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Notitie “Beleid gemeente Dinkelland”  

Toelichting op de relevante gemeentelijke beleidsregels      

 

Algemeen 

In deze paragraaf volgt een korte algemene schets van de aanleiding en totstandkoming van 

specifieke (beleids-)regelgeving in verband met langdurig permanent bewoonde recreatiewoningen. 

Op rijksniveau (2e kamer) is in 2003 aangegeven dat er (bestuurlijk) duidelijkheid moet worden 

geboden aan bewoners die lange tijd in recreatiewoningen wonen. Daarop heeft de minister, bij 

beleidsbrief van 11 oktober 2003, een verruimd beleidskader geformuleerd, met als peildatum 31 

oktober 2003. Voor bewoningssituaties van voor die datum zijn er drie mogelijkheden: 

woonbestemming, persoonsgebonden gedoogbeschikking of handhaven. De verdere  invulling van 

het beleid werd overgelaten aan de provincies en gemeenten.  

In 2005 is er opnieuw aandacht gevraagd  vanuit de 2e kamer om permanente bewoners 

duidelijkheid te bieden. In 2007 heeft de minister een wetsvoorstel aangekondigd dat in 2010 door 

de regering in procedure is gebracht (Wet vergunning onrechtmatige bewoning recreatiewoningen). 

Na kritiek van de VNG over aantasting van de gemeentelijke autonomie is het wetsvoorstel op 27 

januari 2012 weer ingetrokken. De VNG heeft daarbij aangegeven dat de leden zelf op korte termijn 

duidelijkheid zouden bieden in langdurig bestaande bewoningssituaties van recreatiewoningen. Het 

Rijk heeft aangegeven een vinger aan de pols te houden. 

De provincie Overijssel heeft vanaf 2009 in de Omgevingsverordening de mogelijkheid geopend om 

langdurig permanent bewoonde recreatiewoningen van een woonbestemming te voorzien. Een en 

ander overeenkomstig de beleidsbrief van de minister van 11 oktober 2003. Er zijn wel strikte 

voorwaarden gesteld, onder andere dat er  tenminste vanaf 31 oktober 2003 sprake moet zijn van 

een situatie met permanente bewoning. 

Deze provinciale regeling is eind 2018 door de NOT-gemeenteraden overgenomen als eigen 

beleidsregels voor het NOT-gebied. Ook de gemeenteraad van Dinkelland heeft de regeling als eigen 

beleid vastgesteld en bekendgemaakt. Daarmee heeft de raad van Dinkelland (meer) duidelijkheid 

geboden in al lang bestaande situaties met permanente bewoning van recreatiewoningen. 
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Aanleiding en vooroverleg 

De gemeenteraad van Dinkelland heeft met de vaststelling van de “Nota verblijfsrecreatie NOT 2018” 

op  16 oktober 2018 de mogelijkheid geopend om aan langdurig permanent bewoonde 

recreatiewoningen een woonbestemming toe te kennen. Een woonbestemming is alleen mogelijk 

voor solitaire recreatiewoningen en niet voor langdurig bewoonde recreatiewoningen op een 

recreatiepark. 

De permanente bewoningssituatie aan de Ossendijk 4 voldoet aan de voorwaarden om de 

recreatiebestemming om te zetten in een woonbestemming. Initiatiefnemers, tevens eigenaren, 

hebben daarom een Startnotitie uitgewerkt voor  het toekennen van een woonbestemming ,waarbij 

de woonbestemming zou voorzien in een wat grotere inhoud dan gebruikelijk. De uitwerking was 

gebaseerd op het provinciale en gemeentelijke KGO-beleid en is in eerste instantie op ambtelijk 

niveau besproken  met de gemeente Dinkelland. 

De gemeentelijke reactie is teruggemeld aan de initiatiefnemers en kwam inhoudelijk op het 

volgende neer: 

-  het beleid uit de “Nota verblijfsrecreatie NOT 2018” zoals door de gemeenteraad vastgesteld op 

16 oktober 2018 is niet van toepassing is op de woonsituatie aan de Ossendijk 4. Het gaat bij het 

raadsbesluit namelijk om een Recreatienota voor Noordoost Twente en niet om gemeentelijk RO-

beleid;  

-  wel van toepassing is het KGO-beleid, in het bijzonder het gemeentelijk Rood voor rood beleid. 

Daarbij werd verwezen naar artikel 6D van dat beleid. Daarin staat dat (bij sloop van 850 m2 aan 

landschapsontsierende stallen) de Rood voor rood-compensatiewoning  (ook) op een locatie met 

een recreatiebestemming gerealiseerd mag worden;  

In daarop volgende contacten werd aangegeven dat de “Nota Verblijfsrecreatie NOT 2018” wel een 

gemeentelijk RO-beleidsdocument is dat als zodanig is bekendgemaakt en gepubliceerd. Bij de 

bewuste bepaling over het toekennen van een woonbestemming aan langdurig permanent 

bewoonde recreatiewoningen zou het echter niet om gemeentelijk beleid gaan maar om een citaat 

uit de provinciale Omgevingsverordening. 

De gemeentelijke opvatting dat KGO-beleid van toepassing is, en met name het gemeentelijk Rood 

voor rood-beleid, is toegelicht in een ambtelijke mail van 4 juli 2019. Bij die mail was een bijlage 

gevoegd waarin de provincie Overijssel antwoord geeft op een aantal concrete vragen van de 

gemeente Dinkelland. Het ging over de mogelijkheden om op basis van het provinciale KGO-beleid 

een woonbestemming toe te kennen aan een permanent bewoonde recreatiewoning. En met name 

over de mogelijkheid een wat grotere inhoud mogelijk te maken.  De mail van 4 juli 2019 en de 

daarbij meegezonden antwoordmail van de provincie zijn integraal opgenomen aan het eind van 

deze notitie.  

Op basis van provinciale reactie werd gemeld dat de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) van 

toepassing was en daarmee het gemeentelijk Rvr-beleid (artikel 6D). Voor wat betreft het KGO-beleid 

werd verwezen naar de toelichting behorende bij de Provinciale Omgevingsverordening en de 

aangehaalde antwoordmail van de provincie. De raad zou het provinciale beleid om in bepaalde 
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situaties en mits voldaan wordt aan een aantal voorwaarden een woonbestemming toe te kennen, 

niet overgenomen hebben zo werd aangegeven. 

De hele interactie tussen gemeente en provincie is voor 100% van toepassing op de situatie aan de 

Ossendijk 4 en zoals aanvankelijk uitgewerkt in de Startnotitie.  

Van de zijde van initiatiefnemer is aangegeven dat het KGO uiteraard van toepassing is. Voor zover al 

niet  via het gemeentelijk KGO-beleid, dan in ieder geval via de provinciale KGO-regels uit de 

Omgevingsverordening. De Startnotitie (zie bijlage 6 bij de plantoelichting) is door de initiatiefnemers 

uitgewerkt op basis van en in overeenstemming met het KGO-beleid. Er is verder gemotiveerd 

aangegeven dat het gemeentelijk rood voor rood beleid niet van toepassing is en kan zijn op de 

permanente bewoningssituatie aan de Ossendijk 4. Ook is door initiatiefnemers toegelicht dat de in 

de “Nota Verblijfsrecreatie NOT 2018” geboden mogelijkheid om een langdurig permanent 

bewoonde recreatiewoning van een woonbestemming te voorzien, geen citaat uit de 

Omgevingsverordening is. Het gaat om een eigen RO-beleidsregel,  vastgesteld door de raad van de 

gemeente Dinkelland. Een regel zoals die op gelijke wijze is vastgesteld door de raden van de overige 

NOT-gemeenten. 

B&W hebben de betrokken stelling dat het gemeentelijk Rood voor rood-beleid exclusief van 

toepassing is bevestigd. De in de “Nota verblijfrecreatie NOT 2018” beleidsmatig geopende 

mogelijkheid een woonbestemming toe te kennen wordt verder doodgezwegen. Zie voor de 

bestuurlijke reacties de bijlagen 2a, 2b en 2c bij de plantoelichting. Daaruit blijkt dat het 

gemeentebestuur geweigerd heeft om inhoudelijk in te gaan op de namens de initiatiefnemers 

aangereikte informatie en argumentatie. Elk inzicht in de inhoudelijke bestuurlijke overwegingen 

ontbreekt dan ook. Dat is de reden dat aan het eind van deze notitie de ambtelijke mail van 4 juli 

2019 met de uitleg over de beleidsregels en de bijbehorende provinciale antwoordmail over het KGO 

integraal is opgenomen. Dit biedt mogelijk enig houvast in verband met de bestuurlijke 

gedachtegang. Om privacy redenen zijn de namen van alle betrokkenen weggelakt. 

Hierna wordt ingegaan op de gemeentelijke beleidsregels en toegelicht waarom de gemeentelijke 

uitleg van de regels door of vanwege B&W niet juist is en ook niet kan zijn.  
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Beleid gemeente Dinkelland 

In verband met het voorliggende planinitiatief heeft vooroverleg plaatsgevonden. Daarbij wordt door 

en namens B&W op twee onderdelen een uitleg aan het eigen gemeentelijk beleid gegeven die niet 

juist en onbegrijpelijk is. Die stellingname door B&W  is daarom gemotiveerd  betwist door 

initiatiefnemers maar heeft niet geleid tot een ander inzicht bij B&W. Het betreft de volgende twee 

ingenomen en betwiste standpunten: 

1.   De vastgestelde “Nota Verblijfsrecreatie NOT 2018” bevat geen gemeentelijk beleid dat het 

mogelijk maakt om een woonbestemming toe te kennen aan een langdurig permanent bewoonde 

recreatiewoning aldus B&W. De betreffende regel  in paragraaf 4.8 van de Nota is niet meer dan 

een citaat uit de Provinciale Omgevingsverordening dat op gemeenteniveau niet relevant is in 

verband met het verzoek van initiatiefnemers.  

2.   Artikel 6D van de gemeentelijke Rood voor rood-regeling is exclusief van toepassing en is de enige 

mogelijkheid om de gevraagde woonbestemming toe te kennen. Daarvoor moet initiatiefnemer 

tenminste 850 m2 aan landschapsontsierende stallen slopen zo stellen B&W. 

Hierna volgt, per stelling, de gemotiveerde reactie van initiatiefnemers waarom beide stellingen van 

B&W onjuist zijn.  

1  De “Nota Verblijfsrecreatie NOT 2018” 

Vanuit de gevoerde gesprekken wordt van gemeentewege  inmiddels onderschreven dat de op 16 

oktober 2018 door de gemeenteraad van Dinkelland vastgestelde “Nota Verblijfsrecreatie NOT 2018” 

de status en werking  van een RO-beleidsregel  heeft (“de Nota is immers ook gepubliceerd”). De 

Nota bevat de fysiek-ruimtelijke uitgangspunten voor de verschillende vormen van verblijfsrecreatie. 

In de opvatting van B&W geldt dit niet voor het specifiek onderdeel waarin het mogelijk wordt om 

een langdurig permanent bewoonde recreatiewoning, onder strikt geformuleerde voorwaarden,  van 

een woonbestemming te voorzien (zie par. 4.8 van de Nota). Dit is, in tegenstelling tot alle overige 

geformuleerde beleidsregels, slechts een citaat uit de provinciale Omgevingsverordening, aldus 

B&W. 

De inhoud van de “Nota verblijfsrecreatie NOT 2018” zelf laat er echter geen misverstand over 

bestaan wat de status is van alle onder Hoofdstuk 4 van de Nota opgenomen ruimtelijke 

beleidsregels. Dat blijkt onder meer uit de volgende citaten: 

- “Hoofdstuk 4 bevat de uitwerking van het beleid, waarbij onderscheid is gemaakt tussen de 

verschillende vormen van verblijfsrecreatie.” 

- “Hoofdstuk 4. BELEID PER VORM VAN VERBLIJFSRECREATIE 

 In dit hoofdstuk worden kort per verblijfsvorm definities en uitgangspunten voor toekomstige 

ontwikkelingen weergegeven.  Een opsomming van de belangrijkste richtlijnen is te vinden in 

bijlage 3. ” 

- “4.8 Vakantiebungalows/recreatiewoningen buiten vakantieparken 

 Uitgangspunten voor toekomstige ontwikkelingen: ……” 
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In paragraaf 4.8 is vervolgens de volgende beleidsregel geformuleerd: 

“Op basis van artikel 2.12.4, lid 2 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017 kan aan een 

recreatiewoning een woonbestemming worden toegekend, indien wordt voldaan aan  ……….”. 

Dat dit, zó geformuleerd, geen citaat is behoeft geen toelichting . Immers het tekstdeel “Op basis van 

artikel 2.12.4, lid 2 van de Omgevingsverordening Overijssel 2017” is geen tekstueel onderdeel van 

de  provinciale regeling. De aanhaling van artikel 2.12.4, lid 2 van de Omgevingsverordening  in de 

gemeentelijke beleidsregel is niet meer dan een logische verwijzing naar het wettelijk kader waar de 

gemeenteraad rekening mee moet houden bij de formulering van de eigen gemeentelijke 

beleidsregels. In artikel  2.12.4, lid 2 van de Omgevingsverordening worden de mogelijkheden om 

een woonbestemming toe te kennen aan een langdurig permanent bewoonde recreatiewoning 

ingekaderd. De verwijzing naar dit artikel uit de provinciale verordening met kaderstellende regels 

over hetzelfde onderwerp is logisch. Artikel 2.12.4, lid 2 is daarmee de kaderstellende verwijzing  

naar de daarop volgende gemeentelijke beleidsregel : “Er kan aan een recreatiewoning een 

woonbestemming worden toegekend, indien wordt voldaan aan  ……….”.  

Net als de raad van Dinkelland hebben ook de ander de raden van de overige NOT-gemeenten deze 

regel als eigen beleidsregel vastgesteld in 2018. De beleidsmatige mogelijkheden binnen het NOT-

gebied zijn daarmee afgestemd en gelijkluidend met de wettelijke regeling in de provinciale 

Omgevingsverordening. 

Ook het feit dat alle voorwaarden waaronder medewerking kan worden verleend aan een 

woonbestemming nog eens expliciet zijn vermeld in de “Nota verblijfsrecreatie NOT 2018” impliceert 

dat het wel degelijk eigen, door de gemeenteraad vastgesteld, gemeentelijk beleid gaat. Het 

overnemen van voorwaarden behorend bij een regeling die je als gemeenteraad niet onderschrijft 

heeft geen namelijk geen enkel nut. Integendeel, dat zou uitsluitend verwarring en 

rechtsonzekerheid tot gevolg hebben.  

De provinciale regeling in artikel 2.12.4 van de Omgevingsverordening heeft sec betrekking op het 

vaststellen van (wijzigingen van) bestemmingsplannen. Een aangelegenheid of bevoegdheid van de 

gemeenteraden. Het valt niet uit te leggen dat de gemeenteraad van Dinkelland de provinciale 

inkadering van die raadsbevoegdheid “slechts” als citaat heeft overgenomen in een overigens uit 

eigen RO-beleidsregels bestaande Nota. Met het opnemen van de beleidsregel in paragraaf 4.8 heeft 

de raad juist inhoudelijk richting gegeven aan die eigen bevoegdheidsuitoefening.  

Dat het niet om een citaat gaat blijkt ook uit bijlage 3 van de “Nota Verblijfsrecreatie NOT 2018”. 

Bijlage 3 bevat de “richtlijnen per vorm van verblijfsrecreatie”. Daarin is onder hoofdstuk 8, 

“Richtlijnen per vorm van verblijfsrecreatie” de volgende letterlijke tekst vastgesteld door de 

gemeenteraad van Dinkelland: 

-  “Bestemmingsplannen voorzien niet in wijziging van geldende bestemmingsplannen waarbij aan 

een recreatiewoning die op dat moment als zodanig is bestemd, een woonbestemming wordt 

toegekend. Onder strikte voorwaarden zoals genoemd in artikel 2.12.4 lid 2 van de 

Omgevingsverordening Overijssel 2017 kan een woonbestemming worden toegekend.” 

In het bovenstaande citaat wordt de mogelijkheid een woonbestemming toe te kennen gekoppeld 

aan het vaststellen van een bestemmingsplan. Dat is onmiskenbaar een aangelegenheid of 
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bevoegdheid van de gemeenteraad zelf. In dit geval de gemeenteraad van Dinkelland. Ook de 

tweede geciteerde zin, die gaat over het toekennen van een woonbestemming, heeft betrekking op 

de uitoefenen van dezelfde (eigen) raadsbevoegdheid.  

De door de raad geformuleerde hoofdregel is: “Onder strikte voorwaarden kan een 

woonbestemming worden toegekend.” Deze eigen hoofdregel bevat geen verwijzing naar de 

Omgevingsverordening. Dat de raad daarbij verwijst naar toepassingsvoorwaarden uit de 

Omgevingsverordening,  en deze overneemt als eigen voorwaarden, is logisch. Bij die voorwaarden 

gaat het immers om wettelijke kaderstelling door de provincie Overijssel waar de gemeenteraad niet 

van af kan wijken. 

Uit bovenstaande formuleringen blijkt dat de provinciale regeling voor het toekennen van een 

woonbestemming  één op één door de gemeenteraad is overgenomen als eigen gemeentelijk beleid, 

inclusief de voorwaarden en criteria.  

Overigens is het ook qua opzet en redactie van de Nota niet uit te leggen dat de betreffende passage 

over de woonbestemming enkel een provinciaal citaat zou bevatten. De hele Nota bevat namelijk 

gedetailleerde ontwikkelrichtingen voor alle onderscheiden vormen van verblijfsrecreatie. Waarom 

zou de raad een citaat uit de provinciale Omgevingsverordening opnemen met een inhoud die juist 

niet zo bedoeld is door de diezelfde raad. Dat dient geen enkel doel en resulteert in verwarring en 

rechtsonzekerheid. En als het al een citaat geweest zou zijn, dat inhoudelijk dus niet op Dinkelland 

van toepassing is,  dan had het voor de hand gelegen dat dit ook duidelijk in de Nota zelf was af te 

leiden. Bijvoorbeeld door aan het citaat toe te voegen ”maar deze provinciale regeling geldt niet voor 

de gemeente Dinkelland”, of iets dergelijks. 

Voordat de “Nota verblijfsrecreatie NOT  2018” is vastgesteld was het ook in Dinkelland niet mogelijk 

om een permanent bewoonde recreatiewoning om te zetten in een woonbestemming. Het zonder 

enige nuancering aanhalen van een provinciaal citaat waarin  dat juist wel mogelijk wordt gemaakt is 

heel vreemd als de raad geen eigen beleids- of koerswijziging heeft beoogd. 

Ook in de voorafgaande Nota Verblijfrecreatie NOT 2014 hadden de beleidsuitspraken van de raad 

eenzelfde status. Op grond van die Nota was een woonbestemming nog niet mogelijk in een situatie 

zoals aan de Ossendijk 4. De gemeente handelde daar ook naar. Bijvoorbeeld door uitsluitend 

persoonsgebonden gedoogbeschikkingen mogelijk te maken. Ook in die Nota uit 2014 ging het om 

ruimtelijk beleid. Dat is met de in 2018 vastgestelde, met hetzelfde onderwerp, niet anders. De 

inhoudelijke koerswijziging waarbij onder heel specifieke voorwaarden een woonbestemming 

mogelijk wordt gemaakt voor solitaire recreatiewoning die al lang bewoond zijn is dat wel. 

In NOT-verband is afgesproken dat er gelijkluidend uniform beleid geformuleerd zou worden voor 

het hele NOT-gebied. Het ligt niet voor de hand dat de overige gemeenteraden hebben beoogd dat  

de betwiste regeling  uit de Nota niet de werking en status van een beleidsregel zou krijgen. 

Overigens blijkt  nergens dat de gemeenteraad van Dinkelland zelf een andere uitleg en interpretatie 

van Hoofdstuk 4.8 uit de Nota voor ogen heeft gestaan. Niet ten opzichte van de overige ruimtelijke 

beleidsuitspraken in de Nota, niet in relatie tot de gelijkluidende provinciale regeling en niet ten 

opzichte van de overige NOT-gemeenten die de Nota met dezelfde inhoud ongewijzigd en unaniem 

hebben vastgesteld. 
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Conclusie  

Stellen dat het uitsluitend om een provinciale regel gaat die niet van toepassing is in Dinkelland en 

ook met het raadsbesluit van 16 oktober 2018 niet overgenomen is als eigen beleid, doet geweld aan 

de juridische werkelijkheid. Met de gemeentelijke citaatuitleg door en namens B&W wordt (achteraf) 

een buitenwettelijke uitleg gegeven aan een door de door de gemeenteraad van Dinkelland 

vastgestelde beleidsregel. Uit de Nota zelf blijkt ondubbelzinnig dat het beleidsuitspraken van de 

gemeenteraad van Dinkelland betreft. Dat die regeling één op één is overgenomen uit de 

Omgevingsverordening maakt dat niet anders.  

 

2 Artikel 6D Rood voor rood-regeling of toch KGO? 

Van gemeentezijde is  aangegeven dat het KGO-beleid van toepassing is. Daarover zijn gemeente en 

initiatiefnemers het eens. De in het kader van het vooroverleg aangeboden Startnotitie was ook 

uitgewerkt op basis van dat KGO-beleid. De hieronder integraal opgenomen  gemeentelijke 

reactiemail van 4 juli 2019, met als bijlage een provinciale antwoordmail uit 2017, had betrekking op 

het (provinciale) KGO-beleid. Daarin wordt bevestigd dat het KGO-beleid van toepassing is bij het 

toekennen van een woonbestemming aan een permanent bewoonde recreatiewoning zoals bedoeld 

is artikel 2.12.4, lid 2 van de Omgevingsverordening 

Doel van KGO-beleid is om ontwikkelingen mogelijk te maken die afwijken van geldende (beleids-) 

regels, mits er voldoende compenserende kwaliteitsinvesteringen worden gedaan. Per saldo moet er 

sprake zijn van ruimtelijke kwaliteitswinst.  De gemeente Dinkelland heeft,  in tegenstelling tot de 

provincie Overijssel, geen integraal geïntegreerd KGO-beleid vastgesteld. In Dinkelland is het KGO-

beleid verankerd in verschillende beleidsdocumenten met elk hun eigen specifieke doelstelling en 

toepassingsbereik. Het betreft onder andere het gemeentelijk KGO-beleid en de Rood voor rood-

regeling. 

