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1. INLEIDING 

In dit document worden de binnengekomen zienswijzen over het ontwerpbestem-

mingsplan ‘Ootmarsum, Zuidoost wand Commanderieplein’ behandeld. Na vooraf-

gaande publicatie op 27 september 2018 in de Staatscourant en het huis-aan-huis blad 

is in overeenstemming met artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening met ingang van 

28 september 2018 het ontwerp-bestemmingsplan “Ootmarsum, Zuidoost wand Com-

manderieplein” voor een ieder ter inzage gelegd. Het ontwerp-bestemmingsplan met 

de hierbij behorende stukken kon tijdens de openingsuren in het gemeentehuis te De-

nekamp worden ingezien. Ook was het ontwerp te raadplegen op de website 

www.ruimtelijkeplannen.nl. 

 

Het ontwerp-bestemmingsplan ziet toe op de realisatie van een derde gebouw aan het 

Commanderieplein te Ootmarsum. In dit gebouw zijn de volgende functies voorzien: 

museum, herbergkamers en bierspa.  

 

Gedurende de hiervoor genoemde termijn kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk 

zienswijzen kenbaar maken. Er is één zienswijze ontvangen. Het gaat daarbij om 

meerdere reclamanten die gezamenlijk een zienswijze hebben ingediend. Welke in dit 

document wordt behandeld en genoemd als één zienswijze en één reclamant. In 

hoofdstuk twee wordt de ingekomen zienswijze samengevat en vervolgens van een 

gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte wordt elk onderdeel van de zienswijze af-

gesloten met een conclusie. Hierin wordt aangegeven of de zienswijze al dan niet 

wordt overgenomen.  

In hoofdstuk drie worden de aanpassingen aan het bestemmingsplan, die volgen uit de 

zienswijzen, op een rij gezet.  

 

Beeldkwaliteitsplan 

Tegelijk met het bestemmingsplan heeft het ontwerpbeeldkwaliteitsplan ‘Commanderie 

Ootmarsum’ in het kader van de inspraak ter inzage gelegen. De bedoeling is dat tege-

lijk met het bestemmingsplan voor het betreffende plangebied een beeldkwaliteitsplan 

als bedoeld in artikel 12a lid 1 van de Woningwet wordt vastgesteld. 

 

Er is één reclamant die gebruik heeft gemaakt van het recht om een inspraakreactie in 

te dienen. In hoofdstuk drie wordt de ingekomen inspraakreactie samengevat en ver-

volgens van een gemeentelijk standpunt voorzien. Tenslotte wordt de inspraakreactie 

afgesloten met een conclusie. Hierin wordt aangegeven of de inspraakreactie al dan 

niet wordt overgenomen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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2. BEHANDELING ZIENSWIJZE 

Ontwerpbestemmingsplan 

Datum brief: 6 november 2018 

Datum ontvangst: 6 november 2018 

Documentnummer zienswijze: zaaknummer squit WRO-2018-0521 

 

Hoofdlijn van de zienswijze ontwerpbestemmingsplan 

Reclamant gaat in op de communicatie, vormgeving, de voorgenomen functies, 

welstand, alternatieve locaties, tabaksmuseum, geluidsoverlast, parkeren, licht-

hinder en de massaliteit van het gebouw. Deze punten worden hieronder nader 

toegelicht en voorzien van een gemeentelijke reactie. 

 

 

1 Communicatie 

Reclamanten voelen zich niet betrokken bij de ontwikkeling van de plannen op 

het naastgelegen Commanderieterrein. Voorliggend bestemmingsplan is zonder 

enige communicatie of ruggespraak gepresenteerd. Reclamanten geven aan 

flabbergasted te zijn door dit nieuwe plan. 

 

Gemeentelijk standpunt 

In reactie hierop merken wij op dat initiatiefnemer vóór aanvang van de bestem-

mingsplanprocedure een informatieavond heeft gehouden op 11 juli 2018. Ver-

volgens heeft de kennisgeving conform artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-

ning plaatsgevonden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 28 

september 2018 voor een ieder ter inzage gelegen. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

 

2 Afspraken en toezeggingen 

a. Reclamanten stellen dat er door destijds in het gesprek met de wethouder en 

een aantal ambtenaren toezeggingen zijn gedaan over het vroegtijdig betrek-

ken van de omwonenden bij plannen voor onderhavige locatie.  

b. Voorts stellen reclamanten dat er afspraken met de gemeente zijn gemaakt 

over de groene invulling van de zuidkant van het plan Commanderie. Er is 

een beekdal gecreëerd om de afvoer van grond en hemelwater te kunnen 

opvangen.    

Daarnaast stellen reclamanten dat er afspraken zijn gemaakt over een hout-

wal, een bescherming van het gebied in de vorm van struweel. Reclamanten 

vermoeden op basis van de impressies dat de er wijzigingen zijn aangebracht 

in de vorm en grootte van de te creëren houtwal. Reclamanten vragen zich 
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daarom af of er een aanpassing is gedaan in de grootte van de planning van 

het groen en de houtwal/struweel aan de zuidzijde van het plan? 

