
“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  3 september 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  Burgemeester en wethouders 

Voor informatie:  Bart Overbeek, Vergunningen en Handhaving  

Onderwerp:  persbericht PvdA-fractie dierenhotel Langenhorsterweg 

 

1. Aanleiding 

Het persbericht van de PvdA-fractie van 12 augustus 2013 omtrent de gang van zaken rond 

het dierenhotel aan de Langenhorsterweg te Ambt Delden geeft ons aanleiding tot de volgende 

opmerkingen. 

2. Inhoudelijke mededeling 

In het persbericht staat: ‘De gemeente heeft onvoldoende gehandhaafd en situaties toege-

staan die eigenlijk niet mochten’. Voor zover hiermee op de situatie aan de Langenhorsterweg 

wordt gedoeld: in 2003 is aan het bedrijf een milieuvergunning verleend. Gedurende een 

aantal jaren is de bedrijfsvoering overeenkomstig die milieuvergunning geweest: er was in die 

zin geen reden om te handhaven. 

Op het moment dat men zich niet meer hield aan de milieuvergunning is een handhavings-

traject gestart. Binnen die handhaving zijn forse dwangsommen opgelegd en ook daadwerke-

lijk geïnd. 

Dit handhavingstraject speelt ver ná de datum van gemeentelijke herindeling.  

3. Conclusie 

De essentie van deze zaak is dat ons college in opdracht van uw raad (motie van D66 van 

18 december 2012) tot een oplossing is gekomen, waarbij enerzijds het hondenpension de 

ruimte krijgt en anderzijds de overlast wordt beperkt. Bij deze oplossing wordt – onderbouwd – 

een afstand van minder dan 100 meter tussen de inrichting en de nabij gelegen woning 

aangehouden. Wij hebben daarmee uitvoering gegeven aan de motie die uw raad unaniem 

heeft aangenomen. Het is bij vaststelling van de eerste herziening van het bestemmingsplan 

Buitengebied aan uw raad om te bepalen of u hiermee instemt. 


