
Vragen fracties en reactie college  -   commissievergadering 14 april 2020 
 

4. Rondvraag fractie GroenLinks 
 

In het weekend van 4 en 5 april jl. moest men, ook in Denekamp, vooral in de eigen tuin doorbrengen. 

Dat was geen onverdeeld genoegen door de stankoverlast. Deze stank bleek zijn oorsprong ten oosten 

van het dorp te hebben maar was ook op het Singraven en bij het Kanaal Almelo-Nordhorn te ruiken, 

dus westelijk en noordelijk. Uit de digitale media ontstond een beeld van het bewerken van 

landbouwpercelen mbv glyfosaat, een middel dat men in Europa wil verbieden wegens negatieve 

effecten op de gezondheid. In de Tubantia van 6 April werd gemeld dat het om “een nieuw soort 

meststof” ging en geen bestrijdingsmiddel. 

 

Vragen: 

1. Is het college op de hoogte van klachten over stankoverlast in het afgelopen weekend in Denekamp? 

2. Is het college op de hoogte van de oorzaak? 

3. Kan en wil de gemeente tegen dit gebruik optreden gezien de overlast en de gezondheidsrisico’s 

voor de bevolking? 

 

Reactie: 

Er zijn klachten binnengekomen over geurhinder (chemische geur) in Denekamp. 

 

De Omgevingsdienst heeft de klachtmeldingen ontvangen en is ter plekke geweest. Zij hebben 

geconstateerd dat er een meststof op hert land is opgebracht.  

Ook de NVWA is naar aanleiding van de klachtmelding van ‘gif’spuiten aan de Brandlichterweg in 

Denekamp ter plaatse geweest. Hun conclusie is dat er geen overtreding is begaan.  

Het betreft geen gif, maar Vinassekali, een vloeibare meststof, maar geen dierlijke meststof. Dierlijke 

meststof moet meteen in de grond ingebracht worden en mag niet worden gespoten, dat is hier niet aan 

de orde. Waarschijnlijk wordt morgen andere meststof verwerkt dat gelijk in de grond wordt ingebracht, 

dat zal zich vermengen met de vinasse kali waardoor de stank minder wordt. Voor de NVWA is de zaak 

afgehandeld.  

 

Op 8 april is door de ODT geconstateerd dat de aardappelteler die de meststof op het land heeft 

gebracht deze heeft ondergewerkt. 

 

Met betrekking tot klachten over meststoffen in de NVWA het bevoegde gezag.  

Mochten er nog klachten binnenkomen, de NVWA is de toezichthouder hierop. 

De klacht kan via hun site ingediend worden: www.nvwa.nl 

 

  

http://www.nvwa.nl/
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5. Voorstel afwijzing bestemmingsplan Ossendijk 4 Deurningen 
Voorstel college: Bij brief van 30 januari 2020 heeft initiatiefnemer een verzoek ingediend om het 

bestemmingsplan Buitengebied 2010 ter plaatse van het perceel Ossendijk 4 te Deurningen te wijzigen. 

Het perceel is bestemd als ‘recreatie-recreatiewoningen’ en verzocht wordt om op basis van artikel 4.8 

in de nota verblijfsrecreatie Noordoost Twente 2018 een woonbestemming toe te kennen. De aanvraag 

is echter in strijd met het gemeentelijk beleid, zodat wordt voorgesteld om het verzoek af te wijzen. 

 

Vragen GroenLinks fractie 

 Het is ons niet helemaal duidelijk hoe de belangen van de aanvrager in de afweging is 

meegenomen. De oorspronkelijke bewoners wonen er al erg lang. Er is ook sprake van huur, 

eigendom wisseling en een terugkeer van de oude bewoners. 

 

Reactie:  

Er heeft een belangenafweging van alle relevante belangen plaatsgevonden. Deze is in het 

raadsvoorstel opgenomen onder het kopje ‘conclusie’. Het algemeen belang, het uitvoeren van het 

gemeentelijk beleid, weegt zwaarder dan het belang van de aanvrager.  

 

 Wat zijn de consequenties voor de aanvrager? Is dit zijn enige woning, en komt hij nu in de 

problemen? Hoe gaan deze mensen verder? 

 

Reactie:  

De aanvrager is niet woonachtig op het betreffende perceel.  

 

 Verder zijn we het eens dat de gemeente de aanvraag afwijst als hier op alle fronten niet wordt 

voldaan aan het gemeentelijke beleid i.c. een onwenselijke planologische situatie. Wel goedkeuren 

zou tot precedentwerking kunnen leiden, en dat moeten we voorkomen.  

 

 

 Tot slot een opmerking over slordigheid in anonimiseren. In de antwoordbrief van burgemeester 

Joosten is bijvoorbeeld de naam van de adressant weggestreept, maar het mail-adres niet! Ook 

worden in de aanvraag de namen van de bewoners genoemd. 

 

Reactie: 

Wij hebben getracht om zorgvuldig alle stukken te anonimiseren. Het gaat om veel documenten en 

bijlagen. Hierbij zijn per abuis enkele namen niet geanonimiseerd. Wij hebben inmiddels alle stukken 

geanonimiseerd.   

 

 

Vragen Lokaal Dinkelland 

 

- Is het college bereid om op dit perceel door toepassing van de rood voor rood regeling eventueel wel 

een permanente woonbestemming toe te staan? 

Reactie: 

In het raadsvoorstel is onderaan op pagina 3 opgenomen dat het Rood voor Rood beleid het enige 

beleid is op grond waarvan een woning in het buitengebied kan worden gerealiseerd. Er is ook vermeld 

dat in het beleid een extra mogelijkheid is opgenomen om een woning te realiseren op een locatie waar 

planologisch een solitaire locatiewoning is toegelaten. Verder zijn de voorwaarden uit de provinciale 

verordening van toepassing. Indien overal aan wordt voldaan dan kan de raad worden voorgesteld om 

medewerking te verlenen aan een dergelijk initiatief. De aanvrager heeft aangegeven geen gebruik te 

willen maken van de mogelijkheden die Rood voor rood biedt.  
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- Aanvrager zegt in de startnotitie dat de raad beleidsmatige mogelijkheden heeft geopend om de 

bestemming recreatiewoning te wijzigen in woonbestemming. 

Is dit juist? Zo ja, waar blijkt dit uit? Zo nee, waarom niet? 

Reactie: 

Op pagina 3 van het raadsvoorstel is aangeven dat die mogelijkheid niet is geopend middels de Nota 

Verblijfsrecreatie NOT. Dat blijkt uit het doel van deze nota waarvoor het is geschreven.  

Het gemeentelijk beleid is hieromtrent ook niet gewijzigd, gelet op het feit dat het bestemmingsplan 

Buitengebied 2010 niet is herzien en de beleidsnota (Semi)-permanente bewoning (mei 2011) tot op 

heden van toepassing is, zodat dat het wijzigen naar een woonbestemming tot op heden niet tot de 

mogelijkheden behoort. 

 

- Wat is het verschil met de onlangs behandelde aanvraag in Saasveld waar een gedoog situatie van 3 

woonbestemmingen, wel is gelegaliseerd? 

Reactie: 

We gaan ervan uit dat het bestemmingsplan voor de locatie Hanenweg 1, 1A en 3 te Saasveld wordt 

bedoeld. Deze locatie is niet te vergelijken met de Ossendijk te Deurningen. Het is niet zo dat aan de 

Hanenweg de situatie gelegaliseerd is. Met de bestemmingsplanherziening voor de Hanenweg 1,1A en 

3 is conform de bestaande en in 1973 vergunde situatie het perceel voorzien van een woonbestemming 

voor twee woonhuizen. Abusievelijk was in het bestemmingsplan ‘buitengebied 2010’ slechts 1 i.p.v. 2 

woonbestemmingen opgenomen. Een van deze twee woonhuizen heeft een inhoud van meer dan 1.000 

m3. Op grond van het bestemmingsplan 'Buitengebied 2010' is het via een binnenplanse 

afwijkingsbevoegdheid mogelijk om dit woonhuis op te splitsen in twee woningen. Aan de voorwaarden 

die hieraan verbonden zijn werd voldaan, zodat er voor gekozen is om de reeds bestaande splitsing van 

het woonhuis in twee woningen planologisch te legaliseren en vast te leggen in de 

bestemmingsplanherziening. 

 

- Voor permanent bewoonde vakantiewoningen kunnen persoonsgebonden ontheffingen gelden. 

Is dat hier ook het geval? Zo ja, gaat de gemeente handhaven als dit is beëindigd? Zo nee, gaat de 

gemeente vanaf nu handhaven? 

Reactie: 

De aanvrager is zelf niet woonachtig op het perceel. Indien sprake is van permanente bewoning die 

men wil legaliseren dan kan hiervoor een aanvraag omgevingsvergunning voor worden ingediend, zodat 

kan worden beoordeeld of wordt voldaan aan de voorwaarden die hiervoor zijn opgenomen in de Wabo, 

in het bijzonder artikel 4 lid 10 van Bijlage II bij het Besluit omgevingsrecht: 

10.het gebruiken van een recreatiewoning voor bewoning, mits wordt voldaan aan de volgende eisen: 

 a.de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens de Woningwet aan een bestaande woning 

gestelde eisen; 

 b.de bewoning niet in strijd is met de bij of krachtens de Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, 

de Wet ammoniak en veehouderij en de Wet geurhinder en veehouderij gestelde regels of 

de Reconstructiewet concentratiegebieden, 

 c.de bewoner op 31 oktober 2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had en deze sedertdien 

onafgebroken bewoont, en 

 d.de bewoner op 31 oktober 2003 meerderjarig was; 

 

https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0005181&g=2020-04-08&z=2020-04-08
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003245&g=2020-04-08&z=2020-04-08
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0003227&g=2020-04-08&z=2020-04-08
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013402&g=2020-04-08&z=2020-04-08
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0020396&g=2020-04-08&z=2020-04-08
https://wetten.overheid.nl/jci1.3:c:BWBR0013399&g=2020-04-08&z=2020-04-08
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Verder volgt uit de beleidsnota (Semi)-permanente bewoning dat eerst wordt gekeken naar de 

mogelijkheden voor een omgevingsvergunning als hiervoor omschreven. Indien dat geen optie is, wordt 

gekeken naar een persoonsgebonden gedoogbesluit.  

 

 - Indiener vraagt om van het inspreekrecht gebruik te mogen maken, kan hier gezien de huidige situatie 

voldoende en naar tevredenheid van de indiener gebruik worden gemaakt?  

Kan dit vooraf met de indiener worden afgestemd en of worden geregeld? Wat doen we als hieraan niet 

kan worden voldaan?  

Reactie:  

Vanuit de griffie is de aanvrager per brief van 2 april geïnformeerd over raadscommissie en de 

raadsvergadering en dat die beiden digitaal plaatsvinden. In die bief is ook aangegeven dat als men 

gebruik wenst te maken van het spreekrecht, de bijdrage hiervoor per email kan indienen bij de griffie. 

De bijdrage wordt dan doorgeleid naar de raads- en commissieleden.  

 

- Dhr. Nijland is adviseur van de aanvrager en tevens ambtenaar van de gemeente Losser, een NOT 

gemeente. 

Vindt het college dit een wenselijke situatie gezien de toenemende gemeentelijke samenwerking in NOT 

verband? 

Reactie: 

In algemene zin zullen de gemeentesecretarissen van de NOT gemeenten dit fenomeen mee nemen in 

de gesprekken die zij hebben in het kader van nauwere samenwerking tussen de vier gemeenten 

 

Vragen PvdA 

- Hoe zit het qua handhaving? Er is al jaren sprake van een strijdige situatie. Word er nu dit 
voorstel afgekeurd word dan ook op de goede adequate manier gehandhaafd? 

- Zijn er bij de gemeente nog meer gevallen bekend die vergelijkbaar zijn met deze situatie? 
 

Reactie: 

De vragen worden in de commissievergadering beantwoord  
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6.Voorstel inzake afwijzen verzoek partiële herziening bestemmingsplan 

Molemansstraat 15 

Deurningen  
Voorstel college: Er is een verzoek ingediend om ten zuiden van de huidige woning aan de 

Molemansstraat 15 een vrijstaande woning met bijgebouwen te realiseren. Er is gebleken dat het plan 

niet voldoet aan de Nota inbreidingslocaties 2016 zodat de raad wordt voorgesteld om de verzoek af te 

wijzen.  

 

Vragen CDA fractie 

1. Het college heeft op 19 april 2019 ingestemd met het verzoek van initiatiefnemer en dit verwoord in 

het ontwerp bestemmingsplan. In het B&W voorstel wordt geconcludeerd dat de bouw van één 

woning binnen de bebouwde kom van Deurningen op basis van de Woonvisie Dinkelland 2016 een 

passende ontwikkeling is en dat binnen de kern Deurningen nog voldoende behoefte voor nieuwe 

woningen is. In het raadsvoorstel wordt echter geconcludeerd dat het toevoegen van de woning 

geen bijdrage levert aan het gemeentelijk beleid, omdat er woningbouw is voorzien langs de rand 

van de Deurninger Es. Waar komt dit verschil van inzicht vandaan?  

Reactie:  

Zoals verwoord in het raadsvoorstel zijn er zienswijzen ingediend tegen het ontwerpbestemmingsplan, 

waardoor een ander inzicht is ontstaan. Het is inherent aan het indienen van zienswijzen en de 

heroverweging daarvan dat dat kan leiden tot een andere uitkomst. Kort samengevat, volgt uit deze 

zienswijzen dat het ontwerpbestemmingsplan o.a. niet voldoet aan de Nota inbreidingslocaties 2016 en 

er om die reden geen extra woning kan worden gerealiseerd. Naar aanleiding van deze zienswijzen 

heeft er een heroverweging van het initiatief plaatsgevonden. De conclusie is dat het initiatief niet 

voldoet aan de voorwaarden in de nota, omdat er namelijk geen sprake is van een milieuhinderlijk bedrijf 

dat wordt gesaneerd. Voorheen was het college van mening dat dat wel het geval was. Er was echter 

sprake van een andere interpretatie die naar aanleiding van de zienswijze moest worden herzien. De 

bedrijvigheid die op het perceel is toegelaten moet namelijk volgens de gebruiksregels in het geldende 

bestemmingsplan qua aard, milieubelasting en uitstraling passend zijn in een woonomgeving. Dat 

betekent dat het bij gebruik voor een bedrijf aan huis alleen mag gaan om kleinschalige bedrijvigheid, 

waarbij er geen hinder voor de woonomgeving mag zijn. Echte bedrijvigheid is niet toegelaten. Het 

vorengaande betekent dat er geen sprake is van de sanering van een milieuhinderlijk bedrijf als bedoeld 

in de Nota inbreidingslocaties. Er is geen sprake van een ruimtelijk knelpunt dat wordt opgelost als 

bedoeld in de nota op grond waarvan een woning kan worden gerealiseerd.  

 

2. In het collegebesluit van 19 april 2019 wordt geconcludeerd dat is aangetoond dat de ontwikkeling 

in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. In het voorliggende raadsvoorstel wordt 

geconcludeerd dat de ontwikkeling een planologische onwenselijke situatie oplevert, dat vanuit 

ruimtelijke oogpunt niet aanvaardbaar wordt geacht. Het initiatief is niet gewijzigd sinds 19 april 

2019, waar komt het verschil in conclusie vandaan?  

 

Reactie:  

Zie de reactie onder punt 1.  

 

3. In het raadsvoorstel wordt aangegeven dat bij de overweging op een besluit om wel of niet mee te 

werken aan onderhavige initiatief mede de wenselijke planologische ontwikkelingen van het gebied 

worden betrokken. Wat is de wenselijke planologische ontwikkeling van het gebied, waar blijkt dat 

uit en waarom past het initiatief niet in de wenselijke planologische ontwikkeling van het gebied?  

 

 

Reactie: 
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De wenselijke planologische ontwikkeling voor een gebied zijn verwoord in het gemeentelijk beleid. Dat 

zijn de geldende bestemmingsplannen en de beleidsnota’s, zoals de Nota inbreidingslocaties 2016.  

 

4. Het college stelt voor om een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan af te wijzen om 

redenen dat niet wordt voldaan aan de nota Inbreidingslocaties 2016. Er volgt voor de fractie van 

het CDA een complexe te volgen uitleg waarom niet voldaan wordt aan de nota Inbreidingslocaties. 

Verzoek om met andere woorden nader toe te lichten waarom niet wordt voldaan aan de vigerende 

nota Inbreidingslocaties?  

Reactie: 

De voorwaarden uit de Nota inbreidingslocaties 2016 laat zich als volgt samenvatten in volgend 

stappenschema: 

 
1. Is er sprake van kleinschalige woningbouw (minder dan 12)?   

a. Ja, vraag 2. 
b. Nee, geen medewerking. 

2. Is sprake van a) sanering van een milieuhinderlijk bedrijf, of b) van het vervangen van een reeds langer leegstaand 
gebouwd, of c) het oplossen van een stedenbouwkundig ongewenste situatie, of d) een bijdrage aan het realiseren 
van het gemeentelijk beleid, zoals dat is opgenomen in de in structuurvisie, woonvisie of bestemmingsplan? 

a. Ja, vraag 3. 
b. Nee, geen medewerking. 

3. Is er sprake van herstructurering of transformatie (lege plekken vallen niet onder deze begrippen)? Onder 
transformatie wordt verstaan de verandering van de functie van de bebouwing van het stedelijk gebied, 
bijvoorbeeld een winkelpand wordt woning of na sloop van een bedrijf ontstaat er ruimte voor woningbouw. Onder 
herstructurering wordt verstaan het vernieuwen of verouderde of verloederde gebieden, bijvoorbeeld door sloop 
en nieuwbouw, waardoor met andere type woningen wordt voorzien in de actuele vraag naar woningen. 

a. Ja, vraag 4. 
b. Nee, nota niet van toepassing. 

4. Is er sprake van een goede stedenbouwkundige situatie? 
a. Ja, vraag 5. 
b. Nee, geen medewerking. 

5. Sluit het plan aan op de omgeving? 
a. Ja, medewerking op basis van de nota, mits ook wordt voldaan aan het van toepassing zijnde Rijks, 

provinciaal en gemeentelijk beleid en andere aspecten die van belang zijn voor een goede ruimtelijke 
ordening.  

b. Nee, geen medewerking. 

 

Er kan geen medewerking worden verleend, omdat niet voldaan wordt aan voorwaarde 2. Er is namelijk 

geen sprake van de sanering van een milieuhinderlijk bedrijf. Zoals hiervoor is aangegeven is een bedrijf 

aan huis geen milieuhinderlijk bedrijf, omdat volgens het geldende bestemmingsplan voor een bedrijf 

aan huis geldt dat het alleen mag gaan om kleinschalige bedrijvigheid, waarbij er geen hinder voor de 

woonomgeving mag zijn. Echte bedrijvigheid is namelijk uitgesloten.  

Er wordt ook niet voldaan een voorwaarde 3, omdat er sprake is van een lege plek. Een lege plek valt 

niet onder herstructurering of transformatie. Het gehele perceel betreft een woonperceel ter grootte van 

1745 m2 dat ook als zodanig is bestemd. Het zuidelijke deel van het perceel hoort bij de bestaande 

woning en kan in die hoedanigheid ook gebruikt worden ten behoeve van deze woning (tuin). 

 

5. Het college en de raad zijn voornemens de nota Inbreidingslocaties te herzien. Hiervoor zijn 

verschillende sessie geweest en binnenkort wordt er een herziene nota Inbreidingslocaties ter 

besluitvorming aan de raad aangeboden. Als de initiatiefnemer onderhavige voorstel onder het te 

herziene voorgenomen regime van Inbreidingen indient (geest van de regeling), is in de optiek van het 

college medewerking dan mogelijk?  

 

Reactie: 

Het initiatief is getoetst aan het geldende beleid. Indien bezwaar of beroep wordt ingesteld wordt door 

de rechter beoordeeld of het geldende beleid op een juiste wijze wordt toegepast. Een voornemen tot 

wijziging van beleid is geen beleid waaraan kan worden getoetst. Gewijzigd beleid zal eerst door de 

raad moeten zijn vastgesteld. Indien in het nieuwe beleid woningen mogelijk worden gemaakt zonder 

dat hoeft te worden voldaan aan de voorwaarden 2 en 3, kan medewerking mogelijk zijn. Het lijkt er 

vooralsnog niet op dat het beleid in die zin wordt gewijzigd dat zonder het oplossen van een ruimtelijk 

knelpunt een woning mag worden gebouwd.   
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6. Welke argumenten zijn er die maken dat onderhavig voorstel niet aan de ‘geest’ van de nota 

Inbreidingslocaties 2016 voldoet?  

 

Reactie: 

Het initiatief voldoet niet aan de Nota inbreidingslocaties en daarmee ook niet aan de gedachte achter 

deze nota. Blijkens het beleid is inbreiding mogelijk als het gaat om ruimtelijke knelpunten die kunnen 

worden opgelost, waarbij prioriteit wordt toegekend aan ruimtelijke knelpunten die worden 

geherstructureerd of getransformeerd.  

 

7. Als de raad instemt met het voorstel van het college het verzoek van initiatiefnemer af te wijzen op 

welk bestemmingsplan regime valt de locatie dan terug? Wij stellen het op prijs dat het antwoord 

eenvoudig verifieerbaar is.  

 

Reactie: 

Het geldende bestemmingsplan is niet gewijzigd door het ter inzage leggen van een 

ontwerpbestemmingsplan. Het geldende bestemmingsplan is nog steeds het bestemmingsplan 

Deurningen dat door de raad op 29 januari 2013 is vastgesteld.  

 

 

Vragen Lokaal Dinkelland 

- Kan het ontwerp bestemmingsplan aan het dossier worden toegevoegd? Wij willen dat graag inzien. 

Reactie: 

Het ontwerpbestemmingsplan is te raadplegen via www.ruimtelijkeplannen.nl en heeft de 

identificatiecode: NL.IMRO.1774.DEUBPMOLEMANSTR15-OW01.  

 

- Waarom heeft het college het ontwerp bestemmingsplan in 2019 ter inzage gelegd en komt u nu met 

het voorstel om het af te wijzen? 

Reactie: 

Zie antwoord op vraag 1 van de CDA fractie. 

 

- Had u als college medewerking willen verlenen als hiertegen geen zienswijzen waren ingediend? 

Reactie: 

Nee, er moet worden voldaan aan het beleid.  

 

- Hebt u de aanvrager geïnformeerd dat er binnenkort mogelijk een gewijzigde nota inbreidingslocaties 

komt, die wellicht ook duidelijkheid schept over deze situatie? En bent u genegen in dit geval de 

aanvrager te adviseren de aanvraag aan te houden tot na vaststelling van de nieuwe nota 

inbreidingslocaties? 

Reactie: 

Zie het antwoord op vraag 5 van de CDA fractie. 

 

Vragen PvdA 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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- Het voorstel wordt nu afgewezen omdat het niet in het huidige gemeentelijke beleid past. Er is 

sprake van aanpassing van het beleid dit jaar. Is er al gekeken of deze situatie daar eventueel 

wel in past? 

- We missen de reactienota zienswijzen. Kan deze alsnog geplaatst worden op het RIS? 
 

 

Reactie: 

De eerste vraag wordt beantwoord in de commissievergadering; verzoek inzake reactienota wordt 

opgepakt 
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9.Voorstel inzake aanpassing nota Omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen  

Voorstel college: Op dit moment staat de nota omgevingskwaliteit het gebruik van digitale schermen 

niet toe. Vanuit het bedrijfsleven komen echter initiatieven en verzoeken voor het plaatsen van digitale 

schermen op bedrijfsgebouwen. Om dit onder voorwaarden mogelijk te maken dient de nota 

omgevingskwaliteit op dit punt te worden aangevuld.  

 

Vragen CDA fractie 

1. Er worden wat regels gesteld (dimbaar, verkeersveiligheid en alleen bewegend tussen 7 en 23 uur), 

hoe gaat de handhaving plaatsvinden als de borden lelijk, aanstootgeven, veels te groot en luid zijn 

en/of als de verkeersveiligheid in het geding is?  

Reactie: 

In de nota omgevingskwaliteit wordt aangegeven dat de digitale borden moeten worden geplaatst aan 

een gebouw. Het plaatsen van een digitaal bord is omgevingsvergunning-plichtig. De aanvraag wordt 

onder andere getoetst aan de in de nota omgevingskwaliteit opgenomen objectieve criteria (de 

zogenoemde redelijke eisen van welstand). Deze criteria worden onder andere geformuleerd vanuit een 

visie op de toekomst van het gebied en vanuit een beeld van de aanwezige waarden. Aspecten die aan 

de orde komen betreffen zowel niet-ruimtelijk relevante aspecten zoals kleur en materiaalgebruik, als 

ruimtelijk relevante aspecten zoals hoogte, omvang en situering van de gebouwen. De toetsing aan de 

voorwaarden uit de nota omgevingskwaliteit wordt voor een advies voorgelegd aan de 

stadsbouwmeester. De stadsbouwmeester bepaalt aan de hand van de voorwaarden genoemd in de 

nota omgevingskwaliteit of het plan voldoet aan de redelijke eisen van welstand en of er daarmee voor 

het plan een positief advies kan worden afgegeven. 

Wanneer borden dus niet voldoen aan de gestelde redelijke eisen van welstand  wordt een afwijzend 

advies gegeven door de standsbouwmeester en zal dus het ontwerp van het  bord aangepast moeten 

worden. Wordt niet voldaan aan de redelijke eisen van welstand dan kan de gevraagde 

omgevingsvergunning geweigerd worden. 

 

Hiervoor staat aangegeven dat digitale boren moeten worden geplaatst aan een gebouw. Een 

uitzondering hierop vormen de digitale borden bij tankstations. Deze mogen ook vrij van het gebouw 

(de welbekende prijszuil) geplaatst worden, maar ook hier geldt dat ze moeten voldoen aan de gestelde 

voorwaarden uit de nota omgevingskwaliteit. 

 

2. Wie handhaaft de Boa’s en/of de politie? Wat voor bevoegdheden hebben Boa’s in deze?  

Reactie: 

Zoals voor alle omgevingsvergunningen geldt houdt het team Handhaving en Veiligheid hierop toezicht. 

 

3. Is in de afgelopen jaren wel eens opgetreden tegen plaatsing van borden, die niet aan de regels 

voldoen? Zo ja, hoe en hoe vaak?  

Reactie: 

Dit type borden (digitaal) was tot nu toe niet toegestaan en voor zover bij ons bekend ook niet geplaatst. 

Hiertegen hoefde dus ook nog niet te worden opgetreden. Vanuit de samenleving is de vraag gekomen 

om digitale borden toe te staan. Dat is ook de reden dat de nota omgevingskwaliteit hierop wordt 

aangevuld zodat dergelijke borden nu ook vergund kunnen worden. 

4. Wat voor bevoegdheden en wat voor handhavingsmiddelen zijn beschikbaar?  

Reactie: 
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Digitale borden aan gebouwen moeten voldoen aan de hiervoor afgegeven omgevingsvergunning. 

Zonder vergunning geplaatste borden moeten worden verwijderd dan wel alsnog een vergunning voor 

gevraagd worden. Middels aanschrijvingen en eventuele last onder dwangsommen kan hierop 

gehandhaafd worden. 

 

5. In het voorstel staat dat er geen financiële consequenties zijn. Maar wordt er dan geen 

precarioheffing opgelegd? Zo nee, waarom niet?  

Reactie: 

Digitale borden voor particuliere aanvragers en borden bij tankstations staan op eigen terrein. 

Een precarioheffing wordt alleen opgelegd als er objecten op grond van de gemeente staan. 

 

Vragen VVD fractie 

1. Wat wordt er bedoeld met vrijstaand zowel op bedrijventerreinen als in het buitengebied ? 

Reactie: 

Vrijstaand wil zeggen dat een dergelijk bord niet aan een gebouw is geplaatst of onderdeel uitmaakt 
van een tankstation, maar in de openbare ruimte staat. 

 
2. Deze vrijstaande schermen worden door de gemeente geplaatst en beheerd ? 

Reactie: 

Ja, om te voorkomen dat er een wildgroei aan digitale borden in de openbare ruimