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PEILING RIJSSEN-HOLTEN 
PANEL OVER MOGELIJKE 
LOCATIES VOOR WINDTURBINES

In 2050 moet Rijssen-Holten energie- en klimaatneutraal zijn. Dit is één van de afspraken uit het 
Klimaatakkoord. Energie- en klimaatneutraal betekent dat we evenveel energie opwekken als dat 
wij verbruiken, op een groene manier. Daarmee heeft ons verbruik geen negatief effect op het 
klimaat. 

Op dit moment komt bij het opwekken van grijze energie CO2 vrij. Dit is niet goed voor het milieu: het veroorzaakt stijging van de 
zeespiegel, droogte, zware regenval en hittegolven. Dat heeft negatieve gevolgen voor onze samenleving, onze economie en ons 
land. Daarom willen wij van deze grijze energie af.

Wij gebruiken dagelijks heel veel stroom. Om ervoor te zorgen dat Rijssen-Holten energie- en klimaatneutraal wordt, is het 
nodig om grootschalig duurzame energie op te wekken. De ambitie van de gemeente kan ingevuld worden door middel van 
bijvoorbeeld 38 hectare zonneveld en 10 windturbines.

Energieneutraal worden kan de gemeente niet alleen. Dat doen wij met elkaar, als inwoners, ondernemers en instellingen. 
Op dit moment laat de gemeente onderzoek doen naar locaties in de gemeente waar de windturbines kunnen staan, waarbij 
de technische en beleidsmatige mogelijkheden worden bekeken. Naast wat er technisch en beleidsmatig mogelijk is, horen wij 
graag wat ú belangrijk vindt.

GEEFT U OOK UW MENING?
Meld u dan aan voor het Rijssen-Holten Panel en ontvang een uitnodiging om deel te nemen aan deze peiling. De vragenlijst 
staat open van 11 tot en met 25 februari. Aanmelden voor het Rijssen-Holten Panel kan via www.rijssen-holten.nl/panel.

TONK; nieuwe regeling voor 
huishoudens in financiële nood
Voor mensen met een terugval in hun inkomen, die 
noodzakelijke lasten moeilijk kunnen betalen, komt 
er waarschijnlijk per 1 maart 2021 een nieuwe 
overheidsregeling. Het Rijk heeft namelijk de TONK 
aangekondigd. Deze nieuwe regeling staat voor : 
Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten. 

Nog niet alles is bekend over deze regeling. Zodra 
wij meer informatie hebben laten wij dat weten via 
het gemeentenieuws, onze socialmediakanalen en 
op onze website.

Brandweer Twente zoekt nieuwe 
vrijwilligers
Brandweer Twente zoekt enthousiaste en 
gedreven vrijwilligers voor onder andere de 
kazerne in Holten. Wil jij maatschappelijk van 
betekenis zijn? Je als brandweervrijwilliger 
inzetten voor mens en dier in Twente? Brandweer 
Twente zoekt dan samen met jou uit hoe dit slim 
gecombineerd kan worden met jouw studie of 
baan, jouw levensstijl en thuissituatie. Solliciteren 
kan tot en met maandag 1 maart.

Op zaterdag 13 februari organiseert Brandweer 
Twente een online informatiebijeenkomst 
waarvoor jij je via de website kunt opgeven. 
Kijk voor meer informatie op 
www.werkenbijbrandweertwente.nl.

Woensdag 17 maart: verkiezingen 
Tweede Kamer
Op woensdag 17 maart vinden de Tweede 
Kamerverkiezingen plaats. Dit keer verloopt het 
verkiezingsproces wat anders dan anders. We 
zitten namelijk nog steeds met het coronavirus 
en willen het risico van verspreiding zo laag 
mogelijk houden. U kunt daarom bij deze Tweede 
Kamerverkiezingen ook stemmen op maandag 
15 maart en dinsdag 16 maart. Meer informatie 
hierover volgt.

De gemeente Rijssen-Holten neemt allerlei 
maatregelen om ervoor te zorgen dat kiezers veilig 
kunnen stemmen en stembureauleden veilig hun 
werk kunnen doen. Wij houden u op de hoogte! 
Lees meer op www.rijssen-holten.nl/verkiezingen.
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ALGEMEEN

Hieronder vindt u alle publicaties over vergunningen, (ontwerp)besluiten, plannen, 
meldingen en dergelijke. De vetgedrukte cijfers of letters achter publicaties verwijzen 
naar de toelichting in het kader. Daar leest u meer over onder andere de procedure en de 
mogelijkheid van zienswijzen, bezwaar of beroep. 