In de gemeentelijke mail wordt zonder nadere toelichting vermeld dat het KGO-beleid voor 

Dinkelland is uitgewerkt in de Rood voor rood-regeling. Deze Rood voor rood-regeling (artikel 6D) is 

exclusief van toepassing op het plan van initiatiefnemers zo wordt gesteld. Dit is ook de opvatting 

van B&W. De stelling dat artikel 6D van de Rood voor rood-regeling exclusief van toepassing is op het 

voorliggende planinitiatief  is om meerdere redenen niet juist en onnavolgbaar. 

De raad van de gemeente Dinkelland heeft eigen KGO-beleid vastgesteld. Dat gemeentelijk KGO-

beleid is gebaseerd op het provinciale KGO-beleid. Als er al gemeentelijk beleid van toepassing is op 

het onderhavige verzoek om een woonbestemming toe te kennen aan het perceel Ossendijk 4 dan 

zou het dit specifieke gemeentelijke KGO-beleid moeten zijn. En juist niet het Rood voor roodbeleid 

met een hele specifieke eigen doelstelling (sanering ontsierende stallen). Ook op basis van de 

provinciale antwoordmail (zie eind van deze notitie) zou je verwachten dat juist het gemeentelijk 

KGO-beleid van toepassing is. Over Rood voor rood-beleid en de verplichte sloop van stallen wordt 

met geen woord gesproken, althans niet van provinciezijde in de antwoordmail. Opmerkelijk is ook 

dat de gemeente in de vraagstelling kennelijk ook zelf uitgaat van uitsluitend de toepassing van het 

KGO-beleid. Ook de vragen over een grotere woninginhoud beperken zich tot het KGO-beleid. Er 

wordt nergens een link gelegd naar de Rood voor rood-regeling. 
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 Het gemeentelijk KGO-beleid is door de gemeenteraad vastgesteld bij besluit van 8-10-2013 en 

gewijzigd bij besluit van 22-3-2016.  Het toepassingsbereik van deze regeling lijkt echter beperkt  tot 

“grootschalige economische ontwikkelingen” zo valt uit de regeling zelf af te leiden. Daar is aan de 

Ossendijk 4 geen sprake van. Anderzijds is er in de waarderingstabel in het KGO-beleid wel sprake 

van een transitiemogelijkheid van recreatie naar wonen. Wat hier ook van is, het gelijkluidende 

provinciale KGO-beleid moet op grond van de Omgevingsverordening toch al toegepast worden. Ook 

aan de Ossendijk 4. 

Hierna wordt toegelicht dat de gemeentelijke Rood voor rood- regeling niet van toepassing is en kan 

zijn op het onderhavige planinitiatief. Door de gemeente is aangevoerd dat de provincie Overijssel 

akkoord is gegaan met de mogelijkheid om een compensatiewoning  bij sloop van 850 m2 aan stallen 

te realiseren op een locatie met een recreatiebestemming zoals voorzien in artikel 6D van de Rood 

voor rood-regeling. Hieruit werd afgeleid dat daarmee artikel 6D exclusief van toepassing is op het 

voorliggende planinitiatief aan de Ossendijk 4. Verwezen werd daarbij naar de aan het eind van deze 

notitie opgenomen mail van 4 juli en de daarbij meegezonden antwoordmail van de provincie.   

Artikel  6D van de Rood voor rood-regeling biedt de (keuze-)mogelijkheid om, bij de sloop van 850 

m2 aan ontsierende stallen, de compensatiewoning op een bestemming met een recreatiewoning te 

realiseren. Als zelfstandige  regel uitgelicht en toegepast, en verplichtend van toepassing verklaard 

op het voorliggende planinitiatief , wordt artikel 6d volledig uit zijn verband gerukt en op een 

oneigenlijke wijze toegepast. Strikt genomen is artikel 6d, op zichzelf beschouwd, niet toepasbaar op 

de situatie aan de Ossendijk 4. 

Het door de gemeente van toepassing verklaarde artikel 6D uit het Rood voor rood-beleid is in 

algemene zin in strijd met de provinciale Omgevingsverordening, een wettelijke regeling. In artikel 

2.12.4, lid 1 van de Omgevingsverordening is namelijk bepaald dat het verboden is om aan een als 

zodanig bestemde recreatiewoning een woonbestemming toe te kennen. In lid 2 van dat artikel 

wordt daarop een uitzondering gemaakt, uitsluitend voor langdurig permanent bewoonde 

recreatiewoningen. Voor het toekennen van een woonbestemming moet aan een aantal 

voorwaarden worden voldaan. Zo mogen de “bouwmogelijkheden binnen de te realiseren 

woonbestemming niet ruimer zijn dan nodig is voor de invulling van de huidige woonfunctie.”  Artikel 

6D beperkt zich niet tot alleen langdurig bewoonde recreatiewoningen. Op grond van de Rood voor 

rood-regeling (artikel 6D) kunnen alle recreatiewoningen een woonbestemming krijgen, dus ook de 

reguliere niet permanente bewoonde recreatiewoningen. Ook is de woninginhoud niet beperkt tot 

het hoogst noodzakelijke, zoals de Omgevingsverordening voorschrijft. Volgens de Rood voor rood-

regeling is een compensatiewoning met een reguliere inhoud van 750 m3 toegestaan.  In algemene 

zin is artikel 6D uit de Rood voor rood-regeling in strijd met de Omgevingsverordening, een wettelijke 

regeling van de provincie Overijssel. 

De regeling in de Omgevingsverordening is bedoeld om teloorgang van recreatiewoningen te 

voorkomen. Waar recreatiewoningen verdwijnen ontstaat elders ruimtebehoefte aan vervangende 

recreatiewoningen aldus de provincie. Bij de toepassing van artikel 6D vervalt er een 

recreatiewoning. Die regeling is dus niet alleen inhoudelijk in strijd met de inhoud van de 

Omgevingsverordening, maar ook met het achterliggende doel daarvan. 

De toepassing van het (gemeentelijk) Rood voor roodbeleid is niet als voorwaarde verbonden aan de 

beleidsmatige mogelijkheden om langdurig permanent bewoonde recreatiewoning tot woning te 
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bestemmen. Niet in artikel 2.12.4, lid 2 van de Omgevingsverordening, noch in de gelijkluidende 

paragraaf  4.8 van de “Nota verblijfsrecreatie NOT 2018” van de gemeente Dinkelland. Bij het 

toekennen van een woonbestemming, in de hiervoor aangehaalde uitzonderingssituatie met 

permanentte bewoning, is wel het KGO-beleid van toepassing. Ondanks dat het vorenstaande 

kennelijk bekend was bij de gemeente (zie de bijgevoegde gemeentelijke mail met antwoordreactie 

van de provincie) is voor de Ossendijk 4 aangegeven dat juist artikel 6D van de Rood voor regeling 

(als uitwerking van het KGO-beleid) exclusief van toepassing is. 

Het voorliggende verzoek om een woonbestemming toe te kennen is op zich aan te merken als een 

uitzonderingssituatie zoal bedoeld in de Omgevingsverordening en de gemeentelijke “Nota 

verblijfsrecreatie NOT 2018” waarbij het mogelijk is een woonbestemming toe te kennen aan een 

locatie met een recreatiebestemming. Het van toepassing verklaren van artikel 6D op juist die enkele 

uitzonderingsgevallen is opmerkelijk. Met de (exclusieve) gemeentelijke toetsing van het verzoek aan 

artikel 6D van het gemeentelijk Rood voor Roodbeleid  wordt namelijk een verkeerde niet bedoelde 

zelfstandige betekenis en uitleg aan dat artikellid gegeven. De regeling wordt toegepast op een 

situatie waar de regeling niet voor bedoeld is. Er is geen sprake van de sloop van stallen, noch van de 

bouw van een nieuwe woning. Daarmee is bij de verplichte toepassing van artikel 6D voor de 

Ossendijk 4 sprake van “detournament de pouvoir”, ofwel oneigenlijk gebruik van een regeling. En 

dat is in strijd met het bepaalde in artikel 3:3 van de Algemene wet bestuursrecht. Zeker in het geval 

waarop vooraf gemotiveerd gewezen wordt op die onjuiste uitleg en toepassing van de eigen 

beleidsregels zal het volharden in de B&W-opvatting resulteren in een onrechtmatige bestuursdaad 

in de besluitvormingsfase. 

Doel van Rvr-regeling is namelijk om met de sloop van landschapsontsierende stallen (rood) 

ruimtelijke kwaliteitswinst te behalen. Om dit te stimuleren en financieel mogelijk te maken mag een 

nieuwe woning (rood) gerealiseerd worden, mits tenminste 850 m2 aan ontsierende stallen gesloopt 

wordt.  Bij de Rood voor rood-regeling gaat het om KGO-beleid dat specifiek van toepassing is bij de 

sloop van stallen. Het beleid heeft als doel  de sloop van stallen te stimuleren en realiseren. De KGO-

kwaliteitsbalans moet daarbij per saldo een positief resultaat opleveren. Die kwaliteitsbeoordeling 

blijkt uit het Rood voor rood-beleid zelf. Voor de sloop van minimaal 850 m2 aan stallen mag een 

woning met een reguliere inhoud teruggebouwd worden. Daarmee is dus per saldo sprake van 

ruimtelijke kwaliteitswinst. Het gaat om het verbeteren van de omgevingskwaliteit in fysieke zin.  

Bij het planinitiatief  aan de Ossendijk 4 is er geen sprake  van sloop van “rood” en/of de bouw van 

compenserend “rood”. Aan de Ossendijk 4  is rechtens een recreatiewoning met een inhoud van 490 

m3 aanwezig. Deze woning wordt jarenlang permanent bewoond. Het voorliggende plan voorziet 

enkel in het toekennen van een woonbestemming aan het perceel. Een puur formele actie. In fysieke 

zin verandert er niets. Niet qua bebouwing, niet qua terreininrichting en ook het gebruik niet. Er 

worden ook geen stallen gesloopt. Zonder dat er sprake is van te slopen “rood” en/of nieuw te 

bouwen “rood” valt niet uit te leggen dat de gemeentelijke Rood voor rood-regeling (artikel 6D) van 

toepassing is. Die beleidsregel kan niet op het onderhavige verzoek van toepassing zijn.  

In de gemeentelijke uitleg van de Rvr-regeling worden ten onrechte het doel van de regeling (sloop 

ontsierende stallen) en  de “compensatiemogelijkheid” (bouw woning) omgedraaid. Het doel wordt 

de bouw van een woning en als compensatie moet 850 m2 aan stallen gesloopt worden. Nog los van 

het feit dat het verzoek geen betrekking heeft op de bouw van een woning miskennen B&W de 
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doelstelling  van de Rood voor rood-regeling, te weten de sloop van stallen. Voor planinitiatieven die 

impact (kunnen) hebben op de ruimtelijke kwaliteit en waarbij sprake is compenserende 

kwaliteitsinvesteringen is niet de Rood voor rood-regeling met de specifieke eigen doelstelling, van 

toepassing, maar wel  juist het  gemeentelijk KGO-beleid. Ware het niet dat het toepassingsbereik 

van dat beleid mogelijk nog niet integraal van toepassing is in de gemeente Dinkelland. 

De gemeentelijke uitleg van de Rood voor rood regeling zelf, in verband met het voorliggende 

planinitiatief, is overigens ook niet correct en zal in de praktijk niet de gewenste kwaliteitswinst 

opleveren. De gemeentelijke reactie en uitleg kwam er op neer dat: “als je een woonbestemming 

wenst moet je tenminste 850 m2 aan ontsierende stallen slopen.” In de Rood voor rood –regeling 

zelf staat echter iets anders: ”als je 850 m2 aan stallen sloopt mag je een nieuwe woning bouwen, in 

beginsel op de slooplocatie zelf of naar keuze op één van de vier onder artikel 6 A t/m D genoemde 

locaties.”. Bij de sloop van 850 m2 aan stallen mag er dus een nieuwe woning gebouwd worden met 

een keuzemogelijkheid voor wat de bouwlocatie betreft.  Allereerst gaan B&W er ten onrechte 

vanuit dat er een nieuwe woning wordt gebouwd. Er is evenwel  slechts sprake van het toekennen 

van een  woonbestemming, zonder dat er in ruimtelijke zin wat verandert. In de uitleg van de Rood 

voor rood-regeling door B&W wordt de (nieuw-)bouwlocatie bovendien ten onrechte verplichtend 

gekoppeld aan de locatie Ossendijk 4 (keuzemogelijkheid 6D in de RvR-regeling). Die verplichte 

locatiekoppeling staat haaks op de keuzemogelijkheid die de initiatiefnemers zelf hebben op basis 

van het door de raad vastgestelde artikel 6 van de RvR-regeling.  

Het omdraaien van doel en compensatiemogelijkheid en het verplicht voorschrijven van de 

bouwlocatie is niet alleen onjuist maar levert ook in praktische zin niet het door B&W bepaalde 

resultaat op. Als initiatiefnemers namelijk inderdaad 850 m2 aan stallen zouden slopen dan behoeft 

het geen nadere uitleg dat: 

1. zij dan inderdaad gebruik maken van de mogelijkheid om een nieuwe woning te realiseren en 

niet om daar de reeds permanent bewoonde recreatiewoning aan de Ossendijk 4 voor te 

gebruiken; 

2.  zijn die nieuwe  woning realiseren op een onbebouwde plek en niet op het reeds ingerichte en 

voor woondoeleinden in gebruik zijnde perceel aan de Ossendijk 4. 

Naast de nieuwbouw van een woning op een maagdelijke bouwlocatie blijft daarmee de situatie met 

permanente bewoning aan de Ossendijk 4 onveranderd bestaan. Dit is het logische en voor de hand 

liggende gevolg van de onjuiste uitleg en toepassing van de Rood voor rood regeling door of namens 

B&W.  

Vanuit initiatiefnemer bezien vraagt toepassing van de Rood voor rood-regeling, zoals uitgelegd en 

kennelijk toegepast door of namens B&W, een onredelijke en onevenredige compenserende 

kwaliteitsinvestering. Zoals hiervoor al  is aangegeven mag een nieuwe woning gebouw worden als er 

850m2 aan stallen gesloopt wordt. In dat geval is er per saldo sprake van kwaliteitswinst. Bij het 

planinitiatief aan de Ossendijk is er geen sprake van nieuw rood of een nieuwe woning maar moet 

wel ook 850 m2 aan stallen gesloopt worden. Dat terwijl er in fysieke zin niets wijzigt aan de 

Ossendijk. De sloopplicht van 850 m2 aan stallen voor het enkel toekennen van een 

woonbestemming  aan een bestaande situatie is onevenredig en onredelijk op basis van de aan de 

Rood voor rood-regeling zelf ten grondslag gelegde kwaliteitsbeoordeling (nieuwe woning bij sloop 
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850 m2 aan stallen). Als voor beide situaties met dezelfde kwaliteitscompensatiebalans (ruimtelijke 

impact versus compensatie) wordt gemeten dan zou in de situatie van initiatiefnemers, waarbij in 

fysieke zin niets verandert, volstaan kunnen worden met een veel  bescheidener 

kwaliteitscompensatie dan de sloop van 850 m2 aan stallen. Vanwege de disbalans in de 

kwaliteitscompensatie zal er in de praktijk geen gebruik gemaakt worden van keuzemogelijkheid 6D 

met de mogelijkheid  de woning te realiseren op een locatie waarop al een recreatiewoning aanwezig  

is. Zeker niet in de situatie zoals aan de Ossendijk 4,  waarbij er langdurig sprake is van een situatie 

met permanente bewoning. 

