
 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   52070 
Datum vergadering:  26 november 2019 
Datum voorstel:  5 november 2019 
Nummer:    A  
Onderwerp:   Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Ootmarsumsestraat 44 Denekamp,  
   Goudkampsweg 15 en Nutterseweg 7 Oud Ootmarsum" 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
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 ‘Ootmarsumsestraat 
44 Denekamp, Goudkampsweg 15 en Nutterseweg 7 Oud Ootmarsum’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.1774.BUIBPOOTMARSUMST44-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast 
te stellen; 
2. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen; 
3. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode 
NL.IMRO.1774.BUIBPOOTMARSUMST44-VG01 vast te stellen; 
4. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er sprake is 
van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro jo. artikel 6.2.1a, aanhef en onder b, van 
het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als bedoeld artikel 6.2.4, onderdelen b t/m f, van het Bro; 
5. het rood voor rood beeldkwaliteitsplan als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a Woningwet vast te 
stellen. 
 
Samenvatting van het voorstel 
Uw raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan “Ootmarsumsestraat 44 Denekamp, Goudkampsweg 
15 en Nutterseweg 7 Oud Ootmarsum” gewijzigd vast te stellen. Het bestemmingsplan maakt de uitvoering 
van een rood voor rood project mogelijk. Op de percelen Ootmarsumsestraat 44 te Denekamp, 
Goudkampsweg 15 te Oud Ootmarsum en Nutterseweg 7 te Oud Ootmarsum wordt in totaal 1.110m² aan 
landschap ontsierende gebouwen gesloopt. Hierdoor kan aan de Ootmarsumsestraat 44 te Denekamp een 
woning gebouwd worden. Voor de nieuw te bouwen woning wordt het rood voor rood beeldkwaliteitsplan 
vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan zijn zienswijzen ingekomen. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Verzocht is om de rood voor rood regeling toe te passen op de percelen Ootmarsumsestraat 44 te 
Denekamp, Goudkampsweg 15 te Oud Ootmarsum en Nutterseweg 7 te Oud Ootmarsum. Op de percelen 
wordt in totaal 1.110m² aan landschap ontsierende gebouwen gesloopt; 130m² aan de Ootmarsumsestraat 
44, 671m² aan de Goudkampsweg 15 en 309m² aan de Nutterseweg 7. De rood voor rood woning wil men 
aan de Ootmarsumsestraat 44 realiseren. Dit betreft een voormalige Vitens locatie aan de rand van 
Denekamp waar nog twee opstallen aanwezig zijn, momenteel in gebruik als paardenstalling. 
 
Beoogd resultaat van te nemen voorstel 
Het toepassen van de rood voor rood regeling zorgt voor een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door de 
sloop van landschap ontsierende gebouwen. 
 
Argumentatie 
Rood voor rood beleid: 
Het rood voor rood beleid biedt de mogelijkheid om in ruil voor de sloop van tenminste 850m² landschap 
ontsierende bebouwing een compensatiewoning te bouwen. Met een sloopoppervlakte van 1.110m² wordt 
hier ruimschoots aan voldaan. 
De voorgestelde terugbouwlocatie heeft een positief stedenbouwkundig- en landschapsadvies gekregen: 
"De locatie vormt een overgang van de kern naar het buitengebied (dorpsrand). Het gebiedje ligt in het 
landschapstype “kampenlandschap” en er zijn in de omgeving meerdere woningen aanwezig. Deze staan 
allemaal op de insteek van het aanwezige eenmansesje. Ook op de voorgestelde locatie zou je de woning 
op de insteek (rand) van de es kunnen bouwen. Gezien hierom en omdat de ontwikkeling gecompenseerd 
wordt door de sloop van landschap ontsierende bebouwing op basis van rood voor rood, is het mogelijk om 
deze ruimte in te vullen met een woning." 
Bestemmingsplan: 
Om het rood voor rood plan daadwerkelijk te kunnen uitvoeren, is een herziening van het bestemmingsplan 

