
Onderbouwing plan “Aveskamp”. 
 

Datum: 15 februari 2019 
Door: initiatiefgroep “Samen op het Goor” in samenwerking met de gemeente Dinkelland 

 
 
Definities: 
huidige plan: het reeds goedgekeurde bestemmingsplan “Aveskamp” van de gemeente 
nieuwe plan: een verbeterplan voor het plan “Aveskamp” door initiatiefgroep  
 
 
Hoofstuk 1 Inleiding: 
1.1 Inleiding: 
In november 2017 is er een raadsbesluit genomen om het bestemmingsplan vast te stellen. 
Omdat er mensen tegen de sloop van boerderij Aveskamp waren is er tijdens deze avond 
besloten om een initiatiefgroep 9 maand de tijd te geven om met een alternatief plan te 
komen. In dit alternatieve plan zou boerderij Aveskamp de hoofdrol spelen. 
Helaas heeft de initiatiefgroep na 9 maand geen concreet haalbaar plan in kunnen leveren. 
Na inspraak in de raadscommissie een jaar later, is gepoogd de handen op elkaar te krijgen 
voor een alternatief plan. Dit plan wordt hieronder toegelicht.  
 
1.2 Ligging van het plangebied 
Als bestaand 
 
1.3 Geldend bestemmingsplan 
Het geldende bestemmingsplan voor locatie Aveskamp is "Denekamp Aveskamp". Ter 
plaatse van de gebouwen geldt een Woonbestemming, in geel aangegeven. Ten zuiden en 
oosten van de bebouwing is de bestemming "Sport". Ten westen van de locatie is er een 
bestemming groen met daarnaast de bestemming bos De vijver heeft bestemming "Water". 

 
 
fig 1. verbeelding huidige bestemmingsplankaart 
 



1.4 De bij het plan behorende stukken 
Als bestaande bestemmingsplan 
 
1.5 Leeswijzer 
De toelichting van het bestemmingsplan kent de volgende opbouw. In hoofdstuk 2 worden 
de huidige situatie en het te realiseren plan beschreven. Hoofdstuk 3 schetst het 
beleidskader. In hoofdstuk 4 worden de resultaten van de uitgevoerde 
omgevingsonderzoeken behandeld. In hoofdstuk 5 wordt het bestemmingsplan in juridisch 
opzicht toegelicht. In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de economische uitvoerbaarheid en in 
hoofdstuk 7 wordt ten slotte de maatschappelijke uitvoerbaarheid belicht. 
 
Telkens wordt het bestaande pan met het nieuwe plan vergeleken 
 
 

Hoofdstuk 2 Planbeschrijving: 

 
fig 2. verbeelding plannen huidig (links) vs nieuw (rechts) 
 
 
2.1 Locatie Aveskamp door de jaren heen 
De locatie Aveskamp is lang in gebruik geweest als boerderij. Tot 2005 werd de locatie 
bewoond en was er een agrarisch bedrijf. Na het vertrek van de bewoner heeft de locatie 
een Woonbestemming gekregen. Ondanks enkele initiatieven sindsdien om de woning als 
zodanig in gebruik te nemen, heeft de locatie verder altijd leeg gestaan. 
In 2008 hebben kinderen uit de omgeving met de burgemeester gesproken over het 
beginnen van een kinderboerderij. Voor een kinderboerderij was erg veel draagvlak, getuige 
ongeveer 300 handtekeningen uit de buurt, maar het plan was financieel onvoldoende 
onderbouwd. Ook een plan om de plaatselijke scouting hier te huisvesten bleek onhaalbaar. 
De gemeenteraad van Dinkelland heeft besloten dat de locatie Aveskamp her ontwikkeld 
moet worden.  
Op 7 november 2017 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan Denekamp, Aveskamp 
vastgesteld en tegelijkertijd een initiatiefgroep de gelegenheid gegeven om met een 
alternatief plan te komen. Aanleiding voor deze initiatiefgroep was behoud  van boerderij 
aveskamp. Hiervoor zijn +/- 500 kaarten als zienswijze ingediend.  



