Twente, herziening Ovinksweg 6 
Markelo" ongewijzigd vast te stellen 
zoals vastgelegd in het GML-bestand 
NL.IMRO.1735.BGxOvinksweg6-VS10; 

2. gebruik te maken van de ondergrond 
GBKN NL.IMRO.1735.BGxOvinksweg6-
VS10; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. het beeldkwaliteitsplan vast te stellen. 
 
 
 
 
 



313216 Bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 
Goorseweg 76 Markelo 

Nieboer, Maarten 
 

Besloten is de gemeenteraad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan "Buitengebied Hof 

van Twente, herziening Goorseweg 76 
Markelo" ongewijzigd vast te stellen 
zoals vastgelegd in het GML-bestand 
NL.IMRO.1735.BGxGoorseweg76-
VS10; 

2. gebruik te maken van de ondergrond 
GBKN 
NL.IMRO.1735.BGxGoorseweg76-
VS10; 

3. geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. het beeldkwaliteitsplan vast te stellen. 
 

304726 Definitief niet afgeven van 
een verklaring van geen 
bedenkingen voor het 
plaatsen van 
teeltondersteunende 
voorzieningen. 

Jannink, Gijs 
 

Besloten is: 
1. kennis te nemen van de ingekomen 

zienswijze en de gemeentelijke reactie 
hierop; 

2. de gemeenteraad te vragen om de 
VVGB definitief niet af te geven voor 
uitbreiding van een kwekerij door het 
plaatsen van teeltondersteunende 
voorzieningen aan de Kieftenweg 2 in 
Ambt Delden; 

 
242502 Vaststellen 

bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 
hoogspanning tracé Oele – 
Hengelo 

Overbeek, Jeroen 
 

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

verklaren en gedeeltelijk over te nemen, 
overeenkomstig het bepaalde in de 
zienswijzennotitie;  

3. het bestemmingsplan Buitengebied Hof 
van Twente, herziening hoogspanning 
tracé Oele – Hengelo (inclusief bijlagen) 
vast te stellen overeenkomstig de 
bijbehorende en als zodanig 
gewaarmerkte verbeelding en regels, 
zoals tevens vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1735.BGxhoogspanOH-VS10 
 

242118 gewijzigd vaststellen 
bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 
hoogspanning tracé Almelo 
- Hengelo 

Overbeek, Jeroen 
 

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

verklaren en gedeeltelijk over te nemen, 
overeenkomstig het bepaalde in de 
zienswijzennotitie;  

3. gewijzigd vast te stellen het bestem-
mingsplan Buitengebied Hof van 
Twente, herziening hoogspanning tracé 
Almelo-Hengelo (inclusief bijlagen) 
overeenkomstig de bijbehorende en als 
zodanig gewaarmerkte verbeelding en 
regels, zoals tevens vervat in het GML-
bestand 
NL.IMRO.1735.BGxhoogspanAH-VS10 

4. 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.  



315432 Bestemmingsplan 
Buitengebied Hof van 
Twente, herziening 
Wethouder Goselinkstraat 
5 Hengevelde 
 

Overbeek, Jeroen 
 

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

van Twente, herziening Wethouder Go-
selinkstraat 5 (inclusief bijlagen) vast te 
stellen overeenkomstig de bijbehorende 
en als zodanig gewaarmerkte verbeel-
ding en regels, zoals tevens vervat in 
het GML-bestand 
NL.IMRO.1735.BGxWthGoslnk5-VS10. 

 
288904 Nieuwe investerings-

agenda voor Twente 
Greven, Bart 
 

Besloten is de raad voor te stellen kennis te 
nemen van de Uitgangspuntennotitie 
Investeringsagenda 2023-2027 en de 
gelegenheid te bieden eventuele 
opmerkingen/aanvullingen via het college in te 
brengen in het BOSS. 
 

 
 
Vastgesteld d.d. 30 augustus 2022 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix 

 
 
 
drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

 
 