 



nodig. Hiervoor heeft de aanvrager het ontwerpbestemmingsplan “Ootmarsumsestraat 44 Denekamp, 
Goudkampsweg 15 en Nutterseweg 7 Oud Ootmarsum” aangeleverd. In dit plan wijzigen de huidige 
agrarische bedrijfsbestemmingen van de slooplocaties aan de Nutterseweg 7 en de Goudkampsweg 15 in 
een woonbestemming waarbij het bouwvlak verkleind wordt. Aan de Ootmarsumsestraat 44 wordt een 
woonbestemming opgenomen om de nieuwe woning met maximaal 250m² aan bijgebouwen mogelijk te 
maken. 
De uitvoering van het rood voor rood landschapsplan, met de sloop en landschappelijke inpassing, is met 
een voorwaardelijke verplichting vastgelegd in de regels van het bestemmingsplan. 
Het bestemmingsplan heeft zes weken in ontwerp ter inzage gelegen. Het was voor een ieder mogelijk om 
een zienswijze in te dienen. Er zijn twee zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn voorzien van een 
gemeentelijk standpunt in de reactienota zienswijzen, welke is opgenomen als bijlage 11 bij de toelichting 
van het bestemmingsplan. De zienswijzen richten zich op de bouwlocatie Ootmarsumsestraat 44. Naar 
aanleiding van de zienswijzen is het voorliggende bestemmingsplan ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan gewijzigd. Kort samengevat zien de wijzigingen op het aanpassen van het 
landschapsplan en het vastleggen dat een bestaande kelder uitsluitend gebruikt kan worden voor de opslag 
van hemelwater. Ook zijn er enkele ambtelijke aanpassingen doorgevoerd. Het complete overzicht van de 
wijzigingen is opgenomen in de reactienota. 
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 wordt uw raad 
voorgesteld om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 
Beeldkwaliteitsplan: 
Ten behoeve van nieuw te bouwen rood voor rood woningen is een standaard beeldkwaliteitsplan opgesteld 
door Het Oversticht. Dit beeldkwaliteitsplan wordt bij alle rood voor rood plannen vastgesteld. 
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het bestemmingsplan. 
Het beeldkwaliteitsplan heeft zes weken in ontwerp ter inzage gelegen. Het was voor een ieder mogelijk om 
hierop een reactie in te dienen. Hiervan is geen gebruik gemaakt. Uw raad wordt daarom voorgesteld om het 
beeldkwaliteitsplan ongewijzigd vast te stellen. 
 
Externe communicatie 
Het vastgestelde bestemmingsplan zal op de gebruikelijke wijze worden toegestuurd aan de overlegpartners. 
De indieners van de zienswijzen krijgen schriftelijk bericht. 
 
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. De ambtelijke kosten worden gedekt vanuit de 
legesverordening en het verhalen van eventuele planschade is in de rood voor rood overeenkomst met de 
initiatiefnemer geregeld. Zodoende hoeft er in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen 
exploitatieplan ter inzage gelegd te worden omdat er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, 
tweede lid, van de Wro (er zijn geen verhaalbare kosten). 
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Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
E.M. Grobben    J.G.J. Joosten  



 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  26 november 2019 
Nummer:   B  
Onderwerp:  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan "Ootmarsumsestraat 44 Denekamp,  
  Goudkampsweg 15 en Nutterseweg 7 Oud Ootmarsum" 
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 5 november 2019, nr. A; 
 
gelet op het advies van de commissie Omgeving en Economie van 18 november 2019; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 12a van de Woningwet; 
 
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 ‘Ootmarsumsestraat 
44 Denekamp, Goudkampsweg 15 en Nutterseweg 7 Oud Ootmarsum’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.1774.BUIBPOOTMARSUMST44-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast 
te stellen; 
2. in te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen; 
3. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode 
NL.IMRO.1774.BUIBPOOTMARSUMST44-VG01 vast te stellen; 
4. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat er sprake is 
van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro jo. artikel 6.2.1a, aanhef en onder b, van 
het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als bedoeld artikel 6.2.4, onderdelen b t/m f, van het Bro; 
5. het rood voor rood beeldkwaliteitsplan als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a Woningwet vast te 
stellen. 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 november 2019 
 
 
  De raadsgriffier,    De voorzitter, 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