Vanwege het bijzondere karakter van de locatie, is er veel aandacht voor ruimtelijke kwaliteit 
bij een nieuwe invulling van de locatie. Gezien de oppervlakte van het perceel zouden er 
een groot aantal woningen gebouwd kunnen worden maar dan zou er geen sprake meer zijn 
van een bijzondere locatie, omzoomd door grasvelden. Om het bijzondere karakter van de 
locatie te behouden, zal zowel in het huidige als in het nieuwe plan een klein aantal luxe 
woningen worden ontwikkeld, die goed moeten worden ingepast in de omgeving. In 
paragraaf 2.3, wordt het nieuwe plan voor de locatie beschreven. 
 

 
fig 3. kaartje 1906 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.2 Huidige situatie 
Op de luchtfoto hieronder is te zien dat de locatie Aveskamp midden in een gevarieerde 
omgeving ligt, met verschillende functies. Rondom de locatie bevinden zich groen, 
woningen, tennisbanen, een vijver, parkeerplaatsen en een school. 
 

 
fig 4. luchtfoto bestaande situatie 
 
Er is door de gemeente een plan ontwikkeld voor de locatie Aveskamp, waarbij 3 luxe 
woningen kunnen worden gebouwd. De woningen kunnen worden gebouwd ter plaatse van 
de huidige gebouwen, of daar dichtbij in de buurt. 
 

 
fig 5. verbeelding huidige bestemmingsplankaart 
 
 



2.3 Toekomstige situatie 

 
fig 6. verbeelding nieuwe bestemmingsplankaart 
 
Het nieuwe plan bestaat evenals het huidige plan uit het uitgeefbaar maken van 3 
particuliere bouwkavels t.b.v. luxe woningen. In het nieuwe plan is, in tegenstelling tot het 
bestaande plan, gekozen voor een stedenbouwkundige invulling die als een knooperf 
ontworpen is. 
Hierdoor creëert het een overgangsgebied tussen het recreatiegebied “ het Goor” en de mr. 
Muldersstraat. Door de open structuur en de natuurlijke verbinding van de weg worden de 
woningen betrokken bij het Goor. Daarnaast verwijst de nieuwe weg naar het pad zoals dat 
er historisch gezien lag. In het huidige plan, waarbij de oprit aan de aan de mr. Mulderstraat 
ligt en de achtertuinen aan de vijver, is de kans groot dat de open verbindingsstructuur 
verloren zal gaan.  
 
2.4 Bestemmingsplankaart 
Het groene vlak aan de oostkant, wordt breder aangezet dan in het huidige plan zodat hier 
ruimte is voor een stevige groene wal. Het huidige plan voorziet hier in een strookje van nog 
geen meter.  (de huidige bestemming is "Sport"). Aan de westkant wordt de bestaande 
groenstrook vervangen door de bestemming wonen en tuin.  
De tuin en groen aangemerkte delen zal bestaan uit gras c.q. weiland. Als er nieuwe bomen 
en heesters worden geplant binnen de bestemming Groen, dan kunnen dat alleen 
streekeigen soorten zijn. Het bestaande wandelpad wordt verlegd over het erf tussen de 
woningen en zal gedeeltelijk als toegangsweg voor de woningen dienen. In het nieuwe plan 
wordt de functie voortuin toegevoegd. Hierin is het niet toegestaan te bouwen of hoge dichte 
beplanting aan te brengen. Daarmee wordt het doorzicht naar de vijver gewaarborgd. 
 
