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eR ijssen-Ho lt n

Gemeente Rijssen-Holten

Bezoekadres
Schild 1, Rijssen
Kulturhus, Smidsbelt 6, Holten

Openingstijden
Onze actuele openingstijden vindt u op 
www.rijssen-holten.nl/openingstijden.

Afspraak maken
Via afspraken.rijssen-holten.nl, de 
informatiezuil in het gemeentehuis
of (0548) 854 854.

Contact

www.rijssen-holten.nl

gemeente@rijssen-holten.nl

(0548) 854 854

Melding openbare ruimte

www.rijssen-holten.nl/melding

Makkelijk Melden app (iOS en Android)

Volg ons ook op social media

   /gmrijssenholten
        
   Gemeente Rijssen-Holten    

         @gmrijssenholten

Verder op www.rijssen-holten.nl/nieuws

Gemeentenieuws
Week 6, 2023

Bloemenmengsels voor akkerranden, bermen 
en gazons
Samen met inwoners vergroten we de 

biodiversiteit. Daarom kunnen inwoners ook dit 

jaar gratis bloemenmengsels aanvragen voor 

akkerranden of suggesties doen voor bermen en 

gazons.

Geef uw aanvraag of suggestie door voor 1 mei

Gebruik het digitale formulier op 

www.rijssen-holten.nl/akkerranden. Geef bij de 

aanvraag voor de akkerranden een beschrijving 

van de locatie, de totale oppervlakte en een 

schets, tekening of foto toe.

Kijk voor meer informatie op 

www.rijssen-holten.nl/akkerranden

Hier leest u meer over het inzaaien vande 

akkerranden, bermen en gazons en de 

bloemenmengsels.

Vacature sporthalbeheerder (24 uur per 
week)
Werk jij graag in een sportieve omgeving en vind jij 

het belangrijk dat bezoekers op een veilige manier 

kunnen bewegen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Als facilitair medewerker / sporthalbeheerder ben jij 

het aanspreekpunt en het gezicht van verschillende 

sporthallen en zwembaden. Je hebt contact met 

leerlingen, sportverenigingen, zwembadbezoekers 

en trainers. Ook help je met het onderhouden en 

schoonmaken van de accommodaties en toestellen 

en zorg je voor de opening en sluiting van de 

panden. 

Een uitdagende baan met veel contacten, 

verantwoordelijkheden en de mogelijkheid om jezelf 

verder te ontwikkelen. Meer informatie: 

www.rijssen-holten.nl/werkenbij. 

Extra controles op verkeerd parkeren
Wij krijgen veel meldingen over foutgeparkeerde 

auto’s in Rijssen. Vooral op zondagen staan er vaak 

auto’s geparkeerd op plekken waar dat niet mag, 

en dat kan tot gevaarlijke situaties leiden. Wij gaan 

daarom extra controleren. 

Het komt regelmatig voor dat auto’s geparkeerd 

worden op de stoep, op een zebrapad of in een 

groenstrook. Mensen in een rolstoel of met een 

kinderwagen moeten daardoor over de straat lopen. 

Ook veroorzaken de geparkeerde auto’s schade aan 

groenstroken. 

Wij vragen iedereen om ook op zondag te parkeren 

in een parkeervak, ook als dat betekent dat u verder 

moet lopen.

Publicatiedatum 

8-2-2023

In 2022 zijn de energiekosten voor veel mensen gestegen. Daarom hebben wij vorig jaar 1300,- euro uitbetaald aan alle 

inwoners van wie wij weten dat zij er recht op hebben. Andere inwoners die in aanmerking komen voor deze energietoeslag 

kunnen deze zelf aanvragen. Heeft u dat nog niet gedaan? Dan kan dat nog tot en met 28 februari 2023.

De energietoeslag 2022 van 1300,- euro wordt maar 1 keer uitbetaald. U kunt nu dus alleen een aanvraag doen 

als u vorig jaar geen energietoeslag heeft gekregen. De toeslag is bedoeld voor inwoners van Rijssen-Holten van 

21 jaar of ouder die een inkomen hebben tot maximaal 120% van de bijstandsnorm. De bedragen die hierbij horen 

vindt u op www.rijssen-holten.nl/energietoeslag. Daar vindt u ook meer informatie over de voorwaarden.

