
 

 

 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   42946 
Datum vergadering:  9 juli 2019 
Datum voorstel:  11 juni 2019 
Nummer:    A  
Onderwerp:   Vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied, Bornsestraat 58 Saasveld' 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
De Raad wordt voorgesteld om: 
1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 
Bornsestraat 58 Saasveld’ met de identificatiecode NL.BUIBPBORNSE58-VG01 met de bijbehorende 
bijlagen en bestanden vast te stellen; 

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPBORNSE58-VG01 vast te stellen; 

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan ter inzage leggen, omdat er 
geen verhaalbare kosten zijn. 

 
Samenvatting van het voorstel 
Het college heeft de raad voorgesteld om het bestemmingsplan ‘Buitengebied, Bornsestraat 58 Saasveld’ 
vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding van het bedrijfsperceel mogelijk en zorgt voor 
vergroting van de bouwmogelijkheden. Ter compensatie van de uitbreidingsmogelijkheden voor het 
bestaande installatiebedrijf wordt een investering in ruimtelijke kwaliteit gedaan conform het beleid 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO). 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Door initiatiefnemer is verzocht om herziening van het bestemmingsplan ten behoeve van uitbreiding van het 
bedrijfsperceel Bornsestraat 58 Saasveld. 
 
Beoogd resultaat van te nemen voorstel 
Middels toepassing van het KGO beleid medewerking verlenen aan een particulier initiatief dat ruimtelijk 
aanvaardbaar is. 
 
Argumentatie 
Lesscher Installatietechniek is gevestigd aan de Bornsestraat 58 in Saasveld en heeft eveneens een locatie 
in Hengevelde. Daarnaast wordt momenteel nog ruimte gehuurd in Hengelo. Het bedrijf blijft groeien en 
daarom bestaat er de wens om aan de Bornsestraat 58 een nieuw bedrijfsgebouw (oppervlakte 1.150 m2) 
ten behoeve van opslag/magazijn voor allerlei installatiematerialen te realiseren. Vervolgens kan de huur 
van de locatie in Hengelo worden opgezegd waardoor er efficiënter gewerkt kan worden. 
De nieuwe bebouwing wordt direct aansluitend aan het bestaande bedrijfsperceel gerealiseerd, waarbij de 
uitbreiding zo compact mogelijk tegen het bestaande bedrijfsperceel aan wordt gesitueerd. Daarbij is 
rekening gehouden met de benodigde manoeuvreerruimte voor vrachtwagens. Ten zuiden van het nieuwe 
gebouw wordt parkeergelegenheid gerealiseerd. De nieuwe bedrijfshal is bereikbaar via de bestaande inrit 
van het bedrijf en via de weg die richting het achterterrein loopt, zodat het vrachtverkeer niet meer hoeft te 
wachten op de Bornsestraat. Deze weg dient tevens als nachttoegang bij leverantie. 
 
Geldend bestemmingsplan: 
Hiervoor is een uitbreiding van het bedrijfsperceel met ca. 2.875 m2 vereist. Daarnaast is gebleken dat 
zonder vergunning een bedrijfsgebouw met 425 m2 is gerealiseerd. 
Op grond van het geldende bestemmingsplan 'Uitbreiding Bornsestraat 58 Saasveld' is maximaal 2.250 m2 
aan bedrijfsbebouwing toegestaan. Deze oppervlakte is reeds aanwezig en wordt door aanwezigheid van 
een gedeelte bedrijfsbebouwing (425 m2) dat zonder vergunning gerealiseerd is ook reeds overschreden. 
Daarnaast is de nieuwe bedrijfshal geprojecteerd op gronden die de bestemming 'Bos - Natuur' dan wel 
'Agrarisch' hebben. Om de nieuwe bebouwing te kunnen realiseren en een deel van de bestaande 
bebouwing te legaliseren is een herziening van het bestemmingsplan nodig. 
 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO): 
Het gemeentelijke KGO beleid maakt nieuwe ontwikkelingen in het buitengebied mogelijk. Ter compensatie 

 



 