 

Gemeentelijk standpunt 

a. In reactie hierop merken wij op dat initiatiefnemer vóór aanvang van de be-

stemmingsplanprocedure een informatieavond heeft gehouden op 11 juli 

2018. Vervolgens heeft de kennisgeving conform artikel 3.8 van de Wet ruim-

telijke ordening plaatsgevonden. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met in-

gang van 28 september 2018 voor een ieder ter inzage gelegen. 

b. Ook met de uitvoering van voorliggend bestemmingsplan blijft een groene 

invulling aan de zuid- en oostkant het uitgangspunt. Daarvoor blijven de be-

stemmingen, zoals opgenomen in het bestemmingsplan ‘Ootmarsum, Com-

manderie’ het uitgangspunt. De inrichting van de bestemming groen met een 

beekdal en begeleidend struweel zijn onderdeel van de afspraken van de rea-

lisatie van het Commanderieplein gebouw 1+2 en hoptuin. In overleg en af-

stemming met aanwonenden is het beplantingsplan met het struweel langs 

het beekdal tot stand gekomen. De aanleg van het beekdal en de beplantin-

gen zijn met de werkzaamheden van de herinrichting van de Molenbeek en 

vijvers meegenomen. De inplant is afgelopen najaar geweest.  Voor de volle-

digheid merken wij op dat dit buiten het plangebied ligt dan waarop onderha-

vig bestemmingsplan ziet.  

 

Voor het onderhavig plangebied geldt dat het gemeentelijke kwaliteitsteam 

heeft geadviseerd om het derde gebouw zodanig te positioneren dat het een 

afronding vormt van het Commanderieplein. De realisatie van derde gebouw 

vraagt inderdaad een kleine aanpassing van het onlangs aangelegde beekdal 

en het ingeplante struweel. Het beekdal wordt voor een klein deel vergraven. 

Het struweel wordt echter versterkt door  aanplant van (deels wintergroen) 

aanvullend struweel voor een betere afscherming van de gebouwen en als 

landschappelijke rand langs het beekdal. Door deze aanvullende groene in-

vulling wordt het nieuwe gebouw op een zorgvuldige manier ingepast. Zoals 

is weergegeven en gewaarborgd in artikel 3 en het beplantingsplan dat is op-

genomen als bijlage 1 bij de planregels.  

 

De bebouwing blijft rondom het Commanderieplein en de groene en land-

schappelijke invulling aan de oostzijde daarvan (o.a. de hoptuin) blijven volle-

dig intact. Deze groene invulling blijkt uit het opgestelde beeldkwaliteitsplan. 

Ook het feit dat het nieuwe gebouw door het hoogteverschil lager komt te lig-

gen dan de woningen aan de Wildbaan draagt bij aan een goede inpassing in 

de omgeving.  

 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen, maar er is een beplan-

tingsplan en een verplichting tot aanleg en instandhouding daarvoor opgenomen 

in de planregels.  
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3  Vormgeving, omvang en beeldkwaliteit derde gebouw 

a. Reclamanten zijn van mening dat de grootte van “gebouw 3” groter, forser en 

massaler is dan de huidige bebouwing. Zij geven aan dat er veel overeen-

komsten zijn met het bestemmingplan Commanderie Ootmarsum, welke door 

de Raad van State op 10 december 2014 is vernietigd.1 Reclamanten stellen 

dat uit stukken van de Gemeente Dinkelland blijkt dat aansluitend op de ope-

ning in januari 2017 reeds een principe verzoek is ingediend om over te gaan 

tot de ontwikkeling van “gebouw 3”. Zij constateren dat dit zeer lijkt op het 

bewust gefaseerd willen doorvoeren van het vernietigde plan van de Raad 

van State door bijvoorbeeld alsnog een hotelfunctie in het plan op te nemen. 

Reclamanten begrijpt niet dat het College wenst mee te werken aan een plan 

zonder dat alle belangen zijn geïnventariseerd en zijn afgewogen. 

b. Reclamanten stellen dat de hoogte van het gebouw en de bouwmassa te 

massaal is. Waarbij reclamant uitgaan van een bebouwd oppervlakte van 

1347 m2. 

c. Ook de beeldkwaliteit van de openbare ruimte van de historische kern van 

Ootmarsum wordt hierdoor negatief beïnvloed en maakt ook volgens recla-

mant inbreuk op de historische zichtlijn vanuit de zuidelijke aanrijroute van 

Ootmarsum en de bestaande woonwijk. 

 

Gemeentelijk standpunt 

a. Naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van State van 10 december 

2014 inzake het bestemmingsplan van de Commanderie heeft een herover-

weging plaatsgevonden over de planontwikkeling in dit gebied. Op 31 maart 

2015 heeft de gemeenteraad een besluit genomen over de nieuwe planopzet.  

De stelling dat hiermee het vernietigde plan alsnog wordt doorgevoerd is niet 

terecht. Op basis van het vernietigde bestemmingsplan was een zelfstandig 

hotel mogelijk (bestemming Horeca) welke prominent op een eiland was ge-

vestigd. Het ging daarbij om een bouwhoogte van 14 tot 16 meter.  

In dit geval gaat het om een gebouw als afronding van het Commanderie-

plein. De bouwmassa hiervan is veel bescheidener en sluit aan bij de be-

staande gebouwen. Het bebouwd oppervlak bedraagt 741 m2 en een bouw-

hoogte van maximaal 12 meter. Reclamant gaat uit van een ander bebouwd 

oppervlak, omdat de totale oppervlakte van functies welke ook op de verdie-

pingen worden gerealiseerd bij elkaar opgeteld worden. Het geplande ge-

bouw sluit qua bouwmassa, geleding en vorm goed aan bij de bestaande be-

bouwing op het Commanderieplein.   