Zo vraagt u de energietoeslag 2022 aan 

U kunt de energietoeslag tot uiterlijk 28 februari 2023 aanvragen via een digitaal formulier op onze website. 

U logt daarbij in met DigiD. Ook voegt u foto’s toe van een aantal documenten, zoals uw loonstrook. Het 

aanvraagformulier vindt u op www.rijssen-holten.nl/energietoeslag. 

Hulp bij aanvragen

Heeft u hulp nodig bij het invullen van het aanvraagformulier? Dan kunt u terecht bij de vrijwillige 

Thuisadministratie van ViaVie Welzijn via (0548) 362 755. Zij kunnen u alleen helpen als u al een DigiD heeft. 

Energietoeslag 2022 

aanvragen voor 1 maart



Officiële Bekendmakingen
Week 6, 2023

Algemeen

Hieronder vindt u een korte samenvatting van alle vergunningen, (ontwerp)besluiten, 
plannen, meldingen en dergelijke. Uitgebreide informatie over deze onderwerpen vindt u in 
het digitale Gemeenteblad via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. 

Wij vragen 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 de balie Ruimte. Maak hiervoor altijd eerst een belafspraak via 
afspraken.rijssen-holten.nl. Wij kijken dan samen met u naar de mogelijkheden.

Omgevingsvergunningen

Ingekomen

Holten
• Beumersteeg (H 1149), het paasvuur Dijkerhoek
• De Liesen ongenummerd (I 1871), het bouwen van een woning
• Heideweg 49, het vellen van 20 bomen
• Tuinstraat 16, het vervangen van de garagedeur door een kozijn

Rijssen
• Elsmaten 2, het plaatsen van stacaravans voor tijdelijke bewoning
• Gerststraat 2, het plaatsen van een overkapping
• Julianastraat 11, het isoleren van een dakkapel op een monumentaal pand
• Scholekster 28, het plaatsen van een dakkapel
• Wierdensestraat 78 en 80, het veranderen van de indeling

Verleend

Holten
• Buitengebied, handelen in strijd met de regels ruimtelijke ordening inzake de Enduro 
 op 4 maart 2023
• Rijssenseweg 43, het bouwen van een woning
• Stationsstraat 14, de herinrichting van het stationsgebouw Holten
• Vianenweg 116, het kappen van bomen

Rijssen
• Gracht 39, het bouwen van een garage met een carport
• Tichelweg C 1971  (achter Enterstraat 190), het kappen van een boom

Buiten behandeling gesteld

Holten
• Larenseweg 29, een wijziging op vergunning 1742-HZ_WABO-217493 (het plaatsen 
 van een overkapping en schutting)

Verlenging beslistermijn

Holten
• Bijvanksweg (G 280), paasvuur Espelo 2023
• Ericaweg 2, het aanleggen van een karrenspoor tussen Ericaweg en woonhuis

Rijssen
• Dennenlaan 25, het plaatsen van een airco

Sloopmeldingen

Rijssen
• Pelmolenweg 22, het verwijderen van asbest
• Stroweg 1, het slopen van agrarische opstallen

Milieumeldingen

Holten
• Fabrieksweg 24, het plaatsen van een gesloten overkapping

Rijssen
• Kryptonstraat 39B - 03, het uitbreiden van de bedrijfshal
• Noordermorssingel 1, het renoveren en weer in gebruik nemen van een wasplaats

Evenementenvergunningen

Ingekomen

Rijssen
• Arend Baanstraat 107, het organiseren van de Koningsspelen op 21 april 2023
•  Centrum, het organiseren van de Avondwandelvierdaagse van 6 t/m 9 juni 2023
• Oosterhofweg, het organiseren van de Oranjedagen van 21 t/m 27 april 2023

Verleend

Holten 
• Buitengebied - evenementen, het organiseren van de Enduro op 4 maart 2023
• Centrum, het organiseren van een carnavalsoptocht op 18 februari 2023

Alcoholwet

Verleend

Holten 
• Landuwerweg 17, het bijschrijven van een leidinggevende

Brandveilig gebruik

Holten
• Larenseweg 102D, brandveilig gebruik

Ontheffing verbranden snoeihout

Holten
• Rietweg (K 138), het  branden van snoeihout

Rijssen
• Elsenerveldweg/Kapbergweg, het branden van snoeihout (vreugdevuur Borkeld 1e   
 Paasdag 2023)

Bestemmingsplannen

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Holten, rood voor rood, Haarlerweg 4” 
Dit bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Haarlerweg in Holten. Dit plan maakt 
het planologisch het toevoegen van 1 woning mogelijk op basis van het beleid ‘ruimtelijke 
ontwikkelingen in het buitengebied’.