In verband met de maatregelen rondom het coronavirus vragen wij u zoveel mogelijk 
gebruik te maken van de mogelijkheid om gepubliceerde stukken digitaal in te zien. Heeft 
u hier vragen over of is digitaal inzien voor u niet mogelijk? Neem dan contact op met het 
loket Ruimte via (0548) 854 837 of frontoffice@rijssen-holten.nl. Wij kijken dan samen met 
u naar de mogelijkheden. Actuele informatie over het coronavirus vindt u op 
www.rijssen-holten.nl/corona.

BESTUUR

COMMISSIE MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING
De vergadering van de commissie Maatschappelijke Dienstverlening op 15 februari 2021 
gaat niet door. Er zijn geen stukken aangeboden voor deze vergadering.

COMMISSIE ALGEMEEN BESTUURLIJKE ZAKEN EN MIDDELEN 
De commissie Algemeen Bestuurlijke Zaken en Middelen vergadert op maandag 
15 februari 2021 om 19.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis in Rijssen. 
Op de agenda staat onder andere:

• Raadsvoorstel wensen en bedenkingen oprichten Stichting Twente Board
• Raadsbrieven van het college 

COMMISSIE GRONDGEBIED
De commissie Grondgebied vergadert op donderdag 18 februari 2021 om 19.00 uur in de 
raadzaal van het gemeentehuis in Rijssen. Op de agenda staat onder andere:
•  Opiniërend commissievoorstel gewijzigde landschappelijke inpassing van het rood-voor-

roodplan voor het perceel Pasmansweg 8 in Holten 
•  Opiniërend commissievoorstel realiseren van een zorgboerderij op het agrarisch bedrijf 

aan de Dorperdijk 17 in Holten
• Opiniërend commissievoorstel principeverzoek wijzigen bestemming Deventerweg 51-53
•  Raadsvoorstel gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan ‘Wonen Holten, Het 

Landeweerd 49-53, harmonisatie gebruiksregels’
•  Raadsvoorstel Duurzaamheidsvisie 2021-2024
•  Opiniërend commissievoorstel ruimtelijke zoektocht windmolenlocaties – 

randvoorwaarden
•  Raadsbrieven van het college

De agenda’s met de achterliggende stukken kunt u inzien op 
raad.rijssen-holten.nl/vergaderingen. Vanwege de vergadering van de commissie 
Grondgebied op donderdag 18 februari is het gemeentehuis die avond om 19.00 uur 
gesloten. 

BEZOEKEN VAN VERGADERINGEN NU NIET MOGELIJK
Deze openbare vergaderingen vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis met 
inachtneming van de coronamaatregelen. Vanwege de 1,5-meterafstand laten wij 
momenteel geen publiek en pers toe tot de vergaderingen. Wel kunt u de vergaderingen 
online volgen via de livestream op raad.rijssen-holten.nl/uitzendingen.

WILT U INSPREKEN?
Dit is beperkt mogelijk. Wij adviseren u uw inspreekbijdrage via mail of videoboodschap 
onder de aandacht te brengen van de raads- en commissieleden. Neem voor meer 
informatie contact op met de griffier Gert Veerman via (0548) 854 530 of 
g.veerman@rijssen-holten.nl.

Over de voorstellen bij de agendapunten 7 en 8 van de commissie Grondgebied kan niet 
worden ingesproken. De reden hiervan is dat deze op een later moment opnieuw behandeld 
worden en er nog een inspraakprocedure loopt.

WILT U EEN RAADSFRACTIE SPREKEN?
Bijvoorbeeld over een plan, voorstel of agendapunt? Dan raden wij u aan een afspraak te 
maken via de fractiesecretarissen. De contactgegevens vindt u online via 
raad.rijssen-holten.nl/contact.

NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP
U kunt de griffie mailen of bellen via griffie@rijssen-holten.nl of (0548) 854 531. 

OMGEVINGSVERGUNNINGEN

Op adres vindt u alle publicaties over omgevingsvergunningen, met een korte omschrijving 
van de activiteit(en) en het interne nummer. 

