
 

 

 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   11196 
Datum vergadering:  24 april 2018 
Datum voorstel:  27 maart 2018 
Nummer:    A  
Onderwerp:   Vaststelling bestemmingsplan Johanninksweg ong. naast nr. 77 
 
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 “Johanninksweg Ong. 
Naast Nr. 77” met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPJOHWEGNAAST77-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.BUIBPJOHWEGNAAST77-VG01 vast te stellen; 
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal 
van kosten van de grondexploitatie over de in het bestemmingsplan begrepen gronden anderszins verzekerd 
is als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro.  
 
Samenvatting van het voorstel 
De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan "Johanninksweg ong. naast nr. 77" vast te stellen. Het 
bestemmingsplan is opgesteld t.b.v. het slopen van twee bestaande bedrijfswoningen om zo een tweetal 
nieuwe bedrijfswoningen op een andere locatie terug te plaatsen. De nieuw op te richten bedrijfswoningen 
zullen aaneen gebouwd worden en ingezet worden voor het huisvesten van arbeidsmigranten.Tegen het 
ontwerp bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend.  
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Op dit moment bevinden zich twee aparte bedrijfswoningen t.b.v. tuincentrum Oosterik langs de 
Johanninksweg. De woningen zijn sterk verouderd en worden omsloten door kassen die toebehoren aan 
tuincentrum Oosterik. Dit zorgt voor een onprettig woon en leefklimaat voor de werknemers. Tevens is het 
gelet op de beperkte ruimte ter plaatse niet wenselijk om te herbouwen op de bestaande locaties. De 
initiatiefnemer wil hierom een complex van twee aaneengebouwde bedrijfswoningen realiseren waarbij 
voldoende ruimte is voor alle voorzieningen zodat er sprake is van een prettig woon en leefklimaat. 
 
Beoogd resultaat van te nemen voorstel 
Vaststelling bestemmingsplan "Johanninksweg Ong. Naast Nr. 77" om zo twee aaneengebouwde 
bedrijfswoningen op te richten ter vervanging van de bestaande bedrijfswoningen. 
 
Argumentatie 
Het plangebied is gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan "Buitengebied 2010" van de 
gemeente Dinkelland. De huidige bestemming ter plaatse van zowel de te slopen bedrijfswoningen als de 
nieuw op te richten woningen is "Bedrijf". Binnen deze bestemming is ook een functieaanduiding opgenomen 
voor een tweede bedrijfswoning. De huidige bedrijfswoningen verkeren niet meer in zodanige staat om een 
prettige en veilige leefomgeving te garanderen. De bestaande bedrijfswoningen worden omsloten door 
kassen die toebehoren aan tuincentrum Oosterik. Gelet op de beperkte ruimte ter plaatse van de huidige 
bedrijfswoningen is het niet wenselijk om hier de nieuwe woningen te realiseren. 

 
In het bestemmingsplan is een op maat gemaakte aanduiding opgenomen voor het huisvesten van 
arbeidsmigranten. Er moet tevens aangetoond worden dat er sprake is van een goed woon- en leefklimaat 
voor de werknemers. Tot slot is er een voorwaardelijke verplichting opgenomen om te waarborgen dat de 
bestaande bedrijfswoningen ook daadwerkelijk worden gesloopt. 

 
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. 

 
Tijdens de ontwerpfase van het bestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. 

 

 



 

 

 
Externe communicatie 
Externe communicatie heeft plaatsgevonden d.m.v. de uitgevoerde watertoets en kennisgevingen aan de 
provincie Overijssel en het Waterschap Vechtstromen. 

 
Hierop is een positieve reactie ontvangen van de provincie. Het waterschap heeft geen aanleiding gezien op 
het ontwerp te reageren. Tevens zijn er geen waterschapsbelangen gemoeid met het plan.  
 
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, zodat 
er geen exploitatieovereenkomst is afgesloten. Voor het verhaal van eventuele planschade is wel een 
overeenkomst met initiatiefnemer gesloten. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

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



 

 

 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  24 april 2018 
Nummer:   B  
Onderwerp:  Vaststelling bestemmingsplan Johanninksweg ong. naast nr. 77 
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 maart 2018, nr. 11196; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening 
 
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 “Johanninksweg Ong. 
Naast Nr. 77” met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPJOHWEGNAAST77-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.BUIBPJOHWEGNAAST77-VG01 vast te stellen; 
3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal 
van kosten van de grondexploitatie over de in het bestemmingsplan begrepen gronden anderszins verzekerd 
is als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro.  

 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 24 april 2018 
 
 
  De raadsgriffier,    De voorzitter, 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