 



 
2.5 Landschapselementen 
Op het knooperf zijn een aantal waardevolle erf- en landschapselementen aanwezig. De 
volgende elementen worden behouden of teruggebracht: beukenhaag, 3 eiken in 
noordwestelijk deel van het perceel, de lindeboom en de waterput. 
De gele vlakken, staan voor de woonbestemming. Binnen de woonbestemming zijn drie 
rechthoeken ingetekend, in ieder vlak van 10 bij 20 meter kan een woning worden gebouwd. 
Bij de woning kunnen (aangebouwde) bijgebouwen worden gebouwd. Hierbij zal een zekere 
ruimtelijke eenheid, een erf, ontstaan. De bouwvolumes hebben een duidelijke vorm met dak 
en de bouwvolumes vormen samen een knooperf.  
 
2.6 Beeldkwaliteitsplan 
In het beeldkwaliteitsplan (bijlage 6), dat geldt als toetsingskader voor de 
welstandsbeoordeling, staan de criteria uitgebreid beschreven. Hierin zal het platte dak 
aangepast moeten worden naar hellend dak met een dakhelling tussen de 30 en 60 graden 
en een goot op 4 meter. Dit om de karakteristieke volumes die horen bij een (knoop-) erf te 
waarborgen. 
 
2.7 Bouwvolume 
Iedere woning bestaat uit één volume met een eenduidige vorm. De maximale hoogte vanaf 
het maaiveld blijft 10 meter. De goothoogte wordt maximaal 4 meter boven maaiveld en de 
dakhelling is minimaal 30 graden. Als er ondergronds wordt gebouwd, dan kan de 
ondergrondse laag maximaal 1 meter boven maaiveld uitsteken, in het kader van dit plan is 
er dan sprake van "ondergronds". Een bouwvolume met één ondergrondse en één 
bovengrondse bouwlaag is heel goed mogelijk. 
 

 
fig 7. bestaande plan fig 8. nieuwe plan 
conceptueel overzicht van hoofdbouw, bijgebouw, hoogtematen en volume 
 
 
 
 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1774.DENBPAVESKAMP-VG01/b_NL.IMRO.1774.DENBPAVESKAMP-VG01_tb6.pdf


2.8 Hoofdbouw en bijgebouw 
Net als in het plan van de gemeente, geldt ook voor het nieuwe plan dat: “Ieder bouwvolume 
bestaat uit een woonhuis (hoofdgebouw), met bijgebouwen in hetzelfde volume (schuur, 
garage, werkplaats, tuinhuis). Vanuit de omgeving gezien, lijken woongedeelte en 
bijgebouwen bij elkaar te horen. Hoofdgebouw en bijgebouwen vormen een eenheid.” 
 
2.9 Stalling auto’s en losse elementen 
Stalling en opslag van auto's en losse elementen als afvalbakken zijn integraal onderdeel 
van het ontwerp. In principe zijn er geen losse elementen zichtbaar vanaf de openbare 
ruimte.” 
 
2.10 Parkeren 
Iedere woning krijgt een eigen oprit en plaats om ten minste 3 auto's op eigen grond te 
parkeren. Volgens het parkeerbeleid van de gemeente moet het aantal parkeerplaatsen op 
eigen terrein minstens 2,3 bedragen, waarbij niet iedere parkeerplaats op eigen grond telt 
als 1 parkeerplaats. Bijvoorbeeld twee parkeerplaatsen achter elkaar op eigen terrein telt als 
minder parkeerplaatsen dan 2 parkeerplaatsen naast elkaar op eigen terrein. Een bouwplan 
voor een woning zal voor het aspect parkeren getoetst worden aan de Beleidsnotitie 
Bouwen en Parkeren, deze is toegevoegd als bijlage 4. 
 
2.11 Inritten vanaf de mr. Muldersstraat 
 

 
fig 8. ontsluiting / inritten 
 
Het plan van de gemeente voorziet in 3 inritten vanaf de mr. Muldersstraat. In het nieuwe 
plan zal dit er 1 zijn van waaruit de woningen ontsloten zullen worden elk een eigen inrit. 
 
