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Startnotitie wonen aan de Ossendijk 4 in Deurningen
Aanleiding
Frank Ophuis en Pauline Ophuis-Stevelink (hierna: Ophuis), wonend aan de Hoofdstraat 56 in
Deurningen hebben medio 2012 twee percelen aan de Ossendijk in Deurningen in eigendom gekregen
van de ouders van Frank. In de onderstaande situeringsschets zijn de beide percelen in groen
weergegeven.

Afbeelding 1: situering percelen Ophuis
Op het perceel Ossendijk 4 is in het verleden een groot aantal gebouwen gerealiseerd door de ouders.
Eén van die gebouwen is lang geleden verbouwd tot woonruimte en wordt tot op heden
ononderbroken permanent bewoond. Het terrein is ingericht als woonkavel maar in het
bestemmingsplan Buitengebied nog bestemd als recreatiewoning. Het aangrenzende bos is voor een
deel ook bebouwd en in gebruik ten behoeve van de woonfunctie.
Ophuis wil zelf gaan wonen aan de Ossendijk 4, maar graag in een woning met een wat grotere
inhoud. Met een wijziging van het bestemmingsplan kan dat mogelijk gemaakt worden. Recent heeft
de raad de beleidsmatige mogelijkheid geopend om de bestemming recreatiewoning te wijzigen in een
reguliere woonbestemming. De woonsituatie aan de Ossendijk voldoet voor 100% aan de criteria die
de raad gesteld heeft om de bestemming te wijzigen. Daarbij geldt evenwel de beperking dat de
woninginhoud niet groter mag zijn dan nodig is voor de actuele permanente woonsituatie, te weten
een gezin met twee kinderen.
Mede omdat het ruimtelijk past op die plek en in die omgeving wil Ophuis graag 1000 m3 aan
woonvolume realiseren. Als compensatie voor die ruimere inhoudsmaat wil hij ruimhartig investeren
in omgevingskwaliteit, zodanig dat er per saldo een eindinrichting wordt gerealiseerd met een forse
ruimtelijke kwaliteitswinst. Omdat het initiatief op een aantal punten niet geheel in overeenstemming
is met de regels uit een aantal gemeentelijke beleidsdocumenten heeft Ophuis het initiatief uitgewerkt
in lijn met de bedoeling van de binnenkort in werking tredende Omgevingswet. Hierna zal blijken dat
het initiatief in overeenstemming is met de onderliggende doelstellingen van onder andere het
gemeentelijk Rood voor rood-beleid en het Schuur voor schuur-beleid.
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De voorziene compenserende kwaliteitsinvesteringen hebben in hoofdzaak een drieledig karakter. Aan
de Bornsedijk 9 wordt een beeldbepalende varkensschuur van260 m2 met asbestdak gesloopt. Het
aangrenzende bos aan de Ossendijk wordt opgeschoond en ontdaan van alle opslag, bebouwing,
hekwerken in het bos, e.d. En tot slot wordt er ook flink gesaneerd in bebouwing die op het perceel
Ossendijk 4 aanwezig is.
Het initiatief is hierna gedetailleerd uitgewerkt en onderbouwd met als uitgangspunt het behalen van
ruimtelijke kwaliteitswinst. Op basis van dit startdocument wordt het College van B&W gevraagd om in
principe in te stemmen met dit initiatief van Ophuis. Daarna zullen de plannen definitief uitgewerkt en
ingediend worden ten behoeve van beoordeling en besluitvorming door de gemeente.

Uitwerking en toelichting van het initiatief
Historisch perspectief
Het perceel Ossendijk 4 is van oorsprong een agrarisch perceel met agrarische bebouwing. In 1971
heeft de toenmalige gemeente Weerselo bouwvergunning verleend aan de ouders Ophuis om een
“kalverhok” te verbouwen tot volière. Uit ambtsberichten van begin 80-er jaren valt op te maken dat
het “kalverhok” is verbouwd tot weekendhuis en ook als zodanig in gebruik is genomen.
In de periode1971-1993 is het perceel en het naastgelegen bos bebouwd met meerdere opstallen. Het
college van Burgemeester en wethouders van de toenmalige gemeente Weerselo heeft in 1981, met
toepassing van de overgangsrechtregels uit het toen geldende bestemmingsplan Buitengebied, een
bouwvergunning verleend voor het vergroten van het “weekendhuis” met 15 %. Vanaf ongeveer
medio de 80-er jaren is het “weekendhuis” door de ouders Ophuis in gebruik genomen als permanente
woonruimte. Inmiddels was er ook een tuin met vijverpartij aangelegd. Tot heden ten dage wordt het
perceel en de betreffende opstal permanent bewoond.
In het Bestemmingsplan Buitengebied 2010 is het gehele perceel Ossendijk 4 opgenomen met de
bestemming “Recreatie – recreatiewoningen” (lichtgroen in onderstaande afbeelding).
Legenda:
Lichtgroen: recreatiebestemming
Donkergroen: bos en natuurbestemming
Geel : woonbestemmingen rondom
Stiparcering: waarde ecologie

Afbeelding 2: uitsnede verbeelding bestemmingsplan Buitengebied 2010
Het perceel en de woning zijn nooit gebruikt voor recreatieve doeleinden. Ook niet voordat het
perceel een recreatieve bestemming heeft gekregen.
Nadat Ophuis sr. is gestopt met zijn werkzaamheden als elektricien en de ouders Ophuis de
elektronicawinkel aan de Hoofdstraat in Deurningen hebben gesloten heeft Ophuis sr. zijn
werkzaamheden als elektricien voortgezet op zijn woonadres aan de Ossendijk 4. Het eerste jaar nog
in loondienst, daarna hobbymatig.Daar heeft hij een deel van de aanwezige bebouwing voor in gebruik
genomen. De overige bebouwing is gebruikt voor opslag van antieke en 2e-hands goederen,
bouwmaterialen en openhaardhout. Ophuis senior was een handelaar. Dat is ook nu nog zichtbaar
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door de vele goederen die buiten de bebouwing op het perceel en het aangrenzende bos opgeslagen
liggen of daar gedeponeerd zijn. Een groot deel van de aanwezige opstallen verkeert na jaren in een
bouwkundig slechte staat.
In 1995 heeft de toenmalige gemeente Weerselo een handhavingsactie gestart, zowel in verband met
de aanwezige bebouwing als de permanente bewoning door de ouders Ophuis. Die procedure is echter
voortijdig beëindigd door de gemeente. Het is Ophuis niet bekend waarom dat is gebeurd. Een
mogelijke verklaring zou kunnen zijn dat er op dat moment al sprake was van een lang bestaande
situatie die voor een deel onder de beschermende werking van oud overgangsrecht viel. Uit de
gemeentelijke terreininventarisatie ten behoeve van de handhaving uit 1995 blijkt dat het overgrote
deel van de huidige bebouwing toen al aanwezig was en dat er ook permanent gewoond werd.

Afbeelding 4: woning met aanbouw, Ossendijk 4, actuele situatie
Het huidige gebruik en de inrichting en bebouwing van het perceel en in het bos is in grote lijnen
hetzelfde als in 1995 toen de handhavingszaak speelde. De bij deze Startnotitie behorende bijlage
bevat een gedetailleerde foto-impressie en beschrijving van de bebouwing en terreininrichting zoals
die op dit moment aanwezig is aan de Ossendijk 4.

Een doorkijk naar het toekomstig gebruik en de inrichting.
Zoals aangegeven heeft Ophuis de percelen met opstallen en aanhorigheden medio 2012
overgenomen van de ouders Ophuis. De zelfstandige bewoning door de ouders is om
gezondheidsredenen beëindigd. De woning is nu verhuurd en word bewoond door een gezin met twee
kinderen. Ophuis wil zelf graag aan de Ossendijk 4 gaan wonen. Het betreft dan echter nog steeds een
permanente woonsituatie die, strikt genomen, niet in overeenstemming is met de voor het perceel
geldende bestemming, te weten “Recreatie -recreatiewoningen”. Uit rechtszekerheidsoogpunt wil
Ophuis daarom graag gebruik maken van de mogelijkheid om de recreatieve bestemming om te zetten
in een woonbestemming. De langdurige permanente (woon)situatie aan de Ossendijk voldoet namelijk
voor 100% aan de door de gemeenteraad van Dinkelland recent vastgestelde beleidscriteria om mee
te werken aan een woonbestemming (zie hierna). Daarbij geldt wel de voorwaarde dat de
woninginhoud niet groter mag zijn dan de inhoud die nodig is voor de “huidige permanente
woonsituatie”, te weten een gezin met twee kinderen. Ophuis wil ter plekke echter graag een
levensloopbestendige woning met een wat grotere woninginhoud van 1000 m3 realiseren.
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De ruimere inhoudsmaat valt niet uit de toon in het buitengebied en past uit ruimtelijk oogpunt goed
op de locatie aan de Ossendijk met rondom verspreid liggende woningen. Daarom is gezocht en
gekeken hoe die ruimere inhoudsmaat uit ruimtelijk-landschappelijk oogpunt op een verantwoorde
wijze gerealiseerd maar ook gemotiveerd kan worden. Voor wat Ophuis betreft ligt de sleutel in het
gedachtegoed en de werkwijze van de aanstaande Omgevingswet. Ophuis wil graag op een
verantwoorde wijze anticiperen op de formele inwerkingtreding van die wet. Daar is een bijzondere
reden voor. Insteek is om de extra m3 aan inhoud te compenseren met een overmaat aan
kwaliteitsinvesteringen, waardoor per saldo een aanzienlijke ruimtelijke kwaliteitswinst optreedt. Deze
benadering wordt ook wel de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving genoemd. Naast de sanering van
bebouwing en opslag op het terrein aan de Ossendijk 4 en het aangrenzende bosperceel wil Ophuis
ook elders investeren in de omgevingskwaliteit. Een van de weinige mogelijkheden die zich daarbij
voordoet is de sloop van een leegstaande en niet meer als zodanig in gebruik zijnde (mest)varkensschuur op het nabij gelegen agrarisch erf aan de Bornsedijk 9.

Afbeelding 5: Situering agrarisch erf Bornsedijk 9
Tegen betaling van een passende vergoeding wil de agrarisch ondernemer meewerken aan de
sanering/sloop van de prominent aanwezige schuur. Hij wil daarbij op korte termijn duidelijkheid
omdat het asbestdak van de schuur gesaneerd moet worden. Dat is ook mede een reden dat het
onderhavige principeverzoek nu aan het college van B&W wordt aangeboden, vooruitlopend op de
inwerkingtreding van de Omgevingswet.
Hierna wordt de vraag om een grotere woninginhoud mogelijk te maken uitgewerkt en nader
toegelicht. De benadering en het eindbeeld zijn gericht op het verbeteren van de omgevingskwaliteit.
Er wordt daarbij zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij een aantal gemeentelijke beleidsdocumenten
met hetzelfde doel.

De (beperkte) nieuwe mogelijkheden voor een woonbestemming
Op 16 oktober 2018 heeft de gemeenteraad van Dinkelland de “Nota Verblijfsrecreatie in Noordoost
Twente 2018” vastgesteld. Ook de andere NOT-gemeenten hebben die nota vastgesteld waardoor er
voor heel Noordoost Twente een uniform beleid van toepassing is.
Onder hoofdstuk 4 is het beleid voor de verschillende recreatievormen opgenomen. Paragraaf 4.8
bevat de uitgangspunten en het beleid voor recreatiewoningen buiten vakantieparken. In verband met
de permanente woonsituatie aan de Ossendijk zijn de volgende beleidsuitgangspunten van de raad
van belang:
- 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 een van
de volgende voorwaarden:
 de recreatiewoning werd vóór of op 31 oktober 2003 permanent bewoond en deze
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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.
Omdat het beleid een verwijzing bevat naar de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel
heeft de initiatiefnemer contact opgenomen met de Provincie. Daarbij is bevestigd dat de permanente
woonsituatie als aan de Ossendijk 4 voldoet aan de provinciale criteria uit de Omgevingsverordening
om een woonbestemming op te nemen. Ook overigens voldoet de woonsituatie aan de beleidscriteria
zoals door de Raad geformuleerd in de “Nota Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente 2018”. Uit
ruimtelijke en milieutechnisch oogpunt en landschappelijk bestaan er geen beletselen.
Niets staat in de weg om medewerking te verlenen aan de gevraagde wijziging van de bestemming
“Recreatie - recreatiewoningen” in de bestemming “Wonen. Daarmee wordt recht gedaan aan de al
heel lang bestaande en bij de gemeente bekende woonsituatie ter plekke.
Wat rest is wel nog de praktische en beleidsmatige beperking dat bij de toe te kennen
woonbestemming de woninginhoud niet groter mag zijn dan nodig is voor de huidige permanente
woonsituatie. Hierna wordt onderzocht of er op een ruimtelijk verantwoorde wijze medewerking kan
worden verleend aan een grotere woninginhoud.

Mogelijkheden voor ruimtelijke kwaliteitsverbetering
In de “Nota Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente 2018” heeft de gemeenteraad als voorwaarde
gesteld dat de “bouwmogelijkheden binnen de te realiseren woonbestemming niet ruimer zijn dan
nodig is voor de invulling van de huidige woonfunctie”. Momenteel woont er een gezin met twee
kinderen. In de praktijk blijkt de huidige woning met aanbouw met een grondoppervlak van 125 m2 en
een inhoud van 490 m3 daarvoor te krap bemeten. Welke bouwmogelijkheden dan wel minimaal
toereikend zijn voor een gezin met twee kinderen is niet op voorhand met stelligheid aan te geven. Als
richting wordt vooralsnog uitgegaan van een minimale inhoudsmaat van 600 m3.
Ophuis heeft de wens om ter plekke een grotere woninginhoud van minimaal 1000 m3 te realiseren.
Dat is niet alleen groter dan de hiervoor genoemde inhoud voor een gezin met twee kinderen maar
ook groter dan de woninginhoud van 750 m3 die op grond van de bestemming “Wonen” in het
Bestemmingsplan Buitengebied 2010 is toegestaan.

Artikel 36 Wonen
36. 2. Bouwregels
36. 2. 1. Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

e.

de inhoud van een woning binnen een hoofdgebouw zal ten hoogste 750 m³ bedragen
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Afbeelding 6: Uittreksel regels Bestemmingsplan Buitengebied 2010
Het perceel aan de Ossendijk 4 met een gemiddelde diepte van ca. 85 meter en een breedte van
ongeveer 35 meter, biedt voldoende ruimte voor een woning met een wat grotere inhoud van
1000m3. Uitgaande van een (zadel-)dak met de kenmerkende lage Twentse gootlijn zal de bebouwing
zich niet prominent manifesteren in de omgeving. Althans niet in relatie tot een aantal omliggende
woningen waarbij de hoofdbouwvolume wel domineert, met name door een hoge gootlijn en de
strakke rechthoekige vorm van de bouwmassa. Als referentiebeeld voor de bouwvorm is hieronder
een afbeelding opgenomen met de woning aan de Ossendijk 6.

Afbeelding 7: Referentiewoning Ossendijk 6
Ophuis realiseert zich dat een grotere inhoud niet zonder meer toelaatbaar en te verantwoorden is. Hij
ziet echter mogelijkheden om bij een woninginhoud van 1000 m3 per saldo een aanzienlijke
kwaliteitswinst voor de omgeving te realiseren. Die kwaliteitsverbetering heeft betrekking op de
Ossendijk 4 en directe omgeving en op de nabij gelegen agrarische bedrijfslocatie Bornsedijk 9.
Aan de Ossendijk is het de bedoeling om alle opstallen, bebouwing en buiten- en binnenopslag van
goederen als bouwmaterialen, openhaardhout uit het bosperceel te verwijderen . Ook de in het bos
zelf aanwezige hekwerken worden verwijderd. Het bos wordt weer bos overeenkomstig de
bestemming “Bos en natuur” zoals die daar op grond ven het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van
toepassing is.
Op het perceel Ossendijk 4 is, naast de woning met aanbouw, ongeveer 195 m2 aan gebouwtjes en
opstallen aanwezig. Na de verhuizing van de ouders Ophuis zijn die voor een groot deel niet of
nauwelijks nog in gebruik met daardoor het risico van verpaupering en verval. Uitgaande van de
toekomstige mogelijkheid om maximaal 150 m2 vergunningvrij aan bijgebouwen bij een woning
aanwezig te hebben zal Ophuis ten minste 45 m2 aan bijbehorende bouwwerken op het perceel
Ossendijk 4 slopen. Overigens laat het zich aanzien dat er bij nieuwbouw van de woning een groot deel
van de resterende opstallen gesloopt zullen worden en voor een deel elders op het perceel herbouwd
zullen worden. Dat hangt samen met de noodzakelijke herinrichting van het terrein bij nieuwbouw.
Wat daar ook van is, samen met de te amoveren opstallen in het bos, verplicht Ophuis zich om
minimaal 122,20 m2 aan opstallen te amoveren. Het betreft (delen van de) opstallen die zijn
opgenomen in de fotobijlage. Uiteraard wordt bij nieuwbouw ook het huidige hoofdgebouw (A en B)
gesloopt of als onderdeel in de nieuwbouw opgenomen.
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Afbeelding 8: in onbruik geraakt kippenhok G

Daarnaast wordt extra kwaliteitswinst bereikt door een beeldbepalende varkensschuur op het erf
Bornsedijk 9 te slopen. De gemengde agrarische bedrijfsvoering gaat daarna over in een
grondgebonden bedrijfsvoering in de vorm van (uitsluitend) een melkrundveehouderij. Een en ander
kan daarbij juridisch worden verankerd door middel van een herziening van het Bestemmingsplan
Buitengebied 2010.

Afbeelding 9: te slopen varkensschuur Bornsedijk 9
Ophuis heeft overeenstemming bereikt over die sanering. Om die kwaliteitswinst te kunnen koppelen
aan de extra woninginhoud die hij wil realiseren betaalt hij een vergoeding aan de agrarische
ondernemer. Voor de betrokken ondernemer is de sloop alleen mogelijk in combinatie met de
sanering van alle asbestdaken op zijn erf. Daarom dient op korte termijn duidelijkheid te ontstaan in
welke mate de sloop van de varkensschuur (in plaats van enkel de daksanering) bij kan dragen aan de
kwaliteitsinvestering.

Uitwerking volgens de bedoeling (van de Omgevingswet)
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De uitwerking van het initiatief is gebaseerd op de bedoeling van de Omgevingswet die in 2021 in
werking treedt. Die wet biedt ruimte aan particuliere ideeën en initiatieven met daarbij meer ruimte
voor maatwerk en flexibilisering. De houding van de overheid bij het beoordelen van de
plannen verschuift van ‘nee, tenzij’ naar ‘ja, mits’. Een overgang van de traditionele
“toelatingsplanologie” naar “uitnodigingsplanologie”. Niet langer de regels vormen het strakke
juridische keurslijf maar juist “ruimtelijke kwaliteit”, “flexibiliteit” en “maatwerk” zijn de leidende
principes bij de beoordeling van particulier initiatieven en plannen. Hierna wordt dit principe
uitgewerkt voor de sanering op en bij het perceel Ossendijk 4 en de sloop van de varkensschuur aan de
Bornsedijk 9. Ten behoeve van de kwantificering van de kwaliteitsinvesteringen wordt daarbij zoveel
mogelijk aangesloten bij uitgangspunten en doelstellingen van de gemeentelijke Schuur voor schuuren de Rood voor rood-regeling.

Kwaliteitsverbetering volgens “Schuur voor schuur-gedachte”
Het gemeentelijk Schuur voor schuurbeleid is specifiek van toepassing op woonlocaties ( en VABlocaties waarop het KGO-beleid niet van toepassing is). Met de recente (26 maart) vaststelling van de
beleidsregel "Schuur voor schuur gemeente Dinkelland, eerste herziening” heeft de gemeenteraad de
gebruiksmogelijkheden van het beleid verruimd. Ook (te slopen) schuren waarvoor nooit een
bouwvergunning is verleend kunnen ingezet worden om elders extra oppervlakte aan bijgebouwen te
bouwen. Er moet dan wel aangetoond worden dat de schuur reeds op 31 december 1997 aanwezig
was.
Het beleid voorziet uitsluitend in extra oppervlakte aan bijbehorende bouwwerken en niet in het
realiseren van een grotere woninginhoud in plaats van die extra meters aan bijgebouwen. Ook is het
(nog) niet mogelijk om een extra woonkuubs als compensatie voor de sloop van schuren op eigen
terrein. In de navolgende kwaliteitsbenadering wordt ten behoeve van het bereiken van
kwaliteitswinst wel voorzien in de omzetting of omrekening van oppervlakte van bijgebouwen naar
extra woonvolume. En ook in de sloop/sanering van schuren op eigen terrein.
De te slopen varkensschuur aan de Bornsedijk 9 heeft een oppervlakte van 260 m2 en een asbestdak.
Op basis van het gemeentelijk schuur voor schuurbeleid kan hiervan in beginsel 180 m2
(100 m2 + 50 % van (260 m2 – 100 m2)) als bijgebouw teruggebouwd worden aan de Ossendijk 4.
Oppervlakte extra te bouwen
Tot en met 100 m²
101 m² tot en met 500 m²
501 m² en meer

Met asbesthoudende
golfplaten
1:1
1:2
1:3

Zonder asbesthoudende
golfplaten
1:2
1:4
1:5

Afbeelding 10: herbouw-sloopverhouding uit Schuur voor schuurbeleid gem. Dinkelland

Bij een gemiddelde hoogte van ca. 3,50 meter voor bijgebouwen met een zadeldak is dit gelijk aan 630
m3 inhoud (3,5 x 180 m2). Dit is een voorzichtige aanname in relatie tot de regels uit het
bestemmingsplan waar een maximale goothoogte van 3,50 meter voor bijgebouwen is opgenomen.
De daknok moet daarbij wel ten minste 1 meter lager zijn dan het hoofdgebouw. De varkensschuur
heeft een gemiddelde hoogte van meer dan 3,5 meter. Ook in die zin is het compensatievolume
terughoudend berekend.
Voor de omrekening van de extra oppervlaktemeters (m2) van de bijgebouwen naar extra
woninginhoud (m3)wordt als uitgangspunt de verhouding tussen de normbouwkosten voor
bijgebouwen en die voor eengezinswoningen gehanteerd. Voor bijgebouwen bedragen de
normbouwkosten ca. € 140,=/m3 en voor woningen € 340,=/m3. Uitgaande van die verhouding is een
vergroting van het woonvolume mogelijk van 140/340 x 630 m3 = 259 m3. Daarbij wordt opgemerkt
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dat in zijn algemeenheid de ruimtelijke uitstraling van de vergroting van het woonvolume beperkter is
dan de realisatie van 180 m2 extra aan bijbehorende bouwwerken, met name vanwege het verwachte
oppervlaktebeslag en/of de spreiding over het terrein.
In verband met de sanering van de al lang aanwezige bebouwing in het bos en voor een deel op het
perceel Ossendijk 4 wordt eenzelfde benadering gekozen. Bij de te saneren bebouwing is geen sprake
van asbestdaken. In het bos worden de gebouwen M en N met een gezamenlijke oppervlakte van
76,70 m2 verwijderd.

Afbeelding 11: Opstal M

Afbeelding 12: Opstal N

Op het perceel Ossendijk 4 wordt minimaal 45,5 m2 aan bijgebouwen gesloopt. Dit is het meerdere
aan bijgebouwen boven de 150 m2 die maximaal vergunningvrij aanwezig mag zijn (Besluit
Omgevingsrecht, Bijlage 2, artikel 2, aanhef en onder 3, sub f, ten derde).
Samen wordt aan de Ossendijk 122,2 m2 (76,6 m2 + 45,5 m2 ) gesloopt. Uitgaande dat de Schuur voor
schuurregeling van toepassing was zou de helft daarvan (er is immers geen sprake van asbestdaken),
te weten 61,1 m2, teruggebouwd mogen worden. Omgerekend naar extra woninginhoud is dat 88 m3
(61,1m2 x 3,5m (gem. hoogte) x 140/340 =).
Samen met de sanering van de varkensschuur betekent dit dat er ongeveer 350 m3 (259 m3 + 88 m3)
aan extra woninginhoud gerealiseerd kan worden. Uitgaande van de hiervoor gemelde basisinhoud
van 600 m3 die beleidsmatig mogelijk is komt dit neer op een totale inhoudsmaat van 950 m3 voor de
nieuw te bouwen woning.
Naast de sanering van de hiervoor genoemde bebouwing is er sprake van aanvullende
kwaliteitsinvesteringen. Het betreft:
- het opschonen en veiligheidsonderhoud van het aangrenzende bosperceel (zware/hoge onveilige
populieren worden op basis van een boswetmelding verwijderd);
- de ontsierende hekwerken in het bosperceel zelf worden verwijderd;
- ook het jarenlange bestaande gebruik van het bosperceel voor de opslag van openhaardhout, 2 e
hands bouwmaterialen en als stallingruimte zal worden beëindigd. Het bos wordt opgeschoond en
krijgt weer voor 100% de uitstraling van een bos.
- op het perceel Ossendijk 4 wordt de vijverpartij mede ingericht als kikkerpoel.
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Afbeelding 13: hekwerk (en opslag) in bos

Afbeelding 14: brandhoutopslag in bos

Afbeelding 15: opslag bouwmaterialen in bos

Afbeelding 16: nog meer bouwmaterialen in bos
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Afbeelding 17:
Opslag/stalling “van alles” in bos

Afbeelding 18: de kikkervijver tegen de bosrand/Deurningerbeek
Samen met de sloop/sanering wordt daarmee een kwaliteitswinst behaald die een woonvolume van
1000 m3 ruimschoots rechtvaardigt. Daarbij is nog van belang dat in het bestemmingspan
Buitengebied reeds 750 m3 aan woninginhoud mogelijk is, 150 m3 meer dan de 600 m3 die als
uitgangspunt voor de berekening is aangehouden.
Kwaliteitsverbetering volgens “Rood voor rood-gedachte”
Ook vanuit de doelstellingen van de gemeentelijke Rood voor rood-regeling is het mogelijk een basale
koppeling te leggen tussen de sloop van opstallen en het realiseren van extra woonvolume.
Uitgangspunt bij de Rood voor rood-regeling is dat voor 850 m2 te slopen agrarische bebouwing een
woonkavel van 1200 m2 beschikbaar komt voor een woning met een reguliere woninginhoud van 750
m3. Dit principe kan toegepast worden op de hiervoor geschetste saneringsplannen aan de Bornsedijk
9 en aan de Ossendijk 4 en in het aangrenzende bos.
Uiteraard wordt er geen extra kavel geclaimd maar ligt de meerwaarde besloten in de relatieve extra
woninginhoud die mogelijk wordt. Aan de Bornsedijk 9 wordt 260 m2 gesloopt, aan de Ossendijk
minimaal 45,5 m2 en in het aangrenzende bos 76,70 m2. In totaal dus 382,2 m2. Naar rato is dit goed
voor een (extra) woonvolume van (382,2m2/850m2 x 750 m3 =) 337 m3. In combinatie met de
beleidsmatig toegestane woninginhoud van 600 m3 komt de totale woninginhoud uit op 937 m3.
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Net zoals is toegelicht onder het Schuur voor schuur-beleid zijn ook hier de extra
kwaliteitsinspanningen voorzien die een woninginhoud van 1000 m3 meer dan rechtvaardigen
De Rood voor rood-benadering breder uitgewerkt
Bij deRood voor rood-regeling is het mogelijk een (sloop-)compenserende nieuwe woonkavel van 1200
m2 te realiseren. Aan de Ossendijk is het de bedoeling om in verband met de voorziene sloop een 400
m3 grotere (1000 m3 ipv 600 m3) woninginhoud te realiseren. De waardestijging van het perceel
waarop volgens de bestemmingsplanregels een woning van 1000 m3 gebouwd kan worden in plaats
van 600 m3 is daarmee bepalend voor kwaliteitsinspanningen die nodig zijn. Die
kwaliteitsinvesteringen hebben zowel betrekking op de sloop van de varkensschuur als op de
saneringsmaatregelen aan de Ossendijk en het aangrenzende bos.
In beginsel moet dat waardeverschil getaxeerd worden, maar die gedachte is bij het nieuwe Rood voor
rood beleid juist verlaten. De waarde van de extra 400 m3 inhoud kan overigens wel op twee manieren
in de rekenopzet betrokken worden. Naast de hiervoor benoemde formele mogelijkheid om op basis
van onherroepelijk geldende bestemmingsplanregels 400 m3 extra woninginhoud te realiseren kan
ook uitgegaan worden van de toekomstige situatie waarbij de grotere woning al gebouwd en aanwezig
is. In de rekenopzet hierna wordt duidelijk dat de benaderingen tot dezelfde uitkomsten leiden.
Om inzicht te krijgen in de kwaliteitsinvesteringen wordt hier nog uitgegaan van het oude Rood voor
rood-beleid waarbij als uitgangspunt de Gecorrigeerde vervangingswaarde (GVW) van de te slopen stal
werd genomen. Daarbij moest de waarde van de nieuwe woonkavel, onder aftrek van sloop- ,
bouwrijp- en planontwikkelkosten, geïnvesteerd worden in kwaliteitsverbeteringen in de omgeving.
Daarnaast mocht nog 30 % van de GVW in mindering gebracht worden, die niet geïnvesteerd hoeft te
worden in omgevingskwaliteit. Die 30% van de GVW mag een initiatiefnemer namelijk als eigen
voordeel zelf behouden. Dit bedrag (30% van de GVW) is daarmee ook de vergoeding die Ophuis aan
de agrarisch ondernemer betaalt in verband met de sloop. Daarmee wordt het mogelijk om de
kwaliteitswinst ten gevolge van die sloop deels in te zetten aan de Ossendijk. Voor de rekenopzet is
het daarom allereerst van belang wat de GVW- waarde van de te slopen varkensschuur is.
Zeker voor wat betreft de te betalen vergoeding of het te behouden eigen voordeel is het zinvol nog
uit te gaan van de uitgangspunten en berekeningswijze van het oude Rood voor rood-beleid. In het
nieuwe Rood voor rood-beleid wordt inmiddels uitgegaan van reële kosten. Het oude systeem leidde
in de praktijk vaak tot onredelijke of onmogelijke investeringsverplichtingen waardoor er niet vaak
gebruik van gemaakt werd. Voor een beter inzicht en begrip van de kostenposten en
kwaliteitsinvesteringen sluit het oude systeem beter aan.
Eerst wordt de GVW van de te slopen stal bepaald. Daarbij wordt uitgegaan van het volgende:

- de varkensschuur is vergund en ruim 40 jaar oud, en deels nog ouder;
- heeft een oppervlakte van 260 m2 (inclusief de inpandige berging ten behoeve van de
woning);
- de herbouwnormkosten voor een nieuwe varkensstal bedragen € 440,=/m2;
- het asbestdak moet gesaneerd worden. Ook binnen stal is asbest aanwezig.
Om de GVW te kunnen vaststellen wordt eerst de nieuwwaarde van de te slopen stal
getaxeerd . Daarbij wordt er vanuit gegaan dat de stal op dit moment in dezelfde uitvoering
en vorm (terug)gebouwd zou worden. Voor de taxatie worden de actuele normkosten
gebruikt zoals opgenomen in de Kwalitatieve Informatie Veehouderij (KWIN). Op de aldus
bepaalde nieuwbouwwaarde wordt de restwaarde op het eind van de levensduur in
mindering gebracht. Deze restwaarde bedraagt standaard 25% van de actuele
nieuwbouwwaarde. Over het verschil (nieuwbouw minus restwaarde) wordt afgeschreven.
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Technisch vanwege de ouderdom van de huidige stal en functioneel vanwege de
gebruiksbeperkingen ten opzichte van de huidige uitvoeringsstandaard voor eenzelfde nieuwe
varkensstal. Ook specifieke omstandigheden of bijzonderheden kunnen van invloed zijn op de
afschrijving. De afschrijving vindt plaats op de te onderscheiden onderdelen “bouwkundige
staat”, “stalinrichting” en “installaties”. De GVW van de stal wordt dan bepaald door bij de
verschilwaarde na afschrijving de restwaarde van de stal op te tellen.
De berekening van de GVW van de te slopen varkensstal ziet er als volgt uit:
Herbouwwaarde nieuw

114.400

Restwaarde van de nieuw
herbouwwaarde

28.600

afschrijving, functionele
veroudering, asbest
Restwaarde van de nieuw
herbouwwaarde
Gecorrigeerde
vervangingswaarde (GVW)

85.800
85.800
0
28.600

260 m2 x € 440,=/m2 als herbouwnormkosten
voor nieuwe soortgelijke varkensschuur
standaard 25% van nieuw herbouwwaarde

Volledig (100%) op en van gebouw, inrichting en
installaties samen
standaard 25% van nieuw herbouwwaarde

28.600

Onder de werking van de oude "Rood voor rood-regeling (1e tranche)" mocht men 30 % van
de GVW zelf behouden als voordeel. 30% van de GVW die men zelf mag als voordeel mag
behouden komt hier dus uit op een bedrag van (30% x € 28.600 =) € 8.580,=. Dat is de door
Ophuis te betalen vergoeding om de kwaliteitswinst ten gevolge van de sloop in te mogen
zetten aan de Ossendijk 4.
De reguliere rekenopzet bij de toepassing van een Rood voor rood-regeling ziet er verder als
volgt uit:
Waardevermeerdering perceel Ossendijk 4
30% van de GVW
Kosten
Investering in Ruimtelijke Kwaliteit

+
(saldo)

De kosten kunnen betrekking hebben op het slopen, bouwrijpmaken, advieskosten,
bestemmingsplankosten, leges, e.d. De waardevermeerdering van het perceel heeft normaal
betrekking op waardestijging doordat het perceel een woonbestemming heeft gekregen. Er is
daarmee sprake van bouwgrond met een aanzienlijk hogere (markt-)waarde dan die van
bijvoorbeeld de oorspronkelijke agrarische cultuurgrond. Bij Ophuis is dat niet het geval. De
wijziging van de recreatieve bestemming in een woonbestemming is immers beleidsmatig al
voorzien en hangt samen met de langjarige situatie met permanente bewoning aan de
Ossendijk 4. Zoals is aangegeven zit de meerwaarde voor Ophuis in de mogelijkheid om een
grotere woninginhoud te realiseren dan beleidsmatig mogelijk zou zijn geweest. 1000 m3 in
plaats van 600 m3. Die extra mogelijkheid zelf ligt besloten in een bestemmingplanregeling
die daartoe de bouwmogelijkheid biedt. Het betreft dus niet de situatie dat de extra inhoud
ook daadwerkelijk gerealiseerd is.
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Het hiervoor weergegeven basisrekenmodel kan, toegesneden op de situatie aan de
Bornsedijk 9 en Ossendijk, nader ingevuld worden. Dat levert het volgende beeld op:

Waardeverschil van (perceel
Ossendijk 4 met) woonbestemming
van 1000 m3 in plaats van 600 m3

????

Sloopkosten varkensschuur

6.500

Sloopvergunning
Asbestsanering (dak) varkensschuur
30 % Gecorrigeerde
vervangingswaarde (GVW)
Leges bestemmingsplanprocedure
Bouwrijpkosten

500
4.160
8.580

Advieskosten
Kosten maken bestemmingsplan
Kosten onderzoeken
Reeds voorziene investeringen in
kwaliteit aan de Ossendijk
Extra investering in Ruimtelijke
Kwaliteit

3.000
5.000
PM
PM

11.500
3.060

(neg. ??)

Het betreft het waardeverschil vanwege
de bestemming van het perceel en niet de
(grotere) woninginhoud. Die moet immers
nog gerealiseerd worden.
260m2 x € 25,=/m2 (standaard
sloopkostennorm)
(aanvraag en leges)
260m2 x € 16,=/m2 (geschatte m2/prijs)
(te behouden eigen voordeel)
(geschatte totale legeskosten bp)
260m2/850m2 x € 10.000,= (geschatte
bouwrijpkosten, naar rato toegerekend)
voor eenvoudig tot gemiddeld plan
in ieder geval een geluidonderzoek
o.a. opschonen bos en sloop aantal
gebouwen (zie hiervoor)
Volgens de KGO-benadering

Toelichting op tabel:
Het grondoppervlak van het perceel aan de Ossendijk 4 verandert niet. De woonbestemming
is beleidsmatig voorzien. Wel is er sprake van een waardestijging van het perceel als daarop
een woning met een 400 m3 ruimere inhoud gebouwd kan worden. De omvang van die
waardestijging is moeilijk met enige zekerheid te bepalen. Omdat de grotere woning nog
gebouwd moet worden en dus ook de kosten nog gemaakt moeten worden zal het daarom
hoogstwaarschijnlijk gaan om een relatief lage waardestijging. Zoals zal blijken is die
waardestijging meer voor de beeldvorming van belang en daarom opgenomen als “????”.
Uit de tabel wordt duidelijk dat de waardestijging (“????”) in ieder geval hoger uit moet vallen
dan het saldo van alle in de tabel in rood aangegeven bedragen. Als dat het geval is dan is er
onder de streep pas sprake van een positief saldo dat op basis van de KGO-benadering
geïnvesteerd moet worden in ruimtelijke kwaliteit. Uiteraard kunnen de voorziene
kwaliteitsinvesteringen aan de Ossendijk zelf in mindering gebracht worden (in tabel nog
opgenomen als PM-post). De waardestijging moet in dit geval dus meer bedragen dan €
42.300 + 2x PM voordat er sprake is van noodzakelijke kwaliteitsinvesteringen (naast de sloop
van de varkensschuur).
Als vergelijkingsmaatstaf wordt nu de situatie nadat de grotere woning gebouwd is
beoordeeld. Het Rvr-kostenoverzicht ziet er in dat geval als volgt uit:
Waardeverschil van (perceel met)
gerealiseerde woning van 1000 m3 in
plaats van 600 m3

136.000
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Geschat op maximaal de bouwkosten van
de extra m3. (400 m3 x € 340,= /m3 =).

Bouwkosten extra m3
Sloopkosten varkensschuur

136.000
6.500

Sloopvergunning
Asbestsanering (dak) varkensschuur
30 % Gecorrigeerde
vervangingswaarde (GVW)
Leges bestemmingsplanprocedure
Bouwrijpkosten

500
4.160
8.580

Advieskosten
Kosten maken bestemmingsplan
Kosten onderzoeken
Investering in Ruimtelijke Kwaliteit

3.000
5.000
P.M.
(neg. ??)

11.500
3.060

Perceelsopp. en m2-prijs blijven gelijk
(1000 m3 – 600 m3) x € 340/m3
260m2 x € 25,=/m2 (standaard
sloopkostennorm)
(aanvraag en leges)
260m2 x € 16,=/m2 (geschatte m2/prijs)
(te behouden eigen voordeel)
(geschatte totale legeskosten bp)
260m2/850m2 x € 10.000,= (geschatte
bouwrijpkosten)
voor eenvoudig tot gemiddeld plan
in ieder geval geluidonderzoek
Volgend de KGO-benadering

Om het overzicht eenvoudig te houden zijn hier weggelaten de extra legeskosten in verband
met bouw van de woning, extra adviseurskosten in verband met die bouw en het
bouwrijpmaken van het perceel voor de nieuwbouw ter plekke.
Met bovenstaande tabel wordt duidelijk dat er na realisatie van een woning met een grotere
inhoud weliswaar een hogere waarde ontstaat maar dat dat in de Rood voor rood-benadering
geen verschil maakt. Immers om die hogere waarde te realiseren moeten extra (bouw-)kosten
gemaakt worden die weer in mindering gebracht worden op de waardestijging. Daarmee
verandert de tabeluitkomst niet.
Voor de beeldvorming en planbeoordeling wordt tot slot nog een doorkijk gegeven in de rood
voor rood-relatie tussen de sloop van de varkensschuur en een eventuele nieuwe woonkavel.
Zoals eerder vermeld kan bij de sloop ten minste 850 m2 aan agrarische bebouwing een
compenserende woonkavel van 1200 m2 gerealiseerd worden. Uitgaande van een
gemiddelde grondprijs van € 170,=/m2 voor een grote bouwkavel bedraagt de waarde van het
perceel met woonbestemming € 204.000 (1200 m2 x € 170,=/m2).
Er wordt echter maar 260 m2 aan varkensschuur gesloopt in plaats van de 850 m2 die nodig is
voor een nieuwe kavel. Naar rato zou er in verband met de sloop van die schuur van 260 m2
omgerekend in waarde een “woningkavelrecht” ontstaan van (260 m2/ 850 m2 x € 204.000 =)
€ 62.400,=. Dit bedrag is ruim hoger dan de verwachte waardestijging van het perceel als
gevolg van een bestemmingsplan met een woonbestemming die 1000 m3 aan inhoud toelaat
in plaats van 600 m3. In ieder geval een indicatie dat het verzoek om een grotere inhoud ruim
binnen de beleidsmatige bandbreedte van de Rood voor rood-regeling blijft. Ook hierbij geldt
nog dat kwaliteitsinvesteringen aan de Ossendijk zelf ( in de tabel op PM gewaardeerd) nog
niet zijn meegerekend.
Conclusie
Het voorliggende verzoek is in overeenstemming met de “Nota Verblijfsrecreatie in Noordoost
Twente 2018”. Met de uitvoering is en blijft er sprake van een goede ruimtelijke ordening. De
planuitwerking sluit niet één op één aan op de geldende gemeentelijke beleidsdocumenten.
Maar gelet op de bedoeling van de aanstaande Omgevingswet is er met het gepresenteerde
eindresultaat per saldo sprake van ruimtelijke kwaliteitswinst. Die kwaliteitswinst is
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bovendien goed te motiveren vanuit de doelstellingen die te grondslag liggen aan de
gemeentelijke beleidsregels Schuur voor schuur en Rood voor rood, zoals hiervoor uitvoerig is
toegelicht.

Ook overigens bestaan er geen belemmeringen met betrekking tot de realisatie
Er is globaal verkend of er op voorhand sprake is van onoverkomelijke belemmeringen die aan
de planuitvoering in de weg kunnen staan. Dat is niet het geval.
Geluidsbelasting
Het perceel Ossendijk 4 grenst aan de oostzijde aan de Deurningerstraat, een provinciale weg.
Aan de overzijde van die weg is autobedrijf Nijland gevestigd. In verband daarmee is
verkennend onderzocht welke gevolgen dit heeft qua geluid voor de te vestigen
woonbestemming aan de Ossendijk.
De normstelling voor geluid is met name geregeld in het Activiteitenbesluit milieubeheer
(voor industrielawaai) en de Wet geluidhinder (voor wegverkeerslawaai). In artikel 2.17 van
het Activiteitenbesluit zijn de in de onderstaande tabel weergegeven maximale
geluidsbelastingen voor woningen opgenomen.

07:00–19:00
uur

19:00–23:00
uur

23:00–07:00
uur

LAr,LT op de gevel van gevoelige
gebouwen

50 dB(A)

45 dB(A)

40 dB(A)

LAr,LT in in- en aanpandige gevoelige
gebouwen

35 dB(A)

30 dB(A)

25 dB(A)

LAmax op de gevel van gevoelige
gebouwen

70 dB(A)

65 dB(A)

60 dB(A)

LAmax in in- en aanpandige gevoelige
gebouwen

55 dB(A)

50 dB(A)

45 dB(A)

Tabel uit Activiteitenbesluit met maximale geluidsbelastingen van inrichtingen op woningen
Autobedrijf Nijland is als zodanig bestemd als “Bedrijf”. De kleinste afstand tussen die
bestemming en de woonbestemming aan de Ossendijk 4 bedraagt circa 20 meter. Op basis van
de tabel “Bedrijven en milieuzonering” van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten
bedraagt de afstand buiten de bestemming “Bedrijf” waarbinnen mogelijk geluidhinder kan
optreden, 30 meter. Zowel de huidige als nieuw te bouwen woning liggen buiten het
aandachtsgebied waarbinnen geluidhinder als gevolg van autobedrijf Nijland kan optreden. In
het bestemmingsplan wordt woonbebouwing binnen die 30-meterzone in ieder geval
uitgesloten. Dat is overigens voornamelijk het gevolg van het wegverkeerslawaai dat hierna
wordt toegelicht.
Op grond van de Wet geluidhinder (Wgh, hoofdstuk VI)moet er onderzoek verricht worden
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naar de gevelgeluidsbelasting door het wegverkeer van geluidsgevoelige gebouwen,
waaronder woningen, indien deze gesitueerd zijn binnen een in de Wgh bepaalde zone langs
die weg. De zone langs de Deurningerstraat is 250 meter breed, gemeten uit de as van de
weg. Het perceel Ossendijk 4 ligt geheel binnen deze zone zodat er een
geluidsbelastingonderzoek nodig is in verband met de bestemmingswijziging die de bouw van
een nieuwe woning mogelijk maakt.
In de Wgh is een maximaal toegestane voorkeursgrenswaarde voor de gevelgeluidsbelasting
door het wegverkeer vastgesteld op 48 dB (vroeger 50 dB(A)). Het is toegestaan een hogere
grenswaarde vast te stellen, tot maximaal 53 dB voor buitenstedelijk gebied. Op basis van het
geluidsonderzoek moet worden bepaald of er geluidwerende voorzieningen nodig zijn en/of
een hogere grenswaarde voor de gevelgeluidsbelasting vastgesteld kan/moet worden, in
overeenstemming met het Gebiedsgericht geluidbeleid van de gemeente Dinkelland.
In verband met de normstelling kan nog een rol spelen dat er ter plekke al langer gewoond
wordt.
De Deurningerstraat is een weg in beheer bij de provincie Overijssel. In eerste instantie is
daarom de actuele provinciale informatie over verkeersintensiteiten op en de geluidsbelasting
van de Deurningerstraat geraadpleegd.
Illustratief daarvoor is onderstaande tekstlabel behorend bij de provinciale geluidskaarten uit
de “Atlas van Overijssel”.

Afbeelding 19: Geluidsbelasting woning Ossendijk 4 (info prov. Overijssel)
Voor een indicatie van de verkeersintensiteit, de verkeerssamenstelling en de spreiding over
een vol etmaal wordt verwezen naar de onderstaande verkeerstelgegevens van de provincie
Overijssel.
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Tabel verkeerstelgegevens 2018 Deurningerstraat
Wat het gevolg is van deze verkeersintensiteit is af te leiden uit geluidbelastingkaarten die de
provincie van haar wegen heeft opgesteld. In de twee onderstaande afbeeldingen is de
actuele geluidsbelasting van het wegverkeer in zowel de dag- als de nachtperiode op het
perceel Ossendijk 4 weergegeven.

Afbeelding 20: geluidsbelasting (dB Lden) in de dagperiode

Afbeelding 21: geluidsbelasting (dB Lden) in de nachtperiode
Voor een beter inzicht zijn de hiervoor weergegeven verkeerstelgegevens ook ingevoerd in de
Standaardrekenmethode I, zoals beschreven in het “Reken- en
meetvoorschrift Geluid 2012”. De situatie ter plekke voldoet aan de criteria om
rekenmethode I toe te passen, in plaats van de meer nauwkeurige Rekenmethode II. De
resultaten leveren een marginaal hogere geluidsbelasting (ca. 1-2 dB) op dan uit de
bovenstaande afbeeldingen afgeleid kan worden.
Uit de vorenstaande verkenning blijkt dat de geluidsbelasting voor een groot deel van het
perceel hoger ligt dan de voorkeursgrenswaarde. Door een hogere grenswaarde vast te
stellen komt een groter deel van het persceel in aanmerking voor nieuwbouw van een
woning. Ophuis is daarnaast voornemens geluidwerende maatregelen te treffen langs de
Deurningerstraat, ook in verband met de huidige woonsituatie. Die maatregelen bestaan in
19

eerste instantie uit het aanleggen van een geluidwal langs de Deurningerstraat. Die wal word
ingeplant met streekeigen groenblijvende beplanting. Eventueel wordt langs de perceelsgrens
met de woning Ossendijk 2, binnen de regeltechnische mogelijkheden, nog een vervangend
bijgebouw gerealiseerd als extra buffer voor het wegverkeersgeluid.
Een en ander zal op basis van een akoestisch onderzoek bij de aanvraag uitgewerkt worden.
Duidelijk is in ieder geval dat de geluidsbelasting in ieder geval niet van dien aard is dat er
geen nieuwe woning gerealiseerd kan worden.

Ecologie, flora en fauna
Het aangrenzende bosperceel is een onderdeel van het Natuurnetwerk Nederland (NNN;
voorheen Ecologische Hoofdstructuur Nederland genoemd) en aangeduid als “bestaande
natuur”. Ook een klein deel van het perceel Ossendijk 4 is als zodanig aangeduid. Het gaat om
een oppervlakte van ongeveer 450 m2 in de meest westelijke hoek van het perceel, langs de
Ossendijk (zie afbeelding 23). Het gaat om een gedeelte van de tuin waarop sedert lange tijd
bebouwing en verhardingen aanwezig zijn (zie fotobijlage met terreinindeling: het betreft de
gebouwen H, I, J, K, L en O).

Afbeelding 23: Natuurnetwerk Nederland
In het verleden is dit gedeelte overigens aantoonbaar in afwijking van de feitelijke situatie
aangemerkt als NNN, toen nog EHS genaamd. Voor de begrenzing van de EHS zijn
topografische kaarten gebruikt waarop het perceelsgedeelte vanaf 1995 tot en met 2010 ten
onrechte stond afgebeeld als bos-natuur (zie afbeelding 24). Mogelijk omdat de toenmalige
eigenaar het agrarisch perceel gedeeltelijk had ingeplant met bomen. Dat gedeelte is nooit
bos geweest. Dat blijkt ook uit de terreininventarisatie van de toenmalige gemeente Weerselo
in verband met het starten van een handhavingsprocedure. De gebouwen en verhardingen op
dit deel van de tuin waren in 1995 al aanwezig. Het perceelsgedeelte was en is nog steeds
ingericht als onderdeel van de tuin behorend bij de woning Ossendijk 4.
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t/m 1994

1995 t/m 2010

2011-heden

Afbeelding 24: uitsnedes uit topografische kaarten
De terreininrichting ter plaatse zal niet wijzigen in verband met de nieuw te bouwen woning.
De woning zal in ieder geval niet op die plek, strak langs de bosrand, worden gebouwd. Het
resterende perceel biedt meer dan voldoende ruimte om een vervangende woning te
realiseren, zonder negatieve effecten op het NNN.
Het gebruik als woning en de terreininrichting als tuin zullen niet veel afwijken van de huidige
situatie. Er worden daarbij geen negatieve effecten op de aanwezige flora en fauna verwacht.
Bijzonder is en blijft de ligging van het perceel naast een bos. Nu is het bosperceel voor een
aanzienlijk deel in gebruik ten behoeve van de woonfunctie. Zoals hiervoor is toegelicht zal
dat gebruik (opslag en bebouwing) in en van het bos volledig gesaneerd worden. Dat geldt
ook voor de in het bos aanwezige hekwerken. Daarmee ontstaan (weer) ongerepte en
onbelemmerde groei- en gebruiksmogelijkheden voor planten en dieren. Die sanering heeft
positieve effecten op flora en fauna.
Daarnaast blijft er een brede groenbuffer langs de Deurningerbeek en de Deurningerstraat
bestaan. De bestaande natuurlijk ingerichte vijverpartij, nabij de Deurningerbeek, kan
functioneren als kraamkamer vooronder andere kikkers en insecten. Ook de afschermende
groenzone langs de Deurningerstraat blijft behouden, ook in de situatie dat ter plekke een
geluidwal wordt gerealiseerd. De noordelijke randzone rond het perceel bevordert daarmee
de migratie- en verblijfsmogelijkheden van vogels, insecten en zoogdieren. De voorziene
sanering in het bos en de eindinrichting van het perceel hebben een positief effect op flora en
fauna.

Archeologie
Op de provinciale archeologische verwachtingenkaart is nagenoeg het gehele perceel
opgenomen met de aanduiding “lage verwachting”. Een smal strookje langs de Ossendijk
heeft een middelhoge verwachtingswaarde.
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Afbeelding 25: Archeologische verwachtingenkaart provincie Overijssel (uitsnede)
In de gemeentelijke “Archeologische verwachtings- en advieskaart” is het perceel aangeduid
als “beekdalen en overige laagten” met daarbij eveneens een lage verwachting voor
“archeologische resten uit alle perioden”. Die lage verwachting hangt samen met de ligging in
het beekdal van de Deurningerbeek.

Afbeelding 26: Archeologische verwachtings- en advieskaart gemeente Dinkelland (uitsnede)
In het bestemmingsplan Buitengebied zijn voor het perceel Ossendijk 4 geen (extra) regels
opgenomen ter bescherming van archeologische waarden in de ondergrond.
In artikel 17, lid 1, onder b van de ErfgoedverordeningGemeente Dinkelland 2012 is bepaald
dat het verboden is om “zonder vergunning van het college in een gebied met archeologische
waarde en in een archeologisch verwachtingsgebied, als aangegeven op de gemeentelijke
archeologische verwachtings- en advieskaart, de bodem dieper dan 40 cm onder de
oppervlakte en over een oppervlakte van meer dan 100 m2 te verstoren”. Op grond van lid 2,
onder a van datzelfde artikel is echter bepaald dat dat verbod niet geldt indien “het een
verstoring betreft van een archeologisch verwachtingsgebied als aangegeven op de
gemeentelijke archeologische verwachtings- en advieskaart, waarbij die verstoring plaatsvindt
in een gebied met lage archeologische verwachtingswaarde”. Dit betekent dat er aan de
Ossendijk 4, met een lage verwachtingswaarde, geen vergunningplicht geldt op grond van de
gemeentelijke erfgoedverordening.
Er is aan de Ossendijk 4 geen sprake van archeologische waarden waar op voorhand rekening
mee gehouden moet worden of die anderszins een beletsel vormen om de plannen te kunnen
realiseren.
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Woningcontingent
Bij een wijziging van de bestemming Recreatiewoning in een (reguliere) woning is er
normaliter sprake van een ongewenste of niet voorziene toename van het woningbestand die
niet past in de gemeentelijke woningbouwprogrammering en de regionale
woningbouwafspraken. In het voorliggende principeverzoek speelt deze kwestie niet (meer),
en wel om meerder redenen.
Ten eerste wordt de woning feitelijk al vanaf medio de 80-er jaren permanent bewoond. Met
het opnemen van een woonbestemming wordt er feitelijk geen extra woning gerealiseerd. De
woning en de bewoners zijn er immers al.
Bovendien is er in administratieve zin al heel lang sprake van een woning. Zowel in de BAGregistratie met huisnummer als in de gemeentelijke belastingaanslagen en die van het
waterschap wordt er, overeenkomstig de feitelijke situatie, vanuit gegaan dat ter plekke een
woning aanwezig is. De woning is ook gewoon opgenomen in de wekelijkse
huisvuilophaalroute.
Tot slot ligt het voor de hand dat de raad bij de vaststelling van de “Nota Verblijfsrecreatie in
Noordoost Twente 2018” mede heeft afgewogen dat er in administratieve zin mogelijk een
extra woning bijkomt. Dat is namelijk het logisch gevolg van de beleidstoepassing, waarbij
aan lang permanent bewoonde recreatiewoningen een woonbestemming wordt toegekend.
Uiteraard speelt dit niet als er administratief al sprake was van een reguliere woning.
Water
Water is standaard een aandachtsveld bij de ontwikkeling van nieuwe plannen. In dit geval
was er al lang sprake van een woonfunctie met bijbehorende opstallen en erfverhardingen en
een ingerichte tuin met vijverpartij. De vijver doet tevens dienst als retentiebekken voor het
hemelwater van de aanwezige woning met aanbouw.
Met de nieuwbouwplannen blijft de het gebruik en de inrichting grotendeels ongewijzigd. Er
verandert niets aan de waterhuishouding ter plekke. Het hemelwater blijft voor het overgrote
deel rechtstreeks infiltreren in de bodem.

Opzet en uitwerking herziening bestemmingsplan Buitengebied 2010
Op beide locaties (Ossendijk 4 en Bornsedijk9) is het Bestemmingsplan Buitengebied 2010 van
de gemeente Dinkelland van toepassing. Het initiatief is, voor wat de Ossendijk 4 betreft, in
strijd met de daar geldende bestemming “Recreatie – recreatiewoningen”.
De kwaliteitswinst voor de omgeving wordt mede gerealiseerd door de sloop van de
varkensschuur aan de Bornsedijk 9. Beleidsmatig is vastgelegd dat er na de sloop geen nieuwe
of vervangende stallen voor de intensieve veehouderij (IV) gerealiseerd mogen worden. Dit
kan geborgd worden door het bestemmingsplan aan te passen. Daarvoor wordt de aanduiding
“specifieke vorm van agrarisch – bouwperceel gemengd agrarisch bedrijf”gewijzigd in de
aanduiding “specifieke vorm van agrarisch – bouwperceel grondgebonden agrarisch bedrijf”.
Daarmee vervalt de mogelijkheid voor de IV-tak en resteert alleen de mogelijkheid voor een
grondgebonden agrarisch bedrijf, zoals een melkrundveehouderij.
Los van het voorliggende initiatief met de voorziene sloop van de varkensschuuris het de
bedoeling ook het agrarisch bouwblok enigszins aan te passen qua vorm. De oppervlakte van
het bouwperceel en het daar deel van uitmalende bouwvlak blijft in beginsel gelijk. Doel is om
de twee kuilvoerplaten geheel binnen het bouwperceel/bouwvlak op te nemen. De
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kuilvoerplaten liggen nu tot circa 25 meter buiten het bouwperceel/bouwvlak. Een en ander
kan oppervlakteneutraaal door een deel van het bouwperccel/bouwvlak aan de voorzijde (ten
zuidwesten) van de bedrijfswoning te laten vervallen. De aanpassing is weergegeven in
afbeelding 27 hieronder waarin de verbeelding uit het bestemmingsplan Buitengebied 2010 is
weergegeven, met als ondergrond de luchtfoto.

Afbeelding 27: Voorstel aanpassing Bouwperceel en bouwvlak Bornsedijk 9

Voor de nieuwe woonbestemming aan de Ossendijk 4 worden de regels uit het
bestemmingsplan Buitengebied 2010 als uitgangspunt genomen. In overeenstemming met de
“Nota Verblijfsrecreatie in Noordoost Twente 2018” wordt bij recht een woninginhoud van 600
m3 mogelijk gemaakt. Daarnaast wordt een ontheffingsmogelijkheid opgenomen om een
woning met een maximale inhoud van 1000 m3 te realiseren. Aan die ontheffingsmogelijkheid
wordt dan uiteraard een voorwaardelijke verplichting gekoppeld dat die grotere inhoud alleen
mogelijk is als de hiervoor beschreven kwaliteitsinvesteringen (sloop, sanering, opschonen,
e.d.) uitgevoerd zijn en in stand blijven. Uiteraard moeten die kwaliteitsinvesteringen daarbij
concreet beschreven worden.
De hiervoor beschreven noodzakelijk partiële herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied zal in opdracht en voor rekening van initiatiefnemer Ophuis worden opgesteld.
Uiteraard in overleg met de gemeente Dinkelland.
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Privaatrechtelijke borging en overeenkomst(en)
Indien de gemeente dit wenselijk acht is Ophuis bereid een private of obligatoire
overeenkomst te sluiten met de gemeente. Daarin kunnen alle gemaakte afspraken
vastgelegd worden. Dit kan met name van belang zijn voor zaken die zich niet of minder goed
lenen voor een publiekrechtelijke regeling zoals in een bestemmingsplan.
Dat geldt evenzeer in verband met mogelijke planschade- en exploitatiekosten.
Ook mogelijke planschade- en exploitatiekosten komen voor rekening van Ophuis. In die zin
ligt het in de rede ook een anterieure overeenkomst te sluiten waarin dat vooraf wordt
vastgelegd. Zeker is dan dat er geen afzonderlijk exploitatieplan vastgesteld hoeft te worden.
Vervolg/overleg met gemeente Dinkelland
Deze startnotitie bevat een uitvoerige toelichting op het principe verzoek om een woning met
een wat grotere inhoud te realiseren aan de Ossendijk 4. Deze startnotitie zal eerst worden
besproken met de ambtelijke organisatie van Noaberkracht. Uiteraard kunnen ook suggesties
en verbetervoorstellen van gemeentezijde tot een aanpassing van de notitie leiden. Nadat de
startnotitie, in lijn met de bedoeling van de Omgevingswet, volledig is voor- en doorgesproken
wordt er, indien nodig, een laatste toelichtend gesprek met de eerstverantwoordelijke
bestuurder belegd. Daarna word het initiatief met de definitieve startnotitie als
principeverzoek ingediend bij de gemeente Dinkelland.

Fotobijlage: Bebouwing en inrichting anno 2019, perceel Ossendijk 4 en aangrenzend bos
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