HOLTEN
•  Abraham Berg-hof, t.o. nrs. 56-70, 7451BK, kappen boom, 206131 (28-01-21) 5+12*
•  Borkeldsweg 85, 7451TB, kappen bomen, 206132 (28-01-21) 5+12*
•  Constructieweg 11, 7451PS, wijz. op vergunning 205141, 216464 (03-02-21) 5+12
•  Dorpsstraat 31A, 7451BS, plaatsen lichtreclame, 216477 (03-02-21) 5+12
•  Fazantenweg 11, 7451HC, kappen bomen, 216287 (28-01-21) 5+12*
•  Kerkhofsweg, t.h.v. nr. 7, 7451BG, kappen boom, 206131 (28-01-21) 5+12*

•  Larenseweg, t.h.v. nr. 86, 7451EN, kappen boom, 206131 (28-01-21) 5+12*
•  Larenseweg/Vletgoor, nabij nr. 87A, 7451EM, kappen boom, 206131 (28-01-21) 5+12*
•  Larenseweg/hoek Dorperdijk, 7451MK, kappen boom, 206131 (28-01-21) 5+12*
•  Molenbelterweg (achter Burg. v.d. Borchstraat 3), 7451CE, kappen boom,  5+12*

206131 (28-01-21) 
•  Okkenbroekseweg 10, 7451KR, bouwen woning en tijdelijk bewonen schuur,  5+12

205941 (29-01-21)
•  Oude Hellendoornseweg 6, 7451JM, kappen bomen, 216572 (02-02-21) 1
•  Pannenbakkersstraat 12, 7451AX, verplaatsen brandscheiding, 261567 (02-02-21) 1
•  Pasopsweg 2, 7451SN, kappen bomen, 216410 (02-02-21) 5+12*
•  Pasopsweg t.o. nr. 2, 7451SN, kappen bomen, 261323 (28-01-21) 5+12*
•  Raalterweg 35, 7451KA, bouwen schuur, 261570 (02-02-21) 1
•  Vianenweg 79, 7451TG, kappen bomen, 216326 (01-02-21) 5+12*
•  Winkelbergweg ong. (G 3937), 7451SJ, bouwen vakantiewoning,  8+12

206110 (28-01-21)  

RIJSSEN
• Banisweg 26, 7462HZ, bouwen uitbouw, 205991 (29-01-21) 3+12
• De Bleijdestraat 6, 7462VG, nokverhoging woning, 216537 (30-01-21) 1
• Enterstraat 124, 7461LC, plaatsen schutting, 216245 (03-02-21) 5+12
•  Hendrik Jan v. Opstallstraat 5, 7462DK, wijzigen kap en gevel garage,  5+12

216350 (03-02-21) 
• Holterstraatweg 61, 7462TT, verwijderen binnenmuur, 216536 (30-01-21) 1 
• Kattenhaarsweg 90, 7462ES, verbreden dakkapel, 2161219 (02-02-21) 5+12
• Opbroekweg 31, 7461PH, bouwen ( linker deel 2 onder 1 kap). 206107  5+12
 (03-02-21) 
• Opbroekweg 33, 7461PH, bouwen (rechter deel 2 onder 1 kap). 206108  5+12
 (03-02-21) 
• Reggesingel 56, 7461AK, bouwen vakopleidingscentrum, 206106 (27-01-21) 5+12
• Stokmansveldweg 1A, 7461BM, kappen bomen, 216315 (02-02-21) 5+12*
• Waterhoen 9, 7462ZC, bouwen carport, 261551 (01-02-21) 1
• Witmoesdijk 26, 7461PM, verbouwen woning, 206120 (29-01-21) 5+12
• Zeven Peggenweg 17, 7461VA, bouwen erker, 205992 (28-01-21) 5+12
• Zonneroosje 4, 7463EN, realiseren dakkapel, 261548 (01-02-21) 1
•  Zonneroosje 7, 7463EN, bouwen berging en verplaatsen overkapping,  5+12

216299 (03-02-21) 
• Zuiderstraat 68, 7462CN, nokverhoging, 216451 (03-02-21) 5+12

SLOOPMELDINGEN

Op adres vindt u de sloopmeldingen, met een korte omschrijving van de activiteit en het 
interne nummer.