 
 
 
 
 

https://www.ruimtelijkeplannen.nl/documents/NL.IMRO.1774.DENBPAVESKAMP-VG01/b_NL.IMRO.1774.DENBPAVESKAMP-VG01_tb4.pdf


2.12 Vergunningsvrij bouwen en achtererfgebied 
Er zijn vele mogelijkheden om een woning uit te breiden of groter te maken met 
vergunningsvrije mogelijkheden die omschreven staan in bijlage II van het Besluit 
Omgevings Recht. Deze regels worden maar zelden meegenomen bij het tot stand komen 
van een bestemmingsplan omdat ze niet relevant zijn voor de gemeente. Iedereen in 
Nederland heeft dit recht zonder dat er een ambtelijke toets plaats hoeft te vinden. 
Om inzichtelijk te maken wat er kan gebeuren met deze regels, zie onderstaande afbeelding. 
In het huidige plan zie je dat er mogelijkheid bestaat om in het rood gearceerde gebied 
gedeeltelijk bijbehorende bouwwerken te plaatsen die voldoen aan bijlage II van de BOR. 
Zodra bewoners kiezen om bijvoorbeeld bijbehorende bouwwerken op de erfgrens te 
plaatsen en aan elkaar te bouwen dan ontstaat er een gevelwand aan de mr. Muldersstraat 
die het doorzicht tegenhoudt.  
In het alternatieve plan blijft, bij gebruik van de vergunningsvrije mogelijkheden, het 
doorzicht gewaarborgd. Dit komt omdat de bebouwingsgebieden niet aaneengesloten zijn.  

 
fig 9. bebouwingsgebied t.b.v. vergunningsvrije bouwwerken. (Bor bijlage II) 

 
fig 10. mogelijke invulling vergunningsvrije bouwwerken. (Bor bijlage II) 
 
 
 
 



2.13 Karakteristieke meerwaarde 
2.13.1 Algemeen 
Boerderij Aveskamp is samen met zijn omgeving karakteristiek. Dit betekent dat het 
herkenbaar, kenmerkend en typerend is voor zijn omgeving. Vooral de situering, de bomen 
en het open karakter naar de ijsbaan toe maken dit een pittoresk plaatje, dat in het 
algemeen gewaardeerd wordt en daarom bewaard moet blijven. 
 
2.13.2 Plan gemeente 
Het plan van de gemeente voorziet in een mogelijkheid tot verdraaien binnen bouwvlak maar 
met 1 punt op voorgevelrooilijn. bouwvlakken zijn versprongen maar naast elkaar gelegen. 
De kans bestaat dat de toekomstige bewoner zijn huis niet verdraaid en haaks op straat wil 
zetten, dus alleen versprongen. Dit zou betekenen dat de losse opzet verdwijnt. Als er dan 
ook nog gebruik gemaakt wordt van vergunningsvrije mogelijkheden (geen ambtelijke 
controle) tot op de erfgrens, bestaat het risico dat het plan haar kwaliteit totaal verliest. 
 
2.13.3 Plan initiatiefgroep 
Het nieuwe plan heeft een knooperfopzet, met voor elke woning een eigen bouwvlak. Door 
de zorgvuldig gekozen positie van de bouwvlakken blijft een open structuur en openbare en 
privé ruimtes (tuinen, schuurtjes) beter inpasbaar in het landschap. De mogelijkheid om 
woningen evenwijdig naast elkaar te bouwen is hiermee getackeld. Tevens kunnen de 
vergunningsvrije mogelijkheden niet leiden tot het dichtzetten van het doorzicht naar ‘t Goor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2.14 Sloop of nieuwbouw: 
2.14.1 Algemeen 
Het is voor ons als initiatiefgroep belangrijk dat de karakteristiek gerespecteerd wordt. Dit 
heeft niets te maken met wel of niet slopen. De karakteristiek kan in onze ogen alleen 
gewaarborgd blijven door gebouwen zo te positioneren dat de bestaande boerderij blijft op 
de plek waar deze nu ook staat.  
2.14.2 Plan gemeente: 
Het plan van de gemeente voorziet in het slopen van de boerderij en het verplaatsen van de 
bouwmassa’s t.o.v. bestaand. 
2.14.3 Plan initiatiefgroep: 
Door het respecteren van de huidige opstal van de bestaande boerderij Aveskamp hebben 
we een keuze. De keuze om het boerderijtje door de toekomstige gebruiker te laten 
renoveren of te laten herbouwen op dezelfde plek in een soortgelijke hoofdvorm. 
Uit het waterstructuurplan dat voor het huidige plan is gemaakt blijkt dat de peilhoogte van 
de bestaande  boerderij gehandhaafd kan blijven. Dit betekend dat het al dan niet 
handhaven van de boerderij Aveskamp geen consequenties heeft voor het bouwrijp maken. 
 