Verder is het in dit geval geen sprake van een zelfstandige hotelfunctie, maar 

een logiesmogelijkheid als onderdeel van het totaal concept van bierbrouwerij 

en gasterij.  

Verder merken wij op dat bij de voorbereiding van het bestemmingsplan alle 

belangen wel degelijk zijn geïnventariseerd en afgewogen. Relevante onder-

zoeken zijn uitgevoerd, het kwaliteitsteam is om advies gevraagd en overleg 

met omwonenden is gevoerd. Het vast te stellen bestemmingsplan levert in 

onze optiek een wenselijk planologische situatie op, welke wij vanuit ruimtelijk 

oogpunt aanvaardbaar achten. Het vast te stellen bestemmingsplan levert 

                                                                 
1 ABRvS 201311709/1/R6 d.d. 10 december 2014 
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geen onaanvaardbare aantasting van het woon- en leefklimaat van de naaste 

omwonenden op. 

b. Zie punt a.  

c. De vorm van het derde gebouw is in overleg met het kwaliteitsteam tot stand 

gekomen. Dit team adviseert ons met name op het gebied van beeldkwaliteit. 

Deze heeft geadviseerd om het derde gebouw als afronding van het Com-

manderieplein te zien. Zowel in massa, geleding en vorm is er gekeken naar 

de verhouding en aansluiting met het naastgelegen pand. Het kwaliteitsteam 

heeft hier positief op gereageerd. Daarnaast ligt het vloerpeil van het gebouw 

bewust lager dan de woningen aan De Wildbaan en sluit het aan op het 

vloerpeil van de huidige gebouwen op het Commanderieplein. Door de positi-

onering komt het gebouw niet westelijker te liggen dan het Brouwerijgebouw 

(gebouw 2) en blijven de historische zichtlijnen vanuit de zuidelijke aanrijroute 

bestaan. Welke in de huidige situatie reeds onderbroken worden door de ou-

de houtwal en het gebouw van de Gasunie Voor het grootste gedeelte van de 

bewoners van De Wildbaan verandert het zicht op de historische bebouwing 

van de stad niet. Voor enkele woningen zal er sprake zijn van een beperkte 

aanpassing van het zicht in de richting van de kerktorens in het centrum. De-

ze aanpassing is niet zodanig dat het niet in overeenstemming zou zijn met 

een goede ruimtelijke ordening.  

 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

 

4 Hotelfunctie, bierspa 

Reclamanten omschrijven wat zij verstaan onder een herberg. Vervolgens stellen 

reclamanten dat het feitelijk gaat om de oprichting van een nieuw hotel en daarbij 

verwijzen zij naar de oppervlaktes die in de tabel in paragraaf 2.2 van de plantoe-

lichting zijn opgenomen. Hieruit zou ondubbelzinnig blijken dat wordt beoogd een 

nieuw hotel toe te voegen en dat de bierspa en het museum hieraan onderge-

schikt zijn gemaakt. Reclamanten stellen dat er een hotel wordt gerealiseerd met 

het etiket ‘bierspa’ en ‘museum’. Het bevreemdt reclamanten dan ook dat is ge-

kozen voor de bestemming gemend dat voorts niet nader is gedefinieerd in het 

bestemmingsplan. Er zouden te veel gebruiksmogelijkheden zijn toegestaan en 

vragen reclamanten zich af welke gebruiksmogelijkheden onder de bestemming 

gemengd zijn toegestaan. 

  

Gemeentelijk standpunt 

Onduidelijk is hetgeen reclamanten willen aangeven met het standpunt dat er 

geen sprake is van een herberg maar van een hotel. 

Daarnaast zijn ook in het geldende bestemmingsplan zijn de gronden groten-

deels al bestemd als Gemengd. Alleen was op die locatie geen bouwvlak opge-

nomen. Hierbij is dan ook aangesloten. 

 

Uit artikel 3.1 van de planregels bestemmingsplan “Ootmarsum, Zuidoost wand 

Commanderieplein” volgt wat is toegelaten binnen de bestemming gemengd: 
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a. het al dan niet bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op spel, vermaak, ontspan-

ning en educatie, waaronder musea, toeristische attracties en grootschalige dagrecreatie-

ve activiteiten; 

b. het bedrijfsmatig verrichten van activiteiten gericht op wellness met bijbehorende terras-

sen, uitsluitend ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - wellness en 

logies' ; 

c. overnachtingsmogelijkheden met bijbehorende terrassen, uitsluitend ter plaatse van de 

aanduiding 'specifieke vorm van gemengd - wellness en logies'; 

d. kleinschalige evenementen met een bezoekersaantal tot maximaal 500 personen; 

e. terrassen bij de horeca; 

f. groenvoorzieningen; 

g. water en waterhuishoudkundige voorzieningen, 

 

Bij nader inzien wordt onder c. ‘overnachtingsmogelijkheden’ gewijzigd in ‘logies-

verstrekkend bedrijf’ in verband met het daarover opgenomen begrip in artikel 1 

van de planregels. Blijkens de definitie van artikel 1.34 wordt onder logies-

verstrekkend bedrijf verstaan:  

‘een bedrijf waar, tegen vergoeding, logies worden verstrekt, waarbij de logieswoon-

eenheden enkel zijn ingericht voor nachtverblijf; naast het verstrekken van logies wor-

den accommodaties aangeboden voor dagverblijf en maaltijdbereiding’. 