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2022003-0401 
en op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De digitale bestanden van het plan zijn 
beschikbaar gesteld op https://digitaleplannen.nl/1742/EA324815-D6EC-4B2F-A843-
CD8C046232B7/.

U kunt het bestemmingsplan vanaf 9 februari 2023 tot en met 23 maart 2023 digitaal 
inzien op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen

Vastgesteld bestemmingsplan “Buitengebied Rijssen, rood voor rood, Middeldijk ong.” 
Dit bestemmingsplan wordt globaal begrensd door de Middeldijk in Rijssen. Dit plan maakt 
het planologisch het toevoegen van 1 woning mogelijk op basis van het beleid ‘ruimtelijke 
ontwikkelingen in het buitengebied’.

Het vastgestelde bestemmingsplan kunt u inzien op http://www.ruimtelijkeplannen.
nl/?planidn=NL.IMRO.1742.BPB2022006-0401 
en op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De digitale bestanden van het plan zijn 
beschikbaar gesteld op  https://digitaleplannen.nl/1742/6460B934-4F85-4E72-A501-
046C0A5DB416/.

U kunt het bestemmingsplan vanaf 9 februari 2023 tot en met 23 maart 2023 digitaal 
inzien op www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen.

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

Holten
• Aaltinksweg, bij het spoorviaduct (werkzaamheden aan het viaduct): op 09-02-2023,   
 vanaf 7.00 uur tot 16.00 uur
• Dorpsstraat, bij het spoorviaduct (werkzaamheden aan het viaduct): op 10-02-2023,   
 vanaf 21.00 uur tot 11-02-2023, 6.00 uur

Rijssen
• Parkstraat, tussen Wierdensestraat en Enterstraat (rioleringswerkzaamheden): op 
    13-02-2023 en 14-02-2023
• Wethouder H.H. Korteboslaan, vanaf de Enterstraat tot en met de kruising met de   
 Oosterhofweg (reconstructiewerkzaamheden): t/m 14-04-2023

U vindt de officiële publicaties van de gemeente Rijssen-Holten in het online Gemeenteblad via www.rijssen-holten.nl/bekendmakingen. De informatie op deze pagina is onder voorbehoud 
van eventuele fouten en kan daarom afwijken van de online informatie. Aan de informatie op deze pagina kunt u geen rechten ontlenen.

Publicatiedatum 8 februari 2023



WAAR HEEFT GROENDOEN 
NU AL TOE GELEID? 

Hoe flinke weerstand tegen gemeenteplannen kan leiden tot een intensieve samenwerking; het gebeurde in Rijssen-Holten. 

Met als resultaat GroenDoen. Het eerste doel van dit gemeenschappelijke initiatief was om tot alternatieven te komen 

voor de oorspronkelijk bedachte 10 windturbines van 240 meter hoog, maar inmiddels is GroenDoen veel meer dan dat. 

Wat is er sinds de plannen voor de windmolens, die in het voorjaar van 2021 naar buiten kwamen, gebeurd? 

Wethouder Ben Beens, Holtenaar Pieter Jongbloed en Rijssenaar Jan-Maarten Plomp, die allemaal deel uitmaken van de 

stuurgroep GroenDoen, zitten bij elkaar en geven uitleg. Dat de energie ervan af spat, is wel duidelijk. Al bekent Beens dat 

het best wel even wennen was. “Je gaat een samenwerking aan met de actievoerders die eerst met spandoeken voor het 

gemeentehuis stonden.”

