Collegevergadering
Besluitenlijst openbaar
21 april 2020

Aanwezig
Via Facetime
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21 april 2020
burgemeester Patrick Welman, gemeentesecretaris Johan Dijkstra en notulist Sander de Bruin.
wethouder Rob Christenhusz, wethouder Alida Renkema en wethouder Evelien Zinkweg-Ankone.

Opening
Besluitenlijst van 14 april 2020
De besluitenlijst wordt dienovereenkomstig vastgesteld.
Onderstaande stukken hebben betrekking op besluitvorming in de collegevergadering van 7 april 2020
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INTB-20-04538
burgemeester Patrick Welman
Team concernstaf
Coronacrisis (collegeadvies)
_
Besloten wordt de raad voor te stellen:
1. kennis te nemen van stand van zaken ten aanzien van:
a. landelijke maatregelen en regionale organisatie – de noodverordening;
b. de impact op de stad;
c. de impact op de organisatie;
d. de maatregelen voor ondernemers en maatschappelijke organisaties;
e. zorgcontinuïteit jeugdhulp, Wmo inclusief Huishoudelijke Ondersteuning en doelgroepenvervoer;
f. voortgang ten aanzien van moties en toezeggingen;
g. financiële gevolgen.
2. kennis te nemen van het feit dat op dit moment de financiële gevolgen nog niet
gekwantificeerd kunnen worden;
3. het college handelingsruimte te verlenen om al het mogelijke te doen om de crisis het hoofd te bieden;
4. het college opdracht te geven de raad zo vaak als nodig te informeren en zo snel mogelijk, uiterlijk voor
de zomer, een eerste overzicht van de financiële gevolgen te geven.
Samenvatting
De verspreiding van het coronavirus heeft ook de gemeente Oldenzaal in zijn greep. Het college doet er
alles aan om de gevolgen voor de inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners zoveel mogelijk –
en binnen haar mogelijkheden – te beperken. Hiervoor is een scala aan maatregelen voorbereid of in
voorbereiding. Alle maatregelen kosten geld, maar de financiële gevolgen zijn nog niet volledig inzichtelijk
te maken. Het college vraagt de raad voorlopig om mandaat om al het mogelijke te doen om de crisis het
hoofd te bieden. Het college zal de raad maandelijks informeren en zo snel mogelijk, uiterlijk voor de zomer,
de financiële gevolgen inzichtelijk maken.
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INTB-20-04532
wethouder Evelien Zinkweg-Ankone
Team cs
Twence AVA 16 april 2020
_
Besloten wordt:
1. kennis te nemen van de annotatie op de vergaderagenda van de algemene vergadering van
aandeelhouders van Twence Holding B.V.;
2. niet in te stemmen het voorstel statutenwijziging Twence Holding B.V. aangaande overdracht Baandelen (agendapunt 5);
3. niet in te stemmen het voorstel vervolgstappen in het proces verlenging leverings- en
verwerkingscontract huishoudelijk afval aandeelhouders (agendapunt 6a);
4. inzake agendapunt 6a: In te stemmen met bijgaande brief aan de algemene vergadering van
aandeelhouders over uitstel van de inwerkingtreding van de bijzondere waarderingsregel.
Samenvatting
In de aandeelhoudersvergadering Twence B.V. staat een aantal belangrijke onderwerpen op de agenda.
T.a.v. het onderwerp contractverlenging zal mede door de gemeente Oldenzaal ingebracht worden dat in
het kader van o.a. Europese regelgeving het contract juridisch getoetst dient te worden. Omdat hiervoor
nog weinig tijd rest heeft het college besloten om de leden van de aandeelhoudersvergadering van Twence
B.V een brief te sturen waarin wordt verzocht om de inwerkingtreding van de bijzondere waarderingsregel
met een jaar uit te stellen.
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INTB-20-04524
wethouder Evelien Zinkweg-Ankone
Team ontwikkeling
Vaststellen Concept RES-Twente
_
Besloten wordt:
1. de concept Regionale Energiestrategie Twente, hierna te noemen RES Twente, voorlopig vast te
stellen;
2. de concept RES Twente aanbieden voor opiniërende behandeling aan het Politiek Forum vanaf 16 april
met bijgevoegde raadsmemo;
3. de communicatie en participatie over de lokale energievisie en de concept RES Twente
gebiedsgericht uit te voeren in Oldenzaal in samenwerking met de Noordoost Twentse (NOT)
gemeenten in de periode 1 mei - 31 december 2020;
4. embargo op bekendmaking van deze besluiten tot 16 april zodat de leden van de raad op 15 april
vooraf kunnen worden geïnformeerd;
5. (besluit burgemeester) mandaat aan portefeuillehouder duurzaamheid om binnen de bandbreedte van
1.37 TWh en 1.5 TWh het aanbod vanuit de RES Twente aan te mogen passen n.a.v. de besluitvorming
op 7 april in alle Twentse colleges.