 

Uit de bestemmingsomschrijving blijkt inderdaad dat er binnen deze bestemming 

ook een museum mogelijk is. Voorts blijkt dat ter plaatse van de aanduiding ‘spe-

cifieke vorm van gemengd – welness en logies’ naast het bedrijfsmatige verrich-

ten van activiteiten gericht op welness ook logies mogelijk is.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen, met dien verstande dat ter 

verduidelijking van de bestemmingsomschrijving onder c. ‘overnachtingsmoge-

lijkheden’ wordt gewijzigd in ‘logiesverstrekkend bedrijf’. 

 

 

5 Primair groen en nota Omgevingskwaliteit 

a. Volgens reclamanten komt uit de nota omgevingskwaliteit Dinkelland en Tub-

bergen naar voren dat bij  bijzondere gebouwen de participatie aan het begin 

van het proces essentieel is om draagvlak te creëren. Reclamanten zijn van 

mening dat de gemeente hier geen uitvoering bij onderhavig plan aan heeft 

gegeven.  

b. Reclamanten stellen dat het onderhavige gebied in de Nota Omgevingskwali-

teit Dinkelland en Tubbergen is aangemerkt als primair groen. Primair groen 

heeft een historische en/of maatschappelijke betekenis voor Ootmarsum, en 

geniet daarom planologische bescherming.  

 

Gemeentelijk standpunt 

a. In reactie hierop merken wij op dat initiatiefnemer vóór aanvang van de be-

stemmingsplanprocedure een informatie avond heeft gehouden op 11 juli 

2018. Vervolgens heeft het beeldkwaliteitsplan voor onderhavig plangebied 
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voor een periode van zes weken tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan 

ter inzage gelegen.  

b. Reclamanten verwijzen naar de nota Omgevingskwaliteit Dinkelland en Tub-

bergen en dat is de welstandsnota als bedoeld in artikel 12a van de Woning-

wet. De nota omgevingskwaliteit is bedoeld om te kunnen beoordelen of 

bouwplannen voldoen aan redelijke eisen van welstand. Op grond van de 

kwaliteitsniveaus wordt de beoordeling uitgevoerd.  

De gemeenteraad kan al dan niet op verzoek van de burger een gebied aan-

wijzen waar zij een nieuwe ontwikkeling voor staat. Voor deze nieuwe ontwik-

keling kan een nieuw bestemmingsplan en/of een nieuw, voor dat gebied gel-

dend beleid, gemaakt worden. Dergelijke specifieke beleidskaders worden 

doorgaans beeldkwaliteitsplannen genoemd. Zij regelen het nieuwe beleid 

voor een specifieke locatie en vervangen daarmee het gebiedsgerichte beleid 

uit de nota omgevingskwaliteit.  

Voor onderhavig gebied is het beeldkwaliteitsplan “Ootmarsum, Commande-

rie” vastgesteld, waarbij de gemeente voornemens is deze te vervangen door 

het ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Ootmarsum, Zuidoostwand Commanderie-

plein”. De gewenste uitstraling van het derde gebouw en de terreininrichting 

en inpassing van het geheel op het Commanderieterrein is hierin omschre-

ven.  

Zoals is verwoord in paragraaf 2.3 van de plantoelichting is het beeldkwali-

teitsplan voorgelegd aan het kwaliteitsteam van de gemeente. De samenstel-

ling van het kwaliteitsteam bestaat uit: de ambtelijk voorzitter, de stadsbouw-

meester en een stedenbouwkundige. Dit kwaliteitsteam heeft op voorliggend 

plan een positief advies afgegeven. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

 

6 Alternatieve locaties 

Reclamanten vragen zich af welke alternatieve locaties zijn onderzocht in Oot-

marsum en Dinkelland en willen weten waarom die zijn afgevallen. In dat kader 

vragen reclamanten zich ook af of de voorgenomen stedelijke ontwikkeling zich 

alleen in dit beschermde groene gebied kan plaatsvinden en waarom het belang 

van de ontwikkeling van voorliggend plan prevaleert boven groen. 

 

Gemeentelijk standpunt 

In geval van een volledig nieuwe stedelijke ontwikkeling dient inderdaad gekeken 

te worden naar eventuele alternatieve locaties. Dat is in dit geval niet aan de or-

de. Het gaat om een uitbreiding van een bestaande functie met een derde ge-

bouw binnen een bestaande kern. Door de bouw van het derde gebouw krijgt het 

Commanderieplein een passende afronding. Daarnaast bevat het derde gebouw 

functies die een goede aanvulling vormen op de bestaande functies op Com-

manderieplein. Zo is er een duidelijke relatie tussen de bierbrouwerij en de bier-

spa. Verder is er een relatie tussen de logiesmogelijkheden en de bestaande 

gasterij (overnachting na feesten). Het gaat om een samenhangend bedrijfscon-

cept. Dit concept is alleen realiseerbaar indien de onderdelen in elkaars nabijheid 
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liggen. Dit wordt ook bevestigd in het onderzoek van de Stec groep “Laddertoets 

Commanderie Ootmarsum”. Welke naar aanleiding van de reacties op het ont-

werpbestemmingsplan is uitgevoerd. Daarnaast is er geen sprake van een be-

schermd groen gebied. Maar we merken wel op dat de groene inpassing aan de 

zuidzijde nadrukkelijk aandacht is besteed. Zie de beantwoording van punt 2, 

onder b. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

 

7 Behoefte 

Reclamanten geven aan dat een deugdelijk onderzoek naar de behoefte van 

voorgenomen ontwikkeling ontbreekt. Reclamanten verzoeken daarom dat in de 

onderbouwing ingegaan wordt op toeristenbelasting, bezettingsgraad etc. met 

een onderverdeling naar campings, hotels en Bed & Breakfast van de laatste 10 

jaar.  