HOLTEN
•  Velddijk 3, 7451RJ, verwijderen asbest, 216530  15
• Vianenweg 225C, 7451TM, verwijderen asbest, 261481 (28-01-21) 15

RIJSSEN
• Paulus Potterstraat 33, 7462BC, ged. slopen woning en garage, 216390 (21-01-21) 15
• Wijnand Zeeuwstraat 64, 7462DG, slopen garage, 261549 15

MELDING BRANDVEILIG GEBRUIK

Op adres vindt u de gebruiksmeldingen met het interne nummer

RIJSSEN
• Wierdensestraat 65, 7461BC, brandveilig gebruik, 261517 16

BESTEMMINGSPLAN

VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN ‘WONEN RIJSSEN, REIGERSTRAAT 20-24,  D 
HARMONISATIE BOUWREGELS’

Dit vastgestelde bestemmingsplan wordt globaal begrensd door het bestaande 
woonwagenerf aan de Reigerstraat 20 t/m 24 in Rijssen. Dit plan maakt planologisch 
mantelzorg in woonwagens mogelijk en is onderdeel van de harmonisatie van de 
bouwregels tussen de woonwagenstandplaatsen in Rijssen en Holten (7462PK).
Het bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/?planidn=NL.
IMRO.1742.BPRW2020006-0401 en op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. 
De digitale bestanden van het bestemmingsplan zijn beschikbaar gesteld op http://
ruimtelijkeplannen.rijssen-holten.org/plannen/NL.IMRO.1742.BPRW2020006-/
NL.IMRO.1742.BPRW2020006-0401/.

BESLUIT DRANK- EN HORECAWET

In volgorde ziet u de datum, omschrijving en locatie van de activiteit, de aanvrager, het 
interne nummer en tussen haakjes de verzenddatum. 

•  28-01-21, vergunning uitoefenen slijterij, Beatrixplein 10, 7462GN, Supermarkt Ter Maat, 
203515 (28-01-21)

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen 6 weken na de verzenddatum een 
bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. Lees meer in de toelichting onder punt 12. 



MELD U AAN VOOR DE E-MAILSERVICE!
rijssen-holten.nl/overuwbuurt!
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MILIEU

MELDINGEN OP BASIS VAN ARTIKEL 8.40 WET MILIEUBEHEER
De volgende meldingen zijn ontvangen op grond van het Activiteitenbesluit milieubeheer. 
Er kan geen bezwaar worden gemaakt. 

• ROC van Twente, Reggesingel 56, 7461AK, starten activiteiten, 261493
• Sight Landscaping, Ondernemersweg 4, 7451PK, starten activiteiten, 261550

BESLUIT HOGERE GRENSWAARDEN

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij hogere waarden op grond van de Wet 
geluidhinder hebben vastgesteld voor een bestemmingsplanwijziging ter plaatse van de 
Reggesingel 54 te Rijssen (7461AK), ten behoeve van de vervanging c.q. uitbreiding van het 
vakopleidingscentrum ROC (artikel 83 Wet geluidhinder). Dit is nodig omdat uit akoestisch 
onderzoek is gebleken dat de geluidbelasting ten gevolge van de Morsweg, de Reggesingel 
en de spoorlijn Almelo – Deventer hoger is dan de voorkeursgrenswaarde. Voor deze wegen 
geldt op grond van de Wet geluidhinder een geluidzone. 

Uit onderzoek is gebleken dat de geluidsbelasting door deze wegen hoger is dan volgens de 
Wet geluidhinder is toegestaan. Het interne nummer van deze procedure is 204684.
De beschikking met bijbehorende stukken ligt vanaf donderdag 11 februari 2021 en met 
woensdag 

24 maart 2021 ter inzage bij het loket Ruimte. Gedurende deze termijn kan beroep worden 
ingesteld door:
•  degenen die op tijd zienswijzen naar voren hebben gebracht tegen de 

ontwerpbeschikking;
• de adviseurs die advies konden uitbrengen over de ontwerpbeschikking;
•  degenen die het niet eens zijn met de wijzigingen die ten opzichte van de 

ontwerpbeschikking in de beschikking zijn aangebracht;
•  belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen naar 

voren te hebben gebracht tegen de ontwerpbeschikking.

De beschikking treedt in werking met ingang van de dag na afloop van de beroepstermijn 
of, als gedurende die termijn ook een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) is 
ingediend, als op dat verzoek is beslist.

Een verzoek om voorlopige voorziening moet worden ingediend bij de Voorzitter van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Meer informatie over beroep vindt u op www.rijssen-holten.nl/beroep. Een geprinte versie 
is verkrijgbaar bij het loket Ruimte.

VERKEER

WEGAFSLUITINGEN
Vanwege werkzaamheden zijn of worden de volgende weggedeelten voor het verkeer 
afgesloten in de vermelde periode. Een afsluiting kan langer duren als dat voor de 
werkzaamheden nodig is.

