
 

 

 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   3676 
Datum vergadering:  30 januari 2018 
Datum voorstel:  9 januari 2018 
Nummer:    A  
Onderwerp:   vaststellen bestemmingsplan 'Herprofilering Dusinksweg, Fase 2' 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
De raad wordt voorgesteld om: 

 
1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan ‘'Herprofilering 
Dusinksweg, Fase 2'’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPDUSINKSWEGF2-VG01 met de 
bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen.   
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode 
NL.IMRO.1774.BUIBPDUSINKSWEGF2-VG01 vast te stellen. 

 
 
Samenvatting van het voorstel 
De raad wordt voorgesteld om het bestemmingsplan 'Herprofilering Dusinksweg, Fase 2'  vast te stellen. Het 
bestemmingsplan maakt de herprofilering van de Dusinksweg, vanaf de Timmusweg tot en met de 
aansluiting op de Denekamperstraat, mogelijk. 

 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
De Dusinksweg wordt geherprofileerd om de weg geschikt te maken voor de afwikkeling van de huidige en 
toekomstige hoeveelheid verkeer. Fase 1 van de herprofilering, vanaf de Rossumestraat tot aan de 
Timmusweg, is in 2014 afgerond. Op 3 november 2015 heeft uw raad het besluit genomen om te starten met 
de realisatie van de tweede fase van de Dusinksweg, vanaf de Timmusweg tot en met de aansluiting op de 
Denekamperstraat. Omdat deze ontwikkeling in strijd is met het geldend bestemmingsplan, biedt onderhavig 
bestemmingsplan het juridisch planologisch kader voor fase 2 van de Dusinksweg. 

 
 
Beoogd resultaat van te nemen voorstel 
Om medewerking te verlenen aan de realisatie van het gemeentelijke project. Hierdoor wordt het 
planologisch mogelijk om uitvoering te geven aan de herprofilering van de tweede fase van de Dusinksweg. 
Het betreft het deel vanaf de Timmusweg tot en met de aansluiting op de Denekamperstraat. 

 
 
Argumentatie 
Agrarisch bouwperceel Dusinksweg 6 

 
Het nieuwe wegprofiel is gedeeltelijk gelegen over het agrarisch bouwperceel aan de Dusinksweg 6. In 
onderhavig bestemmingsplan is in overleg met de agrariër het gedeeltelijk verplaatsen van het bouwperceel 
en het bouwvlak, waarbij de oppervlakte gelijk blijft, meegenomen. 

 
Wegvariant en wegtype 

 
Vanaf het kruispunt met de Timmusweg zal de bestaande Dusinksweg de functie van fietspad krijgen, 
waarbij aan de noordzijde ter plaatse van huidige agrarische gronden de nieuwe Dusinksweg aangelegd 
wordt inclusief sloten en dergelijke. De nieuwe aansluiting van de Dusinksweg met de Denekamperstraat 
komt ongeveer 80 meter dichter bij Ootmarsum te liggen. Het tracé van de bestaande weg wordt verlaten en 
de nieuwe Dusinksweg maakt een bocht. Het fietspad, dat tot nu toe het tracé van de oude Dusinksweg 
heeft gevolgd, buigt ook af. Dat moet, omdat er ter hoogte van de nieuwe wegaansluiting een nieuwe veilige 
oversteekplaats voor fietsers wordt gemaakt. De huidige wegfunctie van erftoegangsweg blijft ongewijzigd. 
Ook op de nog te realiseren tweede fase van de Dusinksweg geldt straks een maximum snelheid van 60 km 

 



 

 

per uur. 

 
Akoestiek 

 
Binnen de geluidzone van de huidige en toekomstige Dusinksweg zijn woningen gelegen. Uit akoestisch 
onderzoek in september 2016 is gebleken dat de voorkeursgrenswaarde ter plaatse van 1 bestaande en 2 
beoogde woningen met 1 dB overschreden wordt in de toekomstige situatie. De maximaal te ontheffen 
waarde wordt niet overschreden. Gelijktijdig met de procedure van onderhavig bestemmingsplan wordt een 
procedure vaststellen hogere grenswaarde gevoerd. 

