
 

 
Conclusies digitale beeldvormende raad 14 april 2021 
 
 

Onderwerp Toezeggingen/afspraken Vervolg/conclusies Gasten van de raad 

1. Ontwerpverklaring van 
geen bedenkingen 
zonnepark Bahrseweg 

De wethouder doet de volgende 
toezeggingen aan de raad:  
1. De onderbouwing van het 

percentage bebouwd oppervlak 
(25%) komt ter inzage.  

2. De anterieure overeenkomst met 
Kronos Solar komt te zijner tijd ter 
inzage.  

3. De wethouder onderzoekt de 
mogelijkheden voor extra toetsing 
of Kronos voldoende solide is.  

4. De wethouder onderzoekt of er 
feitelijke onjuistheden in de 
aanvraag staan en informeert de 
raad als dit tot aanpassingen leidt.  

Raadsvergadering 29 april 
2021; bespreekstuk 

1. Dhr. J. Kremer, voorzitter 
bewonersvertegenwoordiging Wehlse Broek Belang; 
2. dhr. T. Leenders, voorzitter werkgroep zonnepark 
Bahrseweg; 3. dhr. L. Estourgie (woordvoering) en 
dhr. R. Blijleven van Kronos Solar; 4. dhr. D. Krosse, 
omwonende; 5. dhr. F. Giesen, omwonende 

2. Circulair ambachtscentrum  Raadsvergadering 29 april 
2021; bespreekstuk 

 

3. Uitvoeringsprogramma 
mobiliteit 2021 

 Raadsvergadering 29 april 
2021; hamerstuk 

 

4. Nieuwbouw 
Wilhelminaschool 

De raad ontvangt de bijlagen bij het 
projectplan. 

Raadsvergadering 29 april 
2021; hamerstuk 

Dhr. E. Lammers (directeur Wilhelminaschool) en dhr. 
H. van Groningen (directeur kinderopvang Twinkel) 

5. Onderzoeksrapport Pro 
Facto casus Rutgers 
(raadsmededeling 2021-34) 

1. De raad ontvangt schriftelijke de 
concrete cijfers over de jaren 2018, 
2019 en 2020 waarbij de ODA 
respectievelijk: 
1. aantal bedrijven als risicovol 

heeft geïndiceerd; 
2. aantal keren deze bedrijven 

daadwerkelijk heeft bezocht en 
gecontroleerd; 

Het onderwerp komt terug 
op de agenda van de 
raadsvergadering. Het 
presidium bespreekt op 
welke wijze dit zal 
plaatsvinden. 

 



 

 

3. aantal keren overtredingen van 
de milieuregelgeving die de 
ODA daarbij heeft 
geconstateerd en vervolgens 
aantal aanschrijvingen van 
bedrijven met als doel 
handhaving. 

2. In het presidium wordt besproken 
op welke wijze aan de raad wordt 
gerapporteerd over risicovolle 
bedrijven. 

3. In het op te stellen plan van 
aanpak worden de risico-
inschatting en prioritering op basis 
van het milieurisico inzichtelijk 
gemaakt. 

4. De raad wordt geïnformeerd of in 
juli 2013 een overdrachtcontrole 
van het dossier heeft 
plaatsgevonden. 

 