HOLTEN
•  Citroenvlinder, de gedeelten waar nog geen woningen staan (bouwen woningen): 

t/m 30-11-21

RIJSSEN
•  Enterstraat, tussen Oranjestraat en Oosterhofweg (rioleringswerkzaamheden):

op 18-02-21 en 22-02-21 
•  Molenstalweg, tussen de inrit naar het parkeerterrein van Otje van Potje en de Haarstraat 

(reconstructiewerkzaamheden): 01-03-21 t/m 02-04-21
•  Schoolstraat, tussen Markeloseweg en Lentfersweg (reconstructiewerkzaamheden): 

t/m 26-02-21

Kijk voor meer informatie over de wegafsluitingen op:
www.rijssen-holten.nl/wegafsluitingen. 

HINDER OP NIJVERDALSEWEG TE RIJSSEN
Op 23 en 24 februari 2021 ondervindt het verkeer op de Nijverdalseweg hinder door 
rioleringswerkzaamheden die daar uitgevoerd moeten worden. Het gaat om het gedeelte 
tussen Reggesingel en Dannenberg.

TOELICHTING

1 INGEKOMEN AANVRAGEN
Dit is de kennisgeving van een ingekomen aanvraag, met tussen haakjes de 
ontvangstdatum. Deze kennisgeving heeft uitsluitend een informatief karakter.

3 VERLENGING BESLISTERMIJN
De beslistermijn van deze aanvraag is met maximaal 6 weken verlengd. Tussen haakjes 
leest u de verzenddatum van het besluit. De aanvraag ligt niet ter inzage en kan niet worden 
ingezien. Zie voor meer informatie over bezwaarmogelijkheden punt 12.

5 VERLEENDE VERGUNNING (REGULIER)
Deze omgevingsvergunning is verleend. Tussen haakjes leest u de verzenddatum van het 
besluit. Zie voor meer informatie over bezwaarmogelijkheden punt 12.

8 GEWEIGERDE VERGUNNING
Deze omgevingsvergunning is geweigerd. Tussen haakjes leest u de verzenddatum van het 
besluit. Zie voor meer informatie over bezwaarmogelijkheden punt 12.

12 BEZWAAR
Binnen 6 weken na de verzenddatum van het besluit kunnen belanghebbenden een 
bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Rijssen-
Holten. Bezwaren stuurt u naar postbus 244, 7460 AE Rijssen of online via 
www.rijssen-holten.nl/bezwaar. Tijdens de bezwaarprocedure geldt het genomen besluit. 
Dit geldt niet voor besluiten voorzien van een *. Die besluiten treden pas in werking nadat 
de bezwarentermijn verstreken is of, als binnen die termijn een verzoek om voorlopige 
voorziening is ingediend, op dat verzoek is beslist. Heeft u een spoedeisend belang bij 
schorsing van het besluit? Dan kunt u naast het bezwaarschrift een verzoek om voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel, afdeling 
Bestuursrecht, postbus 10067, 8000 GB Zwolle. 

Meer informatie over bezwaar vindt u op www.rijssen-holten.nl/bezwaar. 
Een geprinte versie is verkrijgbaar bij het loket Ruimte.

15 SLOOPMELDINGEN
Deze sloopmeldingen zijn ingekomen (zonder datum) of aanvaard (met datum aanvaarding). 
Deze kennisgeving is informatief. Reageren of bezwaar maken is niet mogelijk. 

16 MELDINGEN BRANDVEILIG GEBRUIK
Deze gebruiksmeldingen zijn ingekomen (zonder datum) of aanvaard (met datum 
aanvaarding). Deze kennisgeving is informatief. Reageren of bezwaar maken is niet
mogelijk.

D VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN
U kunt het bestemmingsplan vanaf donderdag 11 februari 2021 t/m donderdag 25 maart 
2021 inzien bij het loket Ruimte of digitaal op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. 
Er kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden die op tijd zienswijzen over 
het ontwerpbestemmingsplan aan de gemeenteraad kenbaar hebben gemaakt en 
belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun 
zienswijze aan de gemeenteraad kenbaar te maken. Beroep instellen kan vanaf de vrijdag 
na terinzagelegging gedurende de genoemde termijn bij de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Het instellen van beroep schorst 
het besluit niet. Degene die beroep instelt kan daarnaast een verzoek om een voorlopige 
voorziening indienen bij de Voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Een verzoek om voorlopige voorziening schorst 
het besluit totdat op dat verzoek is beslist. 

Meer informatie over beroep vindt u op www.rijssen-holten.nl/beroep. 
Een geprinte versie is verkrijgbaar bij het loket Ruimte.