 
Archeologie 

 
Op grond van een inventariserend archeologisch onderzoek in 2008 voor het gehele traject van de 
Dusinksweg zijn er voor fase 2 van de weg verschillende zones aangewezen waar nader archeologisch 
onderzoek uitgevoerd moet worden. Gelet hierop is in februari 2017 ter plaatse een proefsleuvenonderzoek 
uitgevoerd. De proefsleuven die zijn aangelegd over de as van de geplande nieuwe weg, en daarmee ook 
de nieuwe weg zelf, liggen in de oostelijke randzone van het voormalige erve Dusink. Het erf als 
archeologische vindplaats bevindt zich vooral aan de westzijde van de nieuwe weg. De vindplaats wordt op 
grond van vooral de inhoudelijke waarde als behoudenswaardig gekwalificeerd. Indien geen archeologisch 
vervolgonderzoek uitgevoerd wordt zal de aanleg van de weg leiden tot aantasting van een deel van wat nu 
nog een vrijwel complete vindplaats van een oud erf is. Daarom wordt bij de aanleg van de nieuwe weg een 
archeologische opgraving uitgevoerd in het desbetreffende tracédeel om de aanwezige sporen en resten 
van het erve Dusink veilig te stellen. 

 
Flora en Fauna 

 
Wat de bescherming van de soorten betreft is uit de quickscan Flora en Fauna van februari 2017 gebleken 
dat er in de onderzochte situatie geen procedurele gevolgen zijn. Bij het inrichtingsplan is conform advies 
rekening gehouden met vleermuizen en de steenuil. De omgevingsvergunning voor de kap van enkele 
bomen wordt separaat aangevraagd 

 
Voor wat de gebiedsbescherming betreft is in februari 2017 een Voortoets naar de effecten van het plan op 
Natura 2000-gebieden uitgevoerd. Geconcludeerd wordt dat fase 2 van de Dusinksweg niet leidt tot een 
significante verstoring van omliggende Natura 2000-gebieden. Soorten waarvoor deze Natura 2000-
gebieden zijn aangewezen zijn niet gevoelig voor geluidverstoring of het plangebied ligt op een zodanig 
grote afstand dat verstoring op voorhand voorkomen kan worden. Verslechtering van de kwaliteit van 
habitats (van soorten) van omliggende Natura 2000-gebieden als gevolg van stikstofdepositie kan niet op 
voorhand worden uitgesloten. Derhalve zijn stikstofberekeningen uitgevoerd met behulp van het 
rekenprogramma AERIUS Calculator. Uit de stikstofberekeningen blijkt dat het enige Natura 2000-gebied 
waarop sprake is van een toename aan stikstofdepositie boven de drempelwaarde van 0,05 mol N/ha/jr het 
Natura 2000-gebied Achter de Voort, Agelerbroek & Voltherbroek is. De maximaal berekende toename aan 
stikstofdepositie op dit Natura 2000-gebied bedraagt 0,06 mol N/ha/jr op het habitattype H91E0C Vochtige 
alluviale bossen (beekbegeleidende bossen). Omdat sprake is van een overschrijding van de kritische 
depositiewaarde van het habitattype, is ontwikkelingsruimte nodig om de reconstructie van de Dusinksweg te 
kunnen uitvoeren onder het PAS. Uit AERIUS Calculator blijkt dat er nog voldoende ontwikkelingsruimte 
voor dit Natura 2000-gebied aanwezig is. De benodigde ontwikkelingsruimte is vervolgens aangevraagd en 
op 3 oktober 2017 is bevestigd dat de benodigde depositieruimte geregistreerd is. Er is geen vergunning op 
grond van de Wet natuurbescherming noodzakelijk. 

 
Water 

 
Bij de voorgenomen ontwikkeling is in voldoende mate rekening gehouden met de waterhuishouding. Ten 
aanzien van de waterhuishoudkundige aspecten heeft het Waterschap Vechtstromen op 11 september 2017 
goedkeuring verleend middels het verlenen van een watervergunning 

 
Landschapsplan 

 
Voor de landschappelijke inpassing van de Dusinksweg fase 2 is een landschapsplan opgesteld. Hierin is 
ook beschreven op welke wijze rekening is gehouden met de te behouden en versterken casco-elementen. 
Om de landschappelijke inpassing te borgen is de uitvoering en instandhouding van de in het 
landschapsplan aangegeven maatregelen als voorwaardelijke verplichting in de planregels vastgelegd. 



 

 

 
Grondpositie 

 
De gronden waarop de herprofilering van de weg is gesitueerd waren niet in eigendom van de gemeente. De 
gemeente heeft met de betrokken grondeigenaren overeenkomsten gesloten. Nadat het bestemmingsplan 
'Herprofilering Dusinksweg, Fase 2' onherroepelijk is geworden kan de kavelruilakte waarmee de nieuwe 
grondposities definitief worden vastgelegd passeren bij de notaris. Daarna kunnen de feitelijke 
werkzaamheden inzake de daadwerkelijke aanpassing van Dusinksweg worden opgestart. 

 
Extern overleg 

 
Vanaf juli 2015 zijn de aanwonenden en aanliggende grondeigenaren middels zogenaamde 
keukentafelgesprekken over de voorgenomen ontwikkeling geïnformeerd. Vanaf oktober 2016 zijn de 
verschillende belanghebbenden (aanwonenden, aanliggende grondeigenaren, buurtschapsraad Agelo, 
Stadsberaad Ootmarsum, Stichting Natuur en Milieu en Bedrijven Contact Ootmarsum) middels 
verschillende nieuwsbrieven over de stand van zaken van de ontwikkeling geïnformeerd. Tevens zijn er voor 
genoemde groep belanghebbenden inloopbijeenkomsten (25 en 30 mei 2016 en 8 maart 2017) 
georganiseerd. Waarbij tijdens de laatste bijeenkomst men kennis kon nemen van het landschapsplan en 
voorlopig wegontwerp. 

 
Aangezien de huidige en toekomstige Dusinksweg bestaande leidingen van de NAM en de Gasunie kruist 
heeft er in het voortraject afstemming met beide partijen plaatsgevonden. Hierbij zijn o.g.v. het uitgevoerde 
zettingsonderzoek afspraken gemaakt over te nemen maatregelen om het risico op ongewenste zettingen te 
voorkomen. 

 
Verder heeft afstemming met het Waterschap Vechtstromen en een vooroverleg met de Provincie Overijssel 
plaatsgevonden. De provincie Overijssel heeft aangegeven dat het bestemmingsplan niet in strijd met 
provinciaal beleid is. Voor wat de uitvoering betreft moet nog een aanvraag bij de provincie ingediend 
worden om de aansluiting van de Dusinksweg op de Denekamperstraat te wijzigen. Informeel is men al 
akkoord met de wijziging. 

 
Zienswijzen 

 
Het bestemmingsplan heeft als ontwerpbesluit zes weken ter inzage gelegen. Het was voor een ieder 
mogelijk om hiertegen zienswijzen in te dienen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

 
Goede ruimtelijke ordening  

 
Middels het voorliggende bestemmingsplan is aangetoond dat de ontwikkeling in overeenstemming is met 
een goede ruimtelijke ordening. Na een zorgvuldige afweging van alle betrokken belangen kan de raad 
worden voorgesteld om het voorliggende bestemmingsplan vast te stellen. 

 
 
Externe communicatie 
Vanaf juli 2015 zijn de aanwonenden en aanliggende grondeigenaren middels zogenaamde 
keukentafelgesprekken over de voorgenomen ontwikkeling geïnformeerd. Vanaf oktober 2016 zijn de 
verschillende belanghebbenden (aanwonenden, aanliggende grondeigenaren, buurtschapsraad Agelo, 
Stadsberaad Ootmarsum, Stichting Natuur en Milieu en Bedrijven Contact Ootmarsum) middels 
verschillende nieuwsbrieven over de stand van zaken van de ontwikkeling geïnformeerd. Tevens zijn er voor 
genoemde groep belanghebbenden inloopbijeenkomsten (25 en 30 mei 2016 en 8 maart 2017) 
georganiseerd. Waarbij tijdens de laatste bijeenkomst men kennis kon nemen van het landschapsplan en 
voorlopig wegontwerp. 

 
Aangezien de huidige en toekomstige Dusinksweg bestaande leidingen van de NAM en de Gasunie kruist 
heeft er in het voortraject afstemming met beide partijen plaatsgevonden. Hierbij zijn o.g.v. het uitgevoerde 
zettingsonderzoek afspraken gemaakt over te nemen maatregelen om het risico op ongewenste zettingen te 
voorkomen. 

 
Verder heeft afstemming met het Waterschap Vechtstromen en een vooroverleg met de Provincie Overijssel 
plaatsgevonden. De provincie Overijssel heeft aangegeven dat het bestemmingsplan niet in strijd met 



 

 

provinciaal beleid is. Voor wat de uitvoering betreft moet nog een aanvraag bij de provincie ingediend 
worden om de aansluiting van de Dusinksweg op de Denekamperstraat te wijzigen. Informeel is men al 
akkoord met de wijziging. 

 
Na vaststelling wordt het bestemmingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Het digitale 
bestemmingsplan zal worden geplaatst op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. De kennisgeving 
van de ter inzage legging wordt gepubliceerd in de Dinkellandvisie, de Staatscourant en op de gemeentelijke 
website. 

 
Los van de verplichte bekendmaking van het vastgestelde bestemmingsplan wordt een vaste groep 
(aanwonenden, aanliggende grondeigenaren, buurtschapsraad Agelo, Stadsberaad Ootmarsum, Stichting 
Natuur en Milieu en Bedrijven Contact Ootmarsum) via de nieuwsbrief Dusinksweg fase II geïnformeerd. 

 
 
Financiele paragraaf 
Dusinksweg fase II is als majeur project in de begroting opgenomen met een bedrag van € 2.500.000. Op 26 
april 2016 heeft de gemeenteraad een voorbereidingskrediet van € 650.000 ter beschikking gesteld. Het 
voorbereidingskrediet is verstrekt om onderzoekskosten, kosten bestemmingsplan, kosten grondverwerving 
en bijkomende kosten te betalen. Mede omdat de grondverwerving later tot stand is gekomen, is er nog 
weinig geld van het voorbereidingskrediet uitgegeven. Het “resterende” gedeelte van het 
voorbereidingskrediet kan worden aangewend voor de verdere voorbereiding en de uitvoering. Het 
benodigde krediet is reeds beschikbaar. 

 
Inmiddels is de uitvoering van het project aanstaande en is het nodig een beroep te doen op het restant van 
het krediet, dus € 2.500.000 – 650.000 = € 1.850.000. De kostenraming van het project is nog steeds 
conform de oorspronkelijke projectbegroting. Op hoofdlijnen ziet de kostenraming thans als volgt uit: 

 
 Kosten civieltechnische uitvoering incl. prijsaanpassing bij uitvoering in 2018: €1.750.000 
 Overige (civiel)technische kosten (wegaansluitingen; nutsvoorzieningen; flora en fauna, archeologie, 

water, grondverbeteringen, e.d.): € 300.000 
 Grondaankoop/-verrekening; alle bijkomende kosten m.b.t. grondverwerving: € 250.000 
 Bestemmingsplan; vergunningen; ontheffingen; voorbereiding-/uitvoering: € 180.000 

 
Subtotaal: € 2.480.000            

 
Afronding/onvoorzien: € 20.000 

 
Totaal: € 2.500.000 

 
De kostenraming en het bedrag in de begroting sluiten daarmee nog nauw op elkaar aan. Provincie 
Overijssel heeft een financiële bijdrage aan het project toegekend van € 515.925, met de daaraan 
verbonden voorwaarde dat er in 2017 wordt gestart met de uitvoering. Daarover is de gemeenteraad op 31 
mei 2017 per raadsbrief geïnformeerd. Doordat de grondverwerving meer tijd heeft gevergd dan 
oorspronkelijk aangenomen, start de uitvoering pas in 2018. Inmiddels is bij de provincie Overijssel een 
wijzigingsvoorstel voor de subsidie ingediend (wijziging van de startdatum). Tevens wordt dan een extra 
bijdrage van € 150.000 aangevraagd, waarmee de mogelijke maximale subsidie € 665.925 kan bedragen 
(het subsidiebedrag is altijd met inachtneming van de overige subsidievoorwaarden ten aanzien van 
subsidiabele kosten en altijd met een maximum van 25% van de projectkosten). In de eerste helft van 2018 
kan een meer definitief financieel overzicht worden opgesteld (na gunning van alle opdrachten en wanneer 
er meer bekend is over de definitieve subsidieverlening). 

 
 
Uitvoering 
- 

 
 
Evaluatie 
- 

 
 



 

 

Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
- 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
E.M. Grobben    I.A. Bakker 



 

 

 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  30 januari 2018 
Nummer:   B  
Onderwerp:  vaststellen bestemmingsplan 'Herprofilering Dusinksweg, Fase 2' 
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van9 januari 2018, nr. 3676; 
 
gelet op artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening 
 
Besluit: 

 
1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het Besluit 
ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan ‘'Herprofilering 
Dusinksweg, Fase 2'’ met de identificatiecode NL.IMRO.1774.BUIBPDUSINKSWEGF2-VG01 met de 
bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen.   
2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode 
NL.IMRO.1774.BUIBPDUSINKSWEGF2-VG01 vast te stellen. 

 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van  
 
 
  De raadsgriffier,    De voorzitter, 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