Niet tegenover elkaar, maar naast elkaar 

Jan-Maarten Plomp maakt deel uit van Tegenwind, een initiatief van een aantal burgers en ondernemers in Rijssen-Holten 

die zich zorgen maakten over de plannen van de gemeente voor de plaatsing van de windmolens. Pieter Jongbloed is 

voorzitter van de Stichting Leefbaar Beuseberg (buurtschap in Holten) die ook tegen de plannen voor windmolens in 

opstand kwam. 

Ben Beens: “Je kunt in zo’n geval recht tegenover elkaar gaan staan. Maar je kunt ook met elkaar gaan praten.  

En dat is wat we hebben gedaan. We zijn naar elkaar gaan luisteren en uiteindelijk heeft dit tot een intensieve  

en plezierige samenwerking geleid, die we de naam GroenDoen hebben gegeven.” 

Windenergie

Maar waar heeft GroenDoen nu al toe geleid? “We moeten eind dit jaar een bod doen richting de provincie Overijssel.  

Een bod met daarin in cijfers aangeduid hoe wij invulling gaan geven aan de Regionale Energiestrategie Twente (RES)”, legt 

Jongbloed uit. “Er zijn twee opties: je gaat als gemeente energie opwekken door windenergie, of door zonne-energie. Op zich 

hebben wij niets tegen windenergie, alleen past het niet in onze gemeente. Wij hebben er geen geschikte plek voor, omdat 

onze gemeente te dichtbevolkt is en je dus met de windmolens te dicht bij woningen komt. We moeten alleen wel met beleid 

komen, met voorwaarden en restricties. Dus daar wordt momenteel hard aan gewerkt.”

Aangepaste cijfers

Verder ging de stuurgroep met de cijfers rond energie-opwek aan de slag. Oorspronkelijk was het 

idee dat in Rijssen-Holten 190 GWH moest worden opgewekt. De stuurgroep pelde de cijfers af en 

kwam erachter dat de CO2-reductie uit het Parijs-akkoord in dit getal was meegenomen. “En dat bleek helemaal niet 

te hoeven”, vertelt Plomp. “De RES gaat puur en alleen over het opwekken van energie en niet over CO2-reductie. 

Daardoor zijn we tot een nieuw getal gekomen van GWH, dat moet worden opgewekt. Een aanzienlijk verschil.”

Zonne-energie

De stuurgroep besloot zich verder te richten op zonne-energie. “Handig om te weten is dat alleen zonnedaken met een 

opwekcapaciteit van minimaal 15 kilowatt meetellen voor de RES”, geeft Jongbloed aan. “Het gaat dus puur en alleen om 

bedrijfsdaken, waaronder ook stallen. Wat wij nu doen, is in kaart brengen op welke bedrijfsdaken zonnepanelen mogelijk zijn.

Bedrijfsdaken

Er werd een top 20 van bedrijven met de grootste daken gemaakt, die persoonlijk benaderd zullen worden. Vervolgens is het 

de bedoeling is om alle ondernemers met geschikte daken te benaderen. “Om te horen of ze openstaan voor zonnepanelen 

op hun dak, maar ook om te kijken en overleggen of het dak geschikt is voor zonnepanelen én of het verzekeringstechnisch 

kan. We hebben een adviseur ingehuurd, die ondernemers meer kan vertellen over subsidies en financieringen rondom 

duurzaamheidsmaatregelen. Wij willen de drempel om over te gaan op zonne-energie zo laag mogelijk maken, door de 

ondernemer de juiste informatie, zowel financieel als technisch, kant-en-klaar aan te bieden.” 

In gesprek met de stuurgroep over samenwerken, 

zonne-energie en het RES-bod 



Zonneparken

De voorkeur gaat uit naar zon op dak. Wordt met deze daken niet voldoende capaciteit gegenereerd, dan wordt er verder 

gekeken. “Grondgebonden zonneparken met een financieel oogmerk komen op de tweede plaats. Wanneer hier sprake van 

is, wordt er rekening gehouden met de vruchtbaarheid van de grond. Het is de bedoeling dat we zo min mogelijk gebruik 

maken van vruchtbare landbouwgrond,” vertelt Ben Beens. Wat kun je als inwoner van Rijssen-Holten zelf doen? In de loop 