  

Gemeentelijk standpunt 

In paragraaf 3.1.1 van de toelichting van het bestemmingsplan is beschreven dat 

er behoefte is aan de ontwikkeling welke met voorliggende bestemmingsplan 

mogelijk wordt gemaakt. Hierin is omschreven dat het gaat om een uniek concept 

waarmee een nieuwe markt wordt aangeboord. Dat er sprake is van een unieke 

aanvulling op het bestaande aanbod in Ootmarsum. 

Niettemin is de zienswijze aanleiding geweest om nogmaals onderzoek te doen 

naar de behoefte. Door de Stec groep is het onderzoek “laddertoets Commande-

rie Ootmarsum” uitgevoerd, naar aanleiding van de ingediende reacties op het 

ontwerpbestemmingsplan. Deze is als bijlage bij het bestemmingsplan gevoegd. 

Hieruit blijkt dat het voorgenomen plan in speelt op de kwalitatieve behoefte aan 

verblijfsaccommodaties met een onderscheidend concept. En dat er nog ruimte is 

voor extra hotelkamers zowel in een hoog als laag scenario. 

De ontwikkeling van de beoogde nieuwe functies (de kamers, het museum en de 

bierspa) vormen een geheel met de bestaande functies op het terrein (de gasterij 

en brouwerij). Bovendien versterken de verschillende functies aan het Comman-

derieplein elkaar: er zal veelal sprake zijn van een combinatiebezoek (brouwerij, 

gasterij, museum en logies). Met de beoogde ontwikkeling kan een volledig ar-

rangement op hetzelfde terrein worden aangeboden. Dit is met name voor toeris-

ten van buiten de regio een belangrijke pré. De Commanderie is dan ook de eni-

ge “logische” en meest geschikte locatie voor de beoogde ontwikkeling. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door het nadere on-

derzoek naar de behoefte “Stec groep laddertoets Commanderie Ootmarsum” 

toe te voegen aan de toelichting van het bestemmingsplan.  
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8 Tabaksmuseum  met productieruimte en rookruimte 

Reclamanten vinden het niet te begrijpen dat de gemeente in een bestemmings-

plan activiteiten omtrent het tabak goedkeurt. 

  

Gemeentelijk standpunt 

In reactie hierop merken wij op dat in artikel 3.1 van de planregels is opgenomen 

wat de gemeenteraad toelaat in de bestemming gemengd. Het is aan initiatief-

nemer om invulling te geven aan activiteiten die passend zijn binnen deze be-

stemming. De gemeenteraad regelt in een bestemmingsplan niet meer dan op 

grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening is toegelaten.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

 

9 Geluidsoverlast 

Reclamanten vrezen voor geluidsoverlast door het gebruik van de overkapte ter-

rassen. Reclamanten ervaren momenteel overlast door terrasbezoekers, ge-

luidsoverlast door feesten en partijen en luide muziek, door het gaan en komen 

van feestgangers en gemotoriseerd verkeer. 

Reclamanten verwachten ook meer geluidsoverlast door de grote aantallen be-

zoekers en evenementen. 

  

Gemeentelijk standpunt 

Mede naar aanleiding van de zienswijze is een nader akoestisch onderzoek uit-

gevoerd. Het onderzoek richt zich op het bepalen van de geluidbelastingen ten 

gevolge van het industrielawaai ten gevolge van de activiteiten op het Comman-

derieplein ter plaatse van de woningen in de omgeving. 

Op basis van het uitgevoerde onderzoek kunnen de volgende conclusies worden 

getrokken: 

 De normen uit het Activiteitenbesluit worden niet overschreden. 

 Uit berekeningen blijkt dat de geluidbelasting als gevolg van de nieuwe situa-

tie ter hoogte van de meeste woningen aan de Wildbaan met circa 1 tot 4 

dB(A) wordt verlaagd. Dit is als gevolg van de afscherming die wordt veroor-

zaakt door het nieuwe gebouw. 

Het akoestisch onderzoek wordt toegevoegd aan de toelichting van het bestem-

mingsplan en verwerkt in paragraaf 4.4 van de Toelichting. 

Met betrekking tot de evenementen wordt opgemerkt dat bij nader inzien artikel 

3.1, onder d (kleinschalige evenementen) wordt geschrapt uit de planregels. In 

het derde gebouw zijn geen evenementen voorzien. Daarom kan het bij nader 

inzien verwijderd worden uit de bestemmingsomschrijving. 

 

 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt gedeeltelijk tegemoetgekomen door het 

schrappen van artikel 3.1, onder d (kleinschalige evenementen) uit de planregels. 
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Daarnaast wordt het uitgevoerde akoestisch onderzoek toegevoegd aan de toe-

lichting van het bestemmingsplan. 

 

 

10 Parkeren 

Reclamanten verwachten overlast van de vergroting van het parkeerterrein. In 

het ontwerpbestemmingsplan zijn namelijk 33 extra parkeerplaatsen opgenomen.  

Deze parkeerplaatsen zijn dichter bij de woningen van reclamanten gelegen, 

waardoor gevreesd wordt voor hinder bij de woningen. Reclamanten vragen zich 

af waarom worden deze parkeerplaatsen niet bij de Stadsweide worden gereali-

seerd. Reclamanten uiten hun twijfels over het parkeeronderzoek en de normcij-

fers voor de functie “museum”. 