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Samenvatting
Onder het motto ‘Heanig an en rap wat’ geeft Twente in dit concept van de Regionale Energie Strategie
Twente (RES Twente) invulling aan de afspraken van het Klimaatakkoord. Het Klimaatakkoord brengt een
opdracht aan de regio’s met zich mee. Gemeente Oldenzaal maakt in samenwerking met de Noordoost
Twentse gemeenten (NOT), Tubbergen, Dinkelland en Losser onderdeel uit van deze samenwerking en
dragen samen onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraden 335 GWh bij aan de concept
RES Twente. Reacties van de raad worden samen met de landelijke doorrekening verwerkt in de RES 1.0
die vóór 1 maart 2021 moet worden vastgesteld.
Deze concept- RES beschrijft de ambitie voor de regionale structuur warmte en de hernieuwbare opwek
van elektriciteit. Voor warmte gaat het over hoe Twente stapsgewijs de regionale warmtebronnen beter
moet gaan benutten. Twente kan een significante ‘warmteregio’ worden met de aanleg van een stedelijk
warmtenet en een regionaal biogasnetwerk. Door gebruik te maken van deze warmtetechniek wordt er
voorkomen dat er een aanvullende grote stijgen komt op de elektriciteitsverbruik, men hoeft dan immers
niet elektrisch te verwarmen.
Voor de hernieuwbare opwek van elektriciteit komt Twente gezamenlijk tot een bod van ca. 1,5 TWh per
jaar in 2030. Om die opbrengst te halen, verhoogt Twente de inspanning voor ‘zon op dak’ door 330 ha te
realiseren (22% van het dakoppervlak) en wordt ruimte geboden aan zonnevelden (630 ha).
Nieuw voor Twente is het voornemen voor 54 tal grote windturbines (3 – 5 MW), waar mogelijk in clusters.
De potentie voor dorpsmolens (1 MW) en met een tiphoogte tot max 100 meter worden op 15 locaties als
mogelijkheid gezien.
Op weg naar RES 1.0 borgen de Twentse gemeenten dit bod in hun gemeentelijk beleid en voeren onder
gemeentelijke regie gesprekken met inwoners. Dat zorgt voor de verdere lokale invulling, draagvlak
en uitvoerbaarheid. Parallel worden landelijk alle 30 concept-RES’en door het Planbureau voor de
Leefomgeving doorgerekend tussen 1 juni en 1 oktober. In de RES 1.0 worden nieuwe inzichten
opgenomen, die in de dialoog met raadsleden, inwoners en bedrijven en uit de landelijke doorrekening en
een eventuele restopgave ontstaan.
De regio noemt de concept-RES een bod zonder ‘tegenwind’. Om het bod waar te maken moeten er aan
een aantal condities zijn voldaan: ondersteuning van het Rijk, voldoende en tijdige netaansluiting en
aanpassing van de provinciale verordening over windturbines in het Nationaal landschap NoordoostTwente.
Onderstaand stuk heeft betrekking op besluitvorming in de collegevergadering van 14 april 2020
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INTB-20-04520
wethouder Alida Renkema
Team ontwikkeling
Herontwikkeling tuincentrum Uit het Broek, Postweg 1
_
Besloten wordt:
1. het bestemmingsplan Buitengebied 2007, 11e partiele herziening, Postweg 1 als ontwerp ter inzage te
leggen;
2. tot het aangaan van de exploitatieovereenkomst; onder gebruikmaking van het mandaatreglement.
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Samenvatting
De eigenaar van het aan de Postweg 1 gelegen tuincentrum heeft in 2018 aan het college gevraagd om
medewerking te verlenen aan de sloop van het 1,3 ha grote tuincentrum en als vervanging de bouw van
drie woningen. In 2019 heeft het college het principebesluit genomen om onder voorwaarden hiertoe bereid
te zijn. De initiatiefnemer heeft daarop een landschaps- en bestemmingsplan laten opstellen. Het plan
voorziet in de sloop van 1,3 hectare aan kassen en de realisatie van een landelijk erf, gelegen tegen de
bosrand. Op het erf kunnen drie woningen met een modern-landelijke uitstraling worden gebouwd. Verder
wordt voorzien in een ‘struinpad’ dat aansluit op de bestaande wandelpaden in ‘Het Hoge Venterinck’. Gelet
op de ruimtelijke kwaliteitsverbetering die kan worden bereikt heeft het college besloten om de
bestemmingsplanprocedure te starten.
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