van de tijd werd besloten GroenDoen verder te trekken dan alleen de RES. “Toen er in februari 2022 serieus wat veranderde 

door de oorlog in Oekraïne en de stijgende energielasten, steeg ook de vraag naar duurzaamheidsmaatregelen vanuit onze 

inwoners”, geeft Beens aan. “Reden genoeg voor ons om daar ook mee aan de slag te gaan, ook al maakt dit geen onderdeel 

uit van de RES. Omdat GroenDoen al een bekende term was geworden en de naam zich richt op ‘actief verduurzamen’,  

wordt dit nu als brede communicatiestrategie in alle duurzaamheidsprojecten toegepast.”

DOE MET ONS MEE 
GROENDOENWIJ.NL

Energieloketten

Zowel in Holten als in Rijssen werd een energieloket geopend. Je kunt er binnenlopen voor gratis advies. 

In Holten is deze gevestigd in het Kulturhus en elke vrijdagmiddag geopend. In Rijssen is het nu nog in een spreekkamer 

in het gemeentehuis waar geïnteresseerden op donderdagavond terechtkunnen, maar er komt nog een nieuwe plek tegenover 

het gemeentehuis. Het energieloket wordt bemand door vrijwilligers, die een opleiding tot energiecoach hebben gevolgd. 

Ze geven inwoners advies over het verduurzamen van woningen en in welke stappen je dit kunt doen. Van isoleren, afkitten, 

het lager zetten van de thermostaat tot het plaatsen van zonnepanelen of een warmtepomp. Ook kan er een afspraak worden 

gemaakt voor een bezoek van een energiecoach aan huis. Ook dit is een vrijwilliger met kennis van zaken. Iemand die advies op 

maat geeft over hoe je je huis het beste kunt verduurzamen. 

Wat staat er nog te gebeuren? 

Veel mensen willen zich inzetten als energiecoach en steeds meer inwoners weten hen ook te vinden. 

Hier wordt dus volop mee doorgegaan. Daarnaast is het de bedoeling dat het voorstel voor het RES-bod in het 

voorjaar aan het college wordt voorgelegd. Dit voorstel komt voort uit de resultaten van ons werk binnen de 

gemeente, maar ook hebben we contact met buurgemeenten om af te stemmen wat zij doen. Rond de zomer 

komt het plan in de raad, waarna het in het najaar definitief wordt gemaakt en uiteindelijk wordt ingediend bij de 

RES. Verder is er een nieuwe uitdaging ontstaan, namelijk hoe opgewekte energie kan worden teruggeleverd aan 

het net. De huidige elektriciteitslijnen kunnen die extra capaciteit niet aan, dus kijken we naar alternatieven. 

En dan gaat het om oplossingen die rechtstreeks te koppelen zijn aan bedrijven(terreinen), 

waardoor geen extra capaciteit van de elektriciteitslijnen nodig is. Daarnaast wordt naar andere 

verduurzamingsmogelijkheden gekeken, zoals naar de winning van gas. Daarbij valt te 

denken aan biovergisting, met dagverse mest, bij boeren.

 

Bijna 100 vrijwilligers
GroenDoen bestaat inmiddels behalve uit een stuurgroep, uit verschillende werkgroepen en een flink aantal 

energiecoaches. “We gaan al richting de 100 vrijwilligers die zich inzetten voor GroenDoen”, geeft Beens aan.  

“Deze enorme maatschappelijke betrokkenheid is echt bijzonder. Het is mooi dat dat in Rijssen-Holten zo kan en  

we ook daadwerkelijk verder komen met elkaar.”

Meer weten?

Heb jij als inwoner van Rijssen-Holten ook interesse in verduurzaming? Ga dan eens langs bij één van onze energieloketten. Het 

energieloket in Rijssen bevindt zich in het gemeentehuis en is geopend op donderdag van 18 tot 20 uur. Het energieloket in Holten is 

gevestigd in het Kulturhus en is op vrijdagmiddag geopend van 13 tot 17 uur.  En kom zeker kijken op het GroenDoen Event dat op  

13, 14 en 15 april wordt georganiseerd. Houd de website en socials van GroenDoen in de gaten: groendoenwij.nl, @groendoenwij.
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