 

Gemeentelijk standpunt 

In het kader van voorgenomen ontwikkeling is door een deskundig bureau een 

verkeersonderzoek uitgevoerd. De kencijfers van het CROW vormen hiervoor de 

basis. Per 1 november 2018 is de CROW publicatie 317 aangepast. Naar aanlei-

ding van deze aanpassing zijn de parkeerkencijfers niet ingrijpend veranderd en 

zijn de uitgangspunten welke zijn gedaan in het parkeeronderzoek van Goudap-

pel Coffeng actueel en is er geen reden om deze in twijfel te trekken.  

 

De geluidseffecten van de extra parkeerplaatsen is meegenomen in het akoes-

tisch onderzoek, zoals onder punt 9 benoemd. Hieruit blijkt dat de nieuwe par-

keerplaatsen niet tot hinder in de woningen aan De Wildbaan zullen leiden. 

 

Parkeren wordt bewust achter de ‘gevellijn’ van het derde gebouw gehouden en 

voorzien van een groene inpassing. Ook ligt het parkeervak aanzienlijk lager 

aangezien het terrein naar de Wildbaan/Brake hoger ligt. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

 

11 Lichthinder 

Reclamanten stellen dat er meer verlichting aangebracht zal worden waardoor 

nog meer hinder ontstaat en de laatste nachtdieren (o.a. uilen en vleermuizen) 

een ander leefgebied moeten zoeken. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Mede naar aanleiding van de zienswijze is alsnog een ecologische inventarisatie 

uitgevoerd, waarin ook het effect op de nachtdieren is meegenomen. De conclu-

sie daarvan is dat zowel tijdens de bouwfase als de gebruiksfase gebruik dient te 

worden gemaakt van (buiten)verlichting met gerichte lichtarmaturen, die geen 

lichtuitstraling richting de groenstrook aan de zuidzijde van het plangebied ver-

oorzaken. Dit in verband met de functie van deze opgaande groenstructuur als  

vliegroute voor vleermuizen. Overigens zal de versterking van het (deels winter-

groene) struweel aan de zuidzijde al leiden tot een visuele afscherming, hetgeen 

het effect van verlichting zal verminderen. 
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Dit vereiste van vleermuisvriendelijke verlichting wordt in de planregels in artikel 

3.2.2 onder c en artikel 3.5 onder d van de planregels gewaarborgd. 

 

Conclusie 

Aan de zienswijze van reclamant wordt tegemoetgekomen door het waarborgen 

van vleermuisvriendelijke verplichting in de planregels.  

 

11 Massaal en kolossaal 

Reclamanten stellen dat de hoogte van het totale plan is niet in verhouding tot de 

omgeving. De kenmerken van de omgeving (de diverse torens met historische 

waarde) worden verdrongen door de hoogte van het totale 'gebouw 3' waardoor 

de karakteristieke zichtlijn vanuit het zuid aanzicht van Ootmarsum totaal wordt 

ontnomen. De beeldkwaliteit van de openbare ruimte van de historische kern van 

Ootmarsum wordt hierdoor negatief beïnvloed en maakt ook grove inbreuk op de 

historische zichtlijn vanuit de zuidelijke aanrijroute van Ootmarsum en de bewo-

ners van plan Vinke waaronder de Wildbaan en de Brake. 

Daarnaast vinden reclamanten het bouwoppervlak veel te massaal.  

 

Gemeentelijk standpunt 

Het kwaliteitsteam heeft geadviseerd over de positionering van de gebouwen en 

daarmee de afronding van het plein. Het geplande gebouw sluit qua bouwmassa, 

geleding en vorm goed aan bij de bestaande bebouwing op het Commanderie-

plein. Mede om die reden heeft het kwaliteitsteam positief geadviseerd. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen. 
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3. BEHANDELING INSPRAAKREACTIE BEELDKWALITEITSPLAN 

Beeldkwaliteitsplan 

Datum brief: 6 november 2018 

Datum ontvangst: 6 november 2018 

Documentnummer inspraakreactie: zaaknummer squit WRO-2018-0521 

 

 

Hoofdlijn van de zienswijze ontwerpbeeldkwaliteitsplan 

Reclamant verzet zich tegen de in het ontwerp-beeldkwaliteitsplan voorziene 

bestemming. Reclamant  gaat daarbij voornamelijk in  op  de groene omgeving, 

de bebouwing en de zichtlijnen. 

Primair is deze reclamant tegen de ontwikkeling, omdat deze naar mening van 

Reclamant minder natuur, minder groen, minder water, meer steen, meer be-

bouwing en een omsloten vesting ontstaat waardoor er geen affiniteit meer is in 

lijn met het karakteristieke Ootmarsum. 

Hierna wordt op elk afzonderlijk onderdeel van de zienswijze van deze reclamant  

ingegaan. 

 

1 Beeldkwaliteitsplan bestemmingsplan Commanderiestraat 

 

Reclamant vindt het niet terecht dat onderhavig project niet meegenomen is in 

het bestemmingsplan Commanderiestraat en het daarbij behorende beeldkwali-

teitsplan. 

Reclamant is van mening dat er een totaalbeeld dient te worden geschetst van 

het gehele gebied en noemt het zelfs “volksverlakkerij”. 