 
fig 11. hoogtekaart 
 
 
 
 
 



2.15 Meerwaarde: 
Doordat de woningen als knooperf gesitueerd worden ontstaat een natuurlijke overgang 
naar het Goor. Dit in tegenstelling tot de 3 woningen in het huidige plan. Deze worden 
gesitueerd en ontsloten aan de Meester Muldersstraat met allen een eigen oprit. Door 
aansluiting te zoeken met het Goor creëer je meerwaarde. Je woont niet aan de Meester 
Muldersstraat maar op het Goor. Vergelijkbaar zijn plannen zoals het Hilgenhorst, de 
Achterom. Bij navraag aan een lokale makelaar blijkt dat verkoop van woningen op het Goor 
beter is dan verkoop van woningen aan de mr. Muldersstraat. 
 
2.16 Doorzichten: 
Doorzichten worden in het huidige plan als belangrijk beschouwd. Eerder hebben we de 
gevaren van het vergunningsvrije bouwen reeds in kaart gebracht. Om doorzichten te 
versterken is de positie van de bouwmassa’s van essentieel belang. Hieronder vindt u een 
vergelijking tussen beide plannen. Uitgaande van zicht vanuit de mr. Muldersstraat zal dit 
een grote verbetering zijn t.o.v. het bestaande plan. 
 

 
fig 12. doorzichten 

 
fig 13. straatwand 
 
 



2.17 Bestemmingsplanwijziging of projectbesluit 
Om een andere situering van de woningen mogelijk te maken is een herziening van het 
huidige bestemmingsplan nodig. De wettelijke termijn van een bestemmingsplanprocedure is 
24 weken. 
Als er bezwaar gemaakt wordt en deze niet goed weerlegd kan worden kan het traject 
langer duren. Als we kijken naar de zienswijzen die binnengekomen zijn en hoe deze 
weerlegd zijn verwachten we hier geen problemen.  
 
2.18 Een keuze voor de toekomst 
Stedenbouwkundige invullingen hebben de eigenschap om voor een lange tijd te 
blijven bestaan. Veelal overleven ze de huidige generatie mensen. Daarom is het 
noodzakelijk om keuzes goed en gedegen te maken. 
De lange levensduur van de stedenbouwkundige invulling is dan ook een goede 
reden om plannen nog beter te maken dan ze zijn. Als de extra kosten afgezet 
worden tegen de levensduur van het plan dan is dit altijd te onderbouwen. De extra 
kosten afgezet tegenover de levensduur zijn nihil. 
 
 
Hoofdstuk 3 beleid 
3.1 Rijksbeleid 
3.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) 
Als bestaande bestemmingsplan 
3.1.2 Ladder voor duurzame verstedelijking 
Als bestaande bestemmingsplan 
 
3.2 Provinciaal beleid Overijssel 
3.2.1 Omgevingsvisie Overijssel 
Als bestaande bestemmingsplan 
3.2.2 Omgevingsverordening Overijssel 
Als bestaande bestemmingsplan 
3.2.3 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel 
Als bestaande bestemmingsplan 
 