Ook uit de verplichte en onredelijke kwaliteitscompensatie, bij het oneigenlijk omdraaien van doel en 

compensatie van de RvR-regeling, valt af te leiden dat de Rood voor rood-regeling niet van 

toepassing is en kan zijn in verband met het onderhavige verzoek om alleen een woonbestemming 

toe te kennen.  

Van gemeentezijde is aangevoerd dat de provincie Overijssel akkoord is gegaan met de mogelijkheid 

om een compensatiewoning  bij sloop van 850 m2 aan stallen te realiseren op een locatie met een 

recreatiebestemming zoals voorzien in artikel 6D van de Rood voor rood-regeling. Hieruit werd 

afgeleid dat daarmee artikel 6D exclusief van toepassing is op het voorliggende planinitiatief aan de 

Ossendijk 4. Verwezen werd naar de bijgaande mail van 4 juli en de meegezonden antwoordmail van 

de provincie.   

Zoals hiervoor al is aangegeven heeft de antwoordmail van de provincie betrekking op het 

toepassingsbereik van  artikel 2.12.4, lid 2 van de Omgevingsverordening. Die antwoordmail had 

betrekking op toekennen van een woonbestemming ( met eventueel een grotere inhoud) aan een 

langdurig bewoonde recreatiewoning met toepassing van het (provinciale) KGO-beleid. Dat KGO-

beleid is eveneens verankerd in de Omgevingsverordening. In de provinciale reactie wordt bevestigd 

dat het (provinciale) KGO van toepassing is en ook dat de woninginhoud beperkt moet worden tot de 

hoogst noodzakelijke inhoud zoals ook in artikel 2.12.4, lid 2 is voorgeschreven. Uit die reactie blijkt 

niet dat de provincie  heeft ingestemd met de in artikel 6D voorziene mogelijkheid om in algemene 

zin een woonbestemming toe te kennen aan een locatie met een recreatiebestemming. In de 

provinciale reactie wordt op geen enkele wijze gerefereerd aan de gemeentelijke Rood voor rood-

regeling en/of  artikel 6D uit die regeling. Als een woonbestemming toegekend kan worden dan 

uitsluitend op basis van de in de artikel 2.12.4, lid 2 van de Omgevingsverordening omschreven 

uitzonderingssituaties met langdurig permanent bewoonde recreatiewoningen en mits voldaan 

wordt aan de in dat artikel opgenomen voorwaarden. Dat de provincie in die uitzonderingsgevallen 

akkoord gaat met een  woonbestemming behoeft geen nadere toelichting. Want die mogelijkheid is 

voorzien in artikel van 2.12.4, lid 2 van de Omgevingsverordening. Mits voldaan wordt aan de 

voorwaarden levert het toekennen van een woonbestemming aan een locatie met een permanent 

bewoonde recreatiewoning extra kwaliteitswinst op in vergelijking met de situatie dat een nieuwe 

woning wordt gebouwd. Er zal namelijk geen of in mindere mate sprake zijn van nieuw rood terwijl er 

wel 850m2 aan stallen wordt gesloopt. Daar zal de provincie geen bezwaar tegen hebben. Hiervoor is 

al toegelicht dat de  locatiekeuze in de praktijk waarschijnlijk nooit op zo’n locatie zal vallen.  

 Voor zover er al sprake is van strijd tussen de regelingen of van tegenstrijdigheden dan gelden de 

algemeen aanvaarde rechtsbeginselen lex specialis (derogat legi generali) en lex posterior (derogat 

legi priori/anteriori). Deze twee beginselen komen erop neer dat een speciaal op een bepaald 
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verzoek of situatie van toepassing zijnde regeling voorgaat  op een algemene regeling. En dat een 

later vastgestelde of actuelere regeling voorgaat op een oudere of mogelijk gedateerde regeling. In 

de terugkoppeling werd van gemeentewege gesteld dat de Nota Verblijfsrecreatie NOT 2018 niet van 

toepassing is en de Rood voor rood regeling juist wel. Kennisname van de inhoud van beide 

regelingen logenstraft die opvatting zo is hiervoor toegelicht. Het beleid en voorwaarden uit de Nota 

verblijfsrecreatie NOT 2018 heeft heel specifiek betrekking op een situatie met langdurig 

permanente bewoning van een recreatiewoning. Het Rood voor rood-beleid in het geheel niet. 

Artikel 6D van het Rvr-beleid heeft betrekking op alle recreatiewoningen, zonder onderscheid te 

maken in de bewoningssituatie. Het aangehaalde beleid in de Nota verblijfsrecreatie heeft  specifiek 

betrekking op een situatie met langdurig permanent bewoonde solitaire recreatiewoningen. Vanuit 

de Nota Verblijfsrecreatie 2018 ligt er ook geen (formele) relatie met het gemeentelijk Rvr-beleid. De 

Nota heeft als lex specialis voorrang op het Rvr-beleid, mocht dat laatstgenoemde beleid al van 

toepassing zijn geweest. Dat de “Nota verblijfsrecreatie NOT 2018” van een recentere datum is en de 

meest actuele beleidsinzichten van de raad weergeeft hoeft geen nadere toelichting. 

Tot slot nog een korte analyse over de wijze waarop de gemeenteraad het eigen beleid heeft 

toegepast over het jaar 2019. In algemene zin is de Rood voor rood-regeling regelmatig toegepast. 

Daarbij was er steeds sprake van de sloop van stallen en de bouw van een compensatiewoning. In 

sommige gevallen werden op verschillende locaties stallen gesloopt. Alles in lijn met het 

geformuleerde RvR-beleid. Zoals verwacht en hiervoor toegelicht is er nergens gebruik gemaakt van 

de keuzemogelijkheid om een compensatiewoning te realiseren op een bestemming met een 

recreatiewoning (keuzemogelijkheid 6D uit de RvR-regeling).  Niet uit te sluiten is dat in een aantal 

gevallen de aanvragers wel de beschikking hebben gehad over een recreatiewoning. Dat aspect valt 

buiten het bereik van deze analyse. Gelet op het verplichtend voorschrijven van artikel 6D door B&W 

wordt er op dit moment vanuit gegaan dat er in geen enkel geval sprake is geweest van een situatie 

waar initiatiefnemers beschikten over een recreatiewoning en B&W dat ook onderzocht hebben. Des 

te opmerkelijker is het dat er bij een tweetal aanvragen sprake was van een planwijziging waarbij een 

nieuwe woning of woonbestemming  mogelijk werd gemaakt zonder dat de RvR-regeling werd 

toegepast. Eén van deze beide situaties is zelfs nagenoeg vergelijkbaar met het onderhavige verzoek. 

In dat geval is aan een langdurig permanent bewoond recreatiewoongedeelte (dat zelfs niet als 

recreatiewoning was bestemd) een woonbestemming toegekend, zonder dat KGO of de 

gemeentelijke Rood voor rood –regeling (artikel 6D) is toegepast. 

In het eerste geval is een dubbel woonhuis aan de Frensdorferweg 7-9  herbestemd tot vrijstaande 

enkele woning en is het mogelijk gemaakt een extra woning  aansluitend aan hetzelfde perceel te 

realiseren. Het aantal woningen bleef gelijk maar in ruimtelijke zin is het totaalvolume toegenomen 

met de inhoud van de nieuwe woning. Bovendien liggen de woningen verspreid. Volstaan is hier met 

het toepassen van KGO zonder de RvR-verplichting om 850 m2 aan stallen te slopen vanwege in 

verband met de nieuwe woning. Van de vergelijkbare situatie als aan de Ossendijk 4 was sprake op 

het perceel Hanenweg 1, 1a en 3. Daar waren rechtens 2 woningen aanwezig (Hanenweg 1 en 1a, 

door splitsing ontstaan). In het plan Buitengebied van Dinkelland was ten onrechte maar één woning 

bestemd. Die fout is in 2019 hersteld. Er is echter meer gebeurd in 2019. Een recreatief 

woongedeelte dat al lang permanent bewoond werd (Hanenweg 3) heeft als afzonderlijke woning 

een  woonbestemming gekregen. Opmerkelijk omdat het recreatieve woongedeelte niet als zodanig 

bestemd was (en ook geen woonbestemming had, ook niet in het oude plan van de gemeente 

Weerselo) en de woonbestemming is toegekend zonder dat de RvR-regeling of het KGO-beleid is 
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toegepast. In het besluit staat nog dat een rechtens aanwezige situatie wordt gelegaliseerd, maar 

daar was geen sprake van voor wat betreft het recreatiewoongedeelte zo valt ook af te leiden uit de 

plantoelichting. De lang bestaand bewoning van het recreatieve woongedeelte wordt gelegaliseerd. 

De situatie is vergelijkbaar met het voorliggende planinitiatief met dien verstande dat het recreatieve 

woongedeelte aan de Hanenweg voordien niet als zodanig bestemd was en aan de Ossendijk 4 wel. 

Aan de Ossendijk krijgt een recreatiewoning een woonbestemming. In dat geval is, althans volgens 

B&W, artikel 6D van de RvR-regeling exclusief van toepassing. Deze B&W benadering doortrekkend 

naar de Hanenweg betekent dat artikel 6B van de RvR-regeling verplicht toegepast had moeten 

worden.  Er is immers sprake van de realisatie van een extra woning/woonbestemming in een te 

behouden karakteristiek gebouw (een situatie zoal beschreven in artikel 6B RvR-regeling). Dat dit niet 

gebeurd is is op zich niet verwonderlijk maar onderstreept wel tevens de onverklaarbare en onjuiste  

van toepassing verklaring van artikel 6D op het planinitiatief aan de Ossendijk 4.  

Ook in lijn met de uitvoeringspraktijk over 2019 is het dus niet verklaarbaar waarom B&W artikel 6D 

van de Rood voor rood-regeling exclusief van toepassing verklaren op het voorliggende verzoek 

waarbij zelfs geen sprake is van nieuw rood, net als aan de Hanenweg.   
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Ambtelijke mail 4 juli 2019; uitleg over KGO en Rood voor rood (met bijlage) 

 

Ossendijk 4 Deurningen 
Oude Moleman, Ruud <r.oudemoleman@noaberkracht.nl> 
Do 4-7-2019 10:52 

Aan:'Antoon Nijland' <antoonnijland@hotmail.com> 

 

1 bijlagen (86 kB) 

Reactie provincie m b t het bestemmen van een recreatiewoning tot woning (4-12-17).pdf;  

 
 
Geachte heer Nijland……., Beste Antoon……., 
  
 Naar aanleiding van ons telefoongesprek gistermiddag stuur ik jou hierbij het schrijven van de 
provincie over de wijziging van de bestemming “recreatiewoning” naar de bestemming ‘wonen”. Zie 
hiervoor de toegevoegde bijlage bij de mail. Hier staat duidelijk vermeld dat de gemeente het 
bevoegd gezag is en ook om te bepalen wat de investering moet zijn in de ruimtelijke kwaliteit.  
  
Tevens willen wij u wijzen op de toelichting van de omgevingsverordening van de provincie Overijssel 
op het onderdeel recreatiewoningen. Zie hiervoor onderstaande passage.  
  

“Geen woonbestemming De bestemming van recreatiewoningen mag niet 
worden gewijzigd in een woonbestemming. De achtergrond van deze regel is 
dat recreatiewoningen die op enig moment als zodanig zijn gebouwd, 
beschikbaar moeten blijven voor een recreatieve functie om te voorkomen 
dat voor de bouw van nieuwe recreatiewoningen (opnieuw) beslag wordt 
gelegd op de Groene Omgeving. Een uitzondering op deze regel wordt 
gemaakt voor die permanent bewoonde recreatiewoningen die zijn bewoond 
voor 31 oktober 2003 en deze permanente bewoning is sindsdien 
onafgebroken voortgezet; of die op grond van objectgebonden 
overgangsrecht voor permanente bewoning mogen worden gebruikt. Daarbij 
moet ook worden voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 voor 
(bestaande) reguliere woningen en relevante milieuwetgeving en moeten de 
bouwmogelijkheden binnen de te realiseren woonbestemming niet ruimer zijn 
dan nodig is voor instandhouding van de recreatiewoning als woning. 
Gemeentebesturen dienen bij het vaststellen van bestemmingsplannen 
waarin de wijziging van de bestemming van recreatiewoningen naar 
woonbestemmingen alle afwegingen te maken die voor een goede ruimtelijke 
ordening gewenst zijn. Dat betekent dat onder meer de gevolgen voor de 
woningvoorraad, de afspraken met andere overheden en consequenties voor 
omliggende bestemmingen in de afweging moeten worden betrokken. 
Wanneer de bestemming van een recreatiewoning wordt gewijzigd in een 
woonbestemming, is sprake van een functiewijziging en dus formeel gezien 
van een nieuwvestiging. Daarop is de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving van 
toepassing.” 
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In de laatste zin staat duidelijk vermeld dat de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) van 
toepassing is. In het geval van de gemeente Dinkelland is de KGO verwerkt in het Rood voor Rood 
beleid van de gemeente Dinkelland. Voor de gemeente Dinkelland is de KGO invulling op dit 
onderdeel het Rood voor Rood beleid van toepassing. In dit door de raad vastgestelde Rood voor 
Rood beleid staat het volgende:  
“Het realiseren van de Rood voor Rood woning op een locatie met een bestemming “recreatiewoning” is 
mogelijk, als het gaat om een solitaire recreatiewoning (dus niet op recreatieparken/-terreinen). De 
recreatiebestemming vervalt dan en wordt gewijzigd in een woonbestemming.” 
  
  
  
Met vriendelijke groet, 
  
Ruud Oude …………………………………………………… 
Beleidsmedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling 
  
Organisatieonderdeel Fysieke Leefomgeving  
Team RO | Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
  
De gemeenten Dinkelland en Tubbergen werken samen om inwoners nog beter van dienst te kunnen zijn.  
Dit doen zij onder de naam Noaberkracht. 
  
  

 
  
 

  

Gemeente Dinkelland 
Nicolaasplein 5 | Postbus 11 | 7590 
AA | Denekamp 
T . 0541 854 100 | F. 0541 854 320 
info@dinkelland.nl 
www.dinkelland.nl 
@Dinkellandinfo  
  

Gemeente Tubbergen 
Raadhuisplein 1 | Postbus 30 | 7650 AA 
| Tubbergen 
T. 0546 628 000 | F. 0546 628 111 
gemeente@tubbergen.nl 
www.tubbergen.nl 
@Gem_Tubbergen 
  

Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 
Postbus 21 | 7590 AA | Denekamp 
info@noaberkracht.nl 

mailto:info@dinkelland.nl
http://www.dinkelland.nl/
mailto:gemeente@tubbergen.nl
http://www.tubbergen.nl/
mailto:info@noaberkracht.nl
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Bijlage bij ambtelijke mail 4 juli 2018 
 
Antwoordmail provincie over toepassing KGO bij toekennen 
woonbestemming aan recreatiewoningen en vergroten woninginhoud 
 
 
Geachte heer Valk………., Beste Wim………,       
 
Hierbij een antwoord op de gestelde vragen over het toepassen van de Kwaliteitsimpuls 
Groene Omgeving voor het toekennen van een woonbestemming aan recreatiewoningen en het 
verruimen van de bouwmogelijkheden. 
 
Vragen m.b.t. het bestemmen van een recreatiewoning tot woning: 
1. Is bij het toepassen van onderstaande mogelijkheid de kwaliteitsimpuls van toepassing? 
2. Eén van de voorwaarden is dat de bouwmogelijkheden niet verruimd worden, wordt hiermee 
bedoeld dat de huidige inhoud van de recreatiewoning (bv. 300m³) niet vergroot mag 
worden tot de reguliere inhoud van woningen in het buitengebied (750m³ + 100m² 
bijgebouwen)? 
3. Zo ja, kan dit ook niet met toepassing van de kwaliteitsimpuls (investeren in ruimtelijke 
kwaliteit ter compensatie van het vergroten van de bouwmogelijkheden)? 
 
Ad.1 
De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) is van toepassing als een woonbestemming wordt 
toegekend aan recreatiewoningen. Er is dan namelijk sprake van een functiewijziging in de groene 
omgeving en daarvoor geldt het KGO-beleid (artikel 2.1.6). 
Dit betekent concreet dat als een recreatiewoning een woonbestemming krijgt ‘het verlies aan 
ecologische en/of landschappelijke waarden in voldoende mate wordt gecompenseerd door 
investeringen ter versterking van ruimtelijke kwaliteit in de omgeving’. De investering die gedaan moet 
worden is altijd maatwerk en afhankelijk van de impact van de functiewijziging op de omgeving (denk 
hierbij aan het landschapstype, de verschijningsvorm van de aanwezige bebouwing, de huidige 
landschappelijke inpassing en dergelijke). 
De gemeente is bevoegd gezag voor het geven van een woonbestemming aan recreatiewoningen. 
Ook is de gemeente aan zet om te bepalen welke impact de functiewijziging van recreatie naar wonen 
heeft en welke kwaliteitsprestaties/investeringen nodig zijn om deze impact in voldoende mate te 
compenseren. In het kader van de voorkantsamenwerking zal de provincie op hoofdlijnen meekijken of 
de kwaliteitsprestatie/investering in balans zijn met de impact van de functiewijziging. 
 
Ad.2 
De inhoud van de recreatiewoning mag bij het omvormen naar een woonbestemming in beginsel niet 
vergroot worden. Er kunnen zich echter situaties voordoen dat de recreatiewoning moet voldoen aan 
regelgeving (bijvoorbeeld de recreatiewoning voldoet niet aan het bouwbesluit en kan om die reden 
geen woonbestemming krijgen). In dit soort gevallen kan ingestemd worden met het vergroten van de 
woning. Echter niet groter dan beslist noodzakelijk is om de woning in overeenstemming te brengen 
met het bouwbesluit. De KGO moet afgestemd zijn op het extra volume en de mogelijke impact die 
daardoor ontstaat. 
 
Ad.3 
Extra vergroting van de recreatiewoning (bovenop de vergroting genoemd onder Ad.2) is eventueel 
wel mogelijk via het generieke KGO beleid. Echter in dat geval zal een veel grotere KGO-investering 
gedaan moeten worden, aangezien door de vergroting de impact op de omgeving (fors) zal toenemen. 
Ook in dit geval is er sprake van maatwerk. Wij adviseren hierover aan de voorkant afstemming te 
zoeken met de provincie. 
 
Informatie 
Wij hopen u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u 
contact opnemen met de heer A. Gijsendorffer. 
06-10680207 A.Gijsendorffer@overijssel.nl 
J.P. van der Veen 
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(04-12-2017) 
 
Artikel 2.12.4 Omgevingsverordening 
lid 1 
Bestemmingsplannen voorzien niet in wijziging van geldende bestemmingsplannen 
waarbij aan een recreatiewoning die op dat moment als zodanig is bestemd, een 
woonbestemming wordt toegekend. 
lid 2 
In afwijking van het bepaalde in lid 1 kan aan een recreatiewoning een woonbestemming 
worden toegekend, indien wordt voldaan aan een van de volgende voorwaarden: 

 de recreatiewoning werd vóór of op 31 oktober 2003 permanent bewoond en deze 

 permanente bewoning is sindsdien onafgebroken voortgezet, of 

 op de gronden van de recreatiewoning rust krachtens een onherroepelijk 

 bestemmingsplan op 12 april 2017 objectgebonden overgangsrecht op grond 
 waarvan de recreatiewoning voor permanente bewoning mag worden gebruikt; 
 en indien wordt voldaan wordt aan de volgende voorwaarden: 

 er kan worden voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 voor (bestaande) 

 reguliere woningen; 

 er kan worden voldaan aan de relevante milieuregelgeving; en 

 de bouwmogelijkheden binnen de te realiseren woonbestemming zijn niet ruimer 

 dan nodig is voor de invulling van de huidige woonfunctie. 
 
Toelichting 
Geen woonbestemming 
De bestemming van recreatiewoningen mag niet worden gewijzigd in een 
woonbestemming. De achtergrond van deze regel is dat recreatiewoningen die op enig 
moment als zodanig zijn gebouwd, beschikbaar moeten blijven voor een recreatieve 
functie om te voorkomen dat voor de bouw van nieuwe recreatiewoningen (opnieuw) 
beslag wordt gelegd op de Groene Omgeving. 
Een uitzondering op deze regel wordt gemaakt voor die permanent bewoonde 
recreatiewoningen die zijn bewoond voor 31 oktober 2003 en deze permanente bewoning 
is sindsdien onafgebroken voortgezet; of die op grond van objectgebonden 
overgangsrecht voor permanente bewoning mogen worden gebruikt. Daarbij moet ook 
worden voldaan aan de eisen van het Bouwbesluit 2012 voor (bestaande) reguliere 
woningen en relevante milieuwetgeving en moeten de bouwmogelijkheden binnen de te 
realiseren woonbestemming niet ruimer zijn dan nodig is voor instandhouding van de 
recreatiewoning als woning. Gemeentebesturen dienen bij het vaststellen van 
bestemmingsplannen waarin de wijziging van de bestemming van recreatiewoningen 
naar woonbestemmingen alle afwegingen te maken die voor een goede ruimtelijke 
ordening gewenst zijn. Dat betekent dat onder meer de gevolgen voor de 
woningvoorraad, de afspraken met andere overheden en consequenties voor omliggende 
bestemmingen in de afweging moeten worden betrokken 
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