 

Gemeentelijk standpunt 

Voorliggend beeldkwaliteitsplan betreft een particulier initiatief dat losstaat van 

het bestemmingsplan Commanderiestraat. Ook door de ligging aan de zuidoost-

zijde van de bestaande gebouwen op het Commanderieplein wordt niet ingezien 

dat een totaalbeeld noodzakelijk zou zijn. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

 

2 De groene uitstraling van de Commanderie 

 

Reclamant is van mening dat uitvoering dient te worden gegeven aan de Nota 

Omgevingskwaliteit Dinkelland & Tubbergen van 4 maart 2016. Reclamant is van 

mening dat de gemeente de groene omgeving van de Commanderie dient te be-

schermen. Daarnaast vraagt reclamant om nadere informatie m.b.t. aanpassing 

van de beekbegeleidingszone. 
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Gemeentelijk standpunt 

De nota Omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen betreft de welstandsnota 

als bedoeld in artikel 12a van de Woningwet. De nota Omgevingskwaliteit is be-

doeld om te kunnen beoordelen of bouwplannen voldoen aan redelijke eisen van 

welstand. Op grond van de kwaliteitsniveaus wordt de beoordeling uitgevoerd.  

De gemeenteraad kan al dan niet op verzoek van de burger een gebied aanwij-

zen waar zij een nieuwe ontwikkeling voor staat. Voor deze nieuwe ontwikkeling 

kan een nieuw bestemmingsplan en/of een nieuw, voor dat gebied geldend be-

leid gemaakt worden. Dergelijke specifieke beleidskaders worden doorgaans 

beeldkwaliteitsplannen genoemd. Zij regelen het nieuwe beleid voor een speci-

fieke locatie en vervangen daarmee het gebiedsgerichte beleid uit de nota omge-

vingskwaliteit.”  

Voor onderhavig gebied is het beeldkwaliteitsplan “Ootmarsum, Commanderie” 

vastgesteld, waarbij de gemeente voornemens is deze  voor het derde gebouw te 

vervangen door het ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Ootmarsum, Zuidoostwand 

Commanderieplein”. De gewenste uitstraling van het derde gebouw en de terrein-

inrichting en inpassing van het geheel op het Commanderieterrein is hierin om-

schreven.  

Zoals is verwoord in paragraaf 2.3 van de plantoelichting is het beeldkwali-

teitsplan voorgelegd aan het kwaliteitsteam van de gemeente. De samenstelling 

van het kwaliteitsteam bestaat uit: de ambtelijk voorzitter, de stadsbouwmeester 

en een stedenbouwkundige. Dit kwaliteitsteam heeft op voorliggend plan een 

positief advies afgegeven. 

Het gemeentelijke kwaliteitsteam heeft geadviseerd om het derde gebouw zoda-

nig te positioneren dat het een afronding vormt van het Commanderieplein. De 

realisatie van derde gebouw vragen een kleine aanpassing van het onlangs aan-

gelegde beekdal en het ingeplante struweel. Het beekdal wordt voor een klein 

deel vergraven. Het struweel wordt echter versterkt door  aanplant van (deels 

wintergroen) aanvullend struweel voor een betere afscherming van de gebouwen 

en als landschappelijke rand langs het beekdal. Door deze aanvullende groene 

invulling wordt het nieuwe gebouw op een zorgvuldige manier ingepast. De be-

bouwing blijft rondom het Commanderieplein en de groene en landschappelijke 

invulling aan de oostzijde daarvan (o.a. de hoptuin) blijven volledig intact.  

Deze groene invulling blijkt uit het opgestelde beeldkwaliteitsplan. Ook het feit dat 

het nieuwe gebouw door het hoogteverschil lager komt te liggen dan de wonin-

gen aan de Wildbaan draagt bij aan een goede inpassing in de omgeving.  

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
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3 (onderdeel 3: de bebouwing) 

 

Reclamant is van mening dat het gebouw te massaal en kolossaal is voor de 

beschikbare ruimte waardoor van licht, ruimte en vrijheidsbeleving geen spaan 

heel gelaten wordt.  Reclamant verzoekt om een onderbouwing van de effecten. 

Daarnaast is reclamant van mening dat er geen sprake is van een afscherming 

en dat het geluid niet gereduceerd wordt. Ook wordt het gebouw te ver naar vo-

ren gebouwd op een korte afstand van de bestaande woonwijk. 

  

Gemeentelijk standpunt 

Mede op basis van het advies van het kwaliteitsteam zijn wij van mening dat het 

gebouw in ruimtelijk opzicht aanvaardbaar is en daarvoor zelfs een verbetering  

vormt, doordat het nieuwe gebouw als een afronding van het Commanderieplein 

kan worden beschouwd. De ruimtelijke effecten zijn in het bestemmingsplan be-

oordeeld en aanvaardbaar bevonden. 

Op basis van het uitgevoerde akoestische onderzoek blijft dat het nieuwe ge-

bouw wel degelijk zorgt voor enige akoestische afscherming. Zie punt 9 in hoofd-

stuk 2. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

 

4 (onderdeel 4: zichtlijnen) 

 

Reclamant is van mening dat onderhavig project geen recht doet aan de histori-

sche bebouwing van de stad Ootmarsum en de historische zichtlijnen. Reclamant  

vraagt om nadere uitleg van de historische zichtlijnen. 

  

Gemeentelijk standpunt 

Het vloerpeil van het gebouw ligt bewust lager dan de woningen aan De Wild-

baan en sluit aan op het vloerpeil van de huidige gebouwen op het Commande-

rieplein. Door de positionering komt het gebouw niet westelijker te liggen dan het 

Brouwerijgebouw (gebouw 2) en blijven de historische zichtlijnen vanuit de zuide-

lijke aanrijroute bestaan. Voor het grootste gedeelte van de bewoners van De 

Wildbaan verandert het zicht op de historische bebouwing van de stad niet. Door 

middel van visualisaties, die zullen worden toegevoegd aan het beeldkwaliteits-

plan, is dit inzichtelijk gemaakt. Voor enkele woningen zal er sprake zijn van een 

beperkte aanpassing van het zicht in de richting van de kerktorens in het cen-

trum. Deze aanpassing is niet zodanig dat het niet in overeenstemming zou zijn 

met een goede ruimtelijke ordening. Ook in de huidige situatie wordt het zicht al 

ontnomen door de oude houtwal met forse eikenbomen en het gebouw van de 

Gasunie. 

De gemeente heeft dit plan laten toetsen door het kwaliteitsteam en acht het plan 

passend in de omgeving en zelfs dat het een meerwaarde kan betekenen voor 

de omgeving. 
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Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  

 

 

5 (onderdeel 5: groene omgeving) 

 

Reclamant geeft aan dat in de huidige opzet sprake is van een overgang van 

bebouwing naar de groene omgeving. De nieuwe ontwikkeling creëert naar me-

ning van reclamant een afscheiding naar de groene omgeving. Waarbij reclamant 

graag nadere informatie wenst over de terrassen aan de oostzijde en waarom 

deze juist aan deze kant worden geprojecteerd. Daarnaast verwacht reclamant 

geluidsoverlast van deze terrassen. 

  

Gemeentelijk standpunt 

Ook met de uitvoering van voorliggend bestemmingsplan blijft een goede over-

gang naar de groene omgeving het uitgangspunt. Het gemeentelijke kwaliteits-

team heeft geadviseerd om het derde gebouw zodanig te positioneren dat het 

een afronding vormt van het Commanderieplein. De realisatie van derde gebouw 

vraagt een kleine aanpassing van het onlangs aangelegde beekdal en het inge-

plante struweel. Het beekdal wordt voor een klein deel vergraven. Het struweel 

wordt echter versterkt door  aanplant van (deels wintergroen) aanvullend stru-

weel voor een betere afscherming van de gebouwen en als landschappelijke 

rand langs het beekdal. Door deze aanvullende groene invulling wordt het nieuwe 

gebouw op een zorgvuldige manier ingepast. De bebouwing blijft rondom het 

Commanderieplein en de groene en landschappelijke invulling aan de oostzijde 

daarvan (o.a. de hoptuin) blijven volledig intact.  

Deze groene invulling blijkt uit het opgestelde beeldkwaliteitsplan. Ook het feit dat 

het nieuwe gebouw door het hoogteverschil lager komt te liggen dan de wonin-

gen aan de Wildbaan draagt bij aan een goede inpassing in de omgeving.  

De terrassen zijn bewust aan de oostzijde geprojecteerd omdat dit voor de gas-

ten een aantrekkelijke groene setting oplevert. Deze terrassen worden ingebed in 

groen en gaan derhalve op in de omgeving. De terrassen zijn enkele bedoeld 

voor het wellness gedeelte en moeten rust uitstralen. 

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat deze terrassen geen hinder opleveren 

voor de omgeving. 

 

Conclusie 

De zienswijze van reclamant wordt niet overgenomen.  
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4. WIJZIGINGEN IN BESTEMMINGSPLAN EN BEELDKWALITEITSPLAN N.A.V. 

DE ZIENSWIJZE EN INSPRAAKREACTIE  

wijzigingen ONTWERP-bestemmingsplan 

Op grond van de bevindingen naar aanleiding van de ingebracht zienswijzen 

worden ten opzicht van het ter inzage gelegde ontwerp-bestemmingsplan de na-

volgende wijzigingen doorgevoerd.  

 

Toelichting 

De volgende onderzoeken worden toegevoegd als bijlage bij de toelichting: 

 Resultaten akoestisch onderzoek verwerkt in paragraaf 4.4; 

 Laddertoets Commanderie Ootmarsum Stecgroep; 

 Akoestisch Onderzoek De Commanderie Ootmarsum BV te  

 Ootmarsum  Munsterhuis geluidsadvies; 

 Ecologisch inventarisatie Zuidoost wand Commanderieplein  

      Ootmarsum. 

 

 

Regels  

In de regels worden de volgende wijzigingen aangebracht. 

 Artikel 3.1 onder c overnachtingsmogelijkheden wordt gewijzigd in          

   logiesverstrekkend bedrijf; 

 Artikel 3.1 onder d “kleinschalige evenementen met een bezoekers 

      aantal tot maximaal 500 personen” wordt geschrapt; 

 verder zijn er verplichtingen opgenomen ten aanzien van de aanleg  

      van parkeerplaatsen, groen en verlichting (artikel 3.2.2 onder c, artikel  

      3.5 onder d en de artikelen 3.6 en 3.7). 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Dinkelland 

dd. ……………………..2019 tot vaststelling van het bestemmingsplan  

“………………………”. 

 

 

 

wijzigingen ONTWERP-beeldkwaliteitsplan 

De ingediende inspraakreactie geeft geen aanleiding voor wijzigingen in het ont-

werp-beeldkwaliteitsplan.  

 

 

Behoort bij het besluit van de raad van de gemeente Dinkelland 

dd. ……………………..2019 tot vaststelling van het beeldkwaliteitsplan 

“………………………”. 

 

 