 

hiervoor moet er naast de landschappelijke inpassing die als basisinspanning geldt, een extra investering in 
de ruimtelijke kwaliteit worden gedaan. De initiatiefnemer heeft het project uitgewerkt in een KGO plan met 
daarin de landschappelijke inpassing van het erf en een extra investering in ruimtelijke kwaliteit. Het plan 
heeft een positief advies gekregen van het Kwaliteitsteam. De uitvoering van het KGO plan is met een 
voorwaardelijke verplichting vastgelegd in de regels van het bestemmingsplan. 
Initiatiefnemer investeert met de uitvoering van het inrichtingsplan niet het gehele bedrag in ruimtelijke 
kwaliteit in de omgeving van de Bornsestraat 58 en is daarom verplicht het restant bedrag in het KGO-fonds 
te storten. Van dit bedrag wordt 20% geïnvesteerd in maatschappelijk rood en blijft op verzoek van 
initiatiefnemer gedurende twee jaar na storting beschikbaar voor de opwaardering van het clubgebouw van 
Jong Nederland te Saasveld. Indien binnen die periode geen verzoek tot uitbetaling is gedaan, vervalt de 
reservering en kan de KGO-bijdrage voor andere ruimtelijke initiatieven binnen de gemeente worden 
aangewend. 
 
Geluid: 
De opslagloods die wordt gebouwd heeft zelf geen invloed op de geluidproductie. De veranderingen zitten in 
de wijziging van de routing van de transportbewegingen binnen het bedrijf en de vergroting van de intensiteit 
daarvan. Ook vinden er twee nachtelijke transporten per dag plaats. Deze nachtelijke leveringen leiden tot 
een overschrijding van de grenswaarden van de piekgeluiden op de woningen Bornsestraat 32 en 
Bornsestraat 56. Dit leidt er niet toe dat er geen sprake is van een aanvaardbaar woon en leefklimaat. In de 
vervolgprocedure zal op de nog in te dienen Melding Activiteitenbesluit wel een maatwerkbesluit genomen 
moeten worden met betrekking tot het opleggen van voorschriften om de hogere piekgeluiden toe te staan. 
 
Zienswijzen: 
Het bestemmingsplan heeft met ingang van 12 april 2019 als ontwerpbesluit zes weken ter inzage gelegen. 
Het was voor een ieder mogelijk om hiertegen zienswijzen in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 
 
Goede ruimtelijke ordening: 
Middels het voorliggende bestemmingsplan is aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met 
een goede ruimtelijke ordening. Na een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen kan de raad 
worden voorgesteld om het voorliggende bestemmingsplan vast te stellen. 
 
Externe communicatie 
Het plan past binnen de 'Uitzonderingslijst vooroverleg ruimtelijke plannen' van de provincie Overijssel. 
Vooroverleg met de provincie is dan ook niet gevoerd. Het waterschap Vechtstromen is geïnformeerd over 
het plan middels de digitale watertoets. Het waterschap heeft een positief advies afgegeven. Het 
ontwerpbestemmingsplan is daarnaast op de gebruikelijke wijze toegestuurd aan het waterschap en de 
provincie. De provincie heeft in reactie hierop aangegeven dat het plan in overeenstemming is met het 
provinciaal ruimtelijk beleid. Het vastgestelde plan zal eveneens op de gebruikelijke wijze worden 
toegestuurd aan de provincie Overijssel en het waterschap Vechtstromen. 
 
Financiele paragraaf 
De gemeenteraad is verplicht om een exploitatieplan vast te stellen, tenzij het kostenverhaal anderszins is 
verzekerd. Hieruit volgt dat de gemeente verplicht is om de kosten van de planontwikkeling op de 
grondeigenaar te verhalen, veelal de ontwikkelaar. In deze procedure zijn er geen te verhalen kosten. Wel is 
met initiatiefnemer een KGO- en planschadeovereenkomst afgesloten. Hierin zijn afspraken opgenomen 
over onder meer de hoogte van de KGO-investering en de wijze van investeren. Daarnaast is geregeld dat 
eventuele planschade die door de planontwikkeling kan ontstaan door de gemeente kan worden verhaald op 
initiatiefnemer. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
E.M. Grobben    J.G.J. Joosten  



 

 

 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  9 juli 2019 
Nummer:   B  
Onderwerp:  Vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied, Bornsestraat 58 Saasveld' 
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 juni 2019, nr. A; 
 
gelet op het advies van de commissie Omgeving en Economie van 1 juli 2019; 
 
gelet op artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening; 
 
Besluit: 
 
1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit 

ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan ‘Buitengebied, 
Bornsestraat 58 Saasveld’ met de identificatiecode NL.BUIBPBORNSE58-VG01 met de bijbehorende 
bijlagen en bestanden vast te stellen; 

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPBORNSE58-VG01 vast te stellen; 

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan ter inzage leggen, omdat er 
geen verhaalbare kosten zijn. 

 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 9 juli 2019 
 
 
  De raadsgriffier,    De voorzitter, 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