3.3 Gemeentelijk beleid 
3.3.1 Structuurvisie Dinkelland 
Als bestaande bestemmingsplan 
3.3.2 Woonvisie 
Als bestaande bestemmingsplan 
3.3.3 Welstand 
Als bestaande bestemmingsplan 
3.3.4 Beleidsnota inbreidingslocaties 
Als bestaande bestemmingsplan 
 
 



Hoofdstuk 4 Onderzoek 
4.1 Milieuzonering 
Als bestaande bestemmingsplan 
4.2 Bodem 
Als bestaande bestemmingsplan 
4.3 Geluid 
Vergelijkbaar met het bestaande bestemmingsplan. 

 
fig 14. geluidscontouren 
 
De geluidscontouren zijn weergegeven in bovenstaande afbeelding. 
Er valt 1 woning binnen de geluidscontouren. In het bestaande plan is dit ook het 
geval. We kunnen hieruit concluderen dat dit geen verslechtering van het plan 
oplevert. 
 
4.4 Lichtuitstraling 
Als bestaande bestemmingsplan 
4.5 Luchtkwaliteit 
Als bestaande bestemmingsplan 
4.6 Externe veiligheid 
Als bestaande bestemmingsplan 
4.7 Water 
Als bestaande bestemmingsplan 
 
4.8 Ecologie 
4.8.1 Ecologische Hoofdstructuur 
Als bestaande bestemmingsplan 



4.8.2 Beschermde gebieden 
Als bestaande bestemmingsplan 
4.8.3 Beschermde soorten 
Als bestaande bestemmingsplan 
4.8.4 Resultaten flora en fauna onderzoek 
Als bestaande bestemmingsplan 
 
 
4.9 Archeologie en Cultuurhistorie 
 

 
fig 15. kaart 1906 
 
Door gebruik te maken van de bestaande locatie van boerderij Aveskamp kan de historische 
route  deels teruggebracht worden.  
De historische context van de locatie blijft zichtbaar. Dit zorgt ervoor dat Denekamp als dorp 
herkenbaar blijft. Hierdoor heeft het nieuwe plan meer archeologische en cultuurhistorische 
waarde. 
 
4.10 Verkeer / parkeren 
Als bestaande bestemmingsplan 
 
 
 
 



Hoofdstuk 5 Juridische toelichting 
5.1 Planopzet en systematiek 
Als bestaande bestemmingsplan 
5.2 Opbouw van de regels 
Als bestaande bestemmingsplan 
5.3 Bestemmingen 
bestemmingen tuinen toevoegen 
 
 
Hoofdstuk 6 Economische uitvoerbaarheid 
6.1 Exploitatieplan Aveskamp 
Als bestaande bestemmingsplan 
 
6.1a Extra kosten t.o.v. bestaande plan 
De wijzigingen ten opzichte van het bestaande plan zullen gering zijn echter zullen deze wel 
extra geld kosten. Deze kosten zullen bestaan uit: 

- leges t.b.v. het wijzigen van het bestemmingsplan 
- kosten t.b.v. de aanleg van de infrastructuur, riolering en verharding 
- kosten voor het bouwrijp maken (zie bijlage) 
- kosten huidige plan zijn ca. €53.000 kosten voor het nieuwe plan zijn ca. €115.200 

dit levert een verhoging van €62.200. Deze kosten komen met name voort uit het 
verplaatsen cq. aanleggen van de weg. 

 
 
Hoofdstuk 7 Maatschappelijke uitvoerbaarheid 
7.1 Vooroverleg 
Als bestaande bestemmingsplan 
7.2 Zienswijzen 
Als bestaande bestemmingsplan 
 
 
Hoofdstuk 8 Tot Slot 
Met bovenstaande uitleg zijn wij ervan overtuigd, dat het plan ‘Aveskamp’ een 
stedenbouwkundige verbetering is op het reeds bestaande plan en daarom reden is voor u 
als raad om mee te gaan in ons voorstel. 
 


