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Hoofdstuk 1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan onder:

1.1  plan:

het bestemmingsplan Voormalige Vliegbasis Twenthe - Zones (Dinkelland) met identificatienummer 
NL.IMRO.1774.BUIBPLUCHTHGELUIDZ-VG01 van de gemeente Dinkelland;

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten met de bijbehorende regels;

1.3  aanduiding:

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de regels 
regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het bebouwen van deze gronden;

1.4  aanduidingsgrens:

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft;

1.5  ander geluidsgevoelig gebouw:

een bij algemene maatregel van bestuur als zodanig aangewezen gebouw, niet zijnde een woning, dat 
vanwege de bestemming daarvan bijzondere bescherming tegen geluid behoeft:

a. een onderwijsgebouw;
b. een ziekenhuis;
c. een verpleeghuis;
d. een verzorgingstehuis;
e. een psychiatrische inrichting;
f. een kinderdagverblijf

met uitzondering van de delen van het gebouw die een andere bestemming hebben dan verblijfsruimten.

1.6  geluidgevoelig terrein:

een standplaats voor een woonwagen of een ligplaats in het water voor een woonschip.

1.7  omgevingsvergunning:

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. 

1.8  woning / wooneenheid:

een (gedeelte van een) gebouw met woonfunctie / een complex van ruimten, dat door zijn indeling en 
inrichting uitsluitend bedoeld is voor de huisvesting van één afzonderlijk huishouden. 
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Hoofdstuk 2  Algemene regels

Artikel 2  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan waaraan uitvoering is 
gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling van latere bouwplannen buiten 
beschouwing.
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Artikel 3  Algemene aanduidingsregels

3.1  Geluidzones

3.1.1  geluidzone - industrie

a. Ter plaatse van de aanduiding “geluidzone - industrie” mogen op gronden gelegen binnen deze 
zone, in afwijking van het bepaalde elders in de regels van dit plan, waaronder mede wordt begrepen 
de voorschriften van de plannen die krachtens het bepaalde in artikel 4 van kracht blijven,  geen 
woningen of andere geluidgevoelige gebouwen worden gebouwd en geen geluidgevoelige terreinen 
worden aangelegd.

b. Het onder a genoemde verbod geldt niet:
1. voor het vernieuwen, veranderen of vergroten van woningen, andere geluidgevoelige gebouwen of 

geluidgevoelige terreinen overeenkomstig de regels van dit plan, mits daarbij de afstand tot het 
industrieterrein niet wordt verkleind, de bouwhoogte van het gebouw niet toeneemt, het aantal 
woningen of andere geluidsgevoelige gebouwen of geluidsgevoelige terreinen niet toeneemt en 
wordt voldaan aan de van toepassing zijnde eisen voor de karakteristieke geluidwering uit het 
Bouwbesluit; 

2. indien burgemeester en wethouders ten behoeve van de bouw van de woningen of andere 
geluidsgevoelige gebouwen of aanleg van geluidsgevoelige terreinen een hogere grenswaarde 
hebben vastgesteld en wordt voldaan aan de van toepassing zijnde eisen voor de karakteristieke 
geluidwering uit het Bouwbesluit;

3. indien door middel van akoestisch onderzoek wordt aangetoond dat door het treffen van een 
maatregel een situatie kan worden gecreëerd, waardoor wordt voldaan aan de 
voorkeursgrenswaarde;

4. indien de naar het gezoneerde industrieterrein gekeerde gevel van de woning of van het andere 
geluidsgevoelige gebouw voldoet aan de voorwaarden, zoals vermeld in artikel 1b, lid 4 van de 
Wet geluidhinder en door middel van akoestisch onderzoek is aangetoond, dat minimaal sprake 
is van één geluidluwe gevel (geluidsbelasting minder dan 50 dB(A)).

c. Burgemeester en wethouders zijn op grond van artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening bevoegd 
het plan te wijzigen door:
1. het wijzigen van de geluidzone, waarbij aangetoond dient te worden dat de geluidsbelasting in 

het gebied dat ophoudt deel uit te maken van de geluidzone lager is dan 50 dB(A);
2. het opheffen van de geluidzone, met dien verstande dat opheffing uitsluitend kan plaatsvinden 

wanneer de bestemming van het betrokken terrein zodanig is gewijzigd dat het geen 
zoneplichtig industrieterrein meer is.

3.2  Vrijwaringszones

3.2.1  vrijwaringszone- radar

a. Ter plaatse van de aanduiding “vrijwaringszone- radar" zijn de gronden tevens bestemd voor de 
bescherming van de functionele bruikbaarheid van militaire zend- en ontvangstinstallaties.

b. Op de gronden, aangeduid als “vrijwaringszone- radar" mag, in afwijking van het bepaalde elders in 
de regels van dit plan, niet hoger worden gebouwd dan 22 meter gemeten vanaf peil.

c. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afwijken van het onder b 
gestelde, indien er een verklaring van geen bezwaar wordt afgegeven door de Minister van Defensie.

3.3  Overige zones

3.3.1  Vervallen zones

Ter plaatse van de aanduiding “vervallen zones”  komen in de regels (voorschriften) en op de verbeelding 
(plankaarten) van de volgende bestemmingsplannen te vervallen:
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Naam bestemmingsplan Gemeente Besluitdatum Te vervallen zone

Buitengebied 2010 Dinkelland 18-02-2010 Luchtvaartverkeerzone
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Artikel 4  Van toepassing verklaring

Het bepaalde in de regels (voorschriften) en op de verbeelding (plankaarten) van de volgende 
bestemmingsplannen blijven van kracht:

Naam Gemeente Besluitdatum

Buitengebied voorm. Weerselo 22-08-1989

Buitengebied 2010 Dinkelland 18-02-2010

met dien verstande dat:

de regels (voorschriften) worden aangepast op basis van de regels van dit plan;
de verbeelding (plankaarten) worden aangepast op basis van de verbeelding van dit plan.
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Hoofdstuk 3  Overgangs- en slotregels

Artikel 5  Overgangsrecht

5.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan aanwezig of in 
uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een omgevingsvergunning voor het bouwen, 
en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en omvang niet wordt vergroot,
1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;
2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of veranderd, mits 

de aanvraag van de omgevingsvergunning voor het bouwen wordt gedaan binnen twee jaar na de 
dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan.

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig in afwijking van het bepaalde onder a een omgevingsvergunning 
verlenen voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld onder a met maximaal 
10%. 

c. Het bepaalde onder a is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het tijdstip 
van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en in strijd met het 
daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

5.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van inwerkingtreding van het 
bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld onder a, te veranderen of te 
laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, tenzij door deze verandering de afwijking 
naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld onder a, na de inwerkingtreding van het plan voor een periode langer dan 
een jaar wordt onderbroken, is het verboden dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het 
voorheen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Artikel 6  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan 'Voormalige Vliegbasis Twenthe - 
Zones (Dinkelland)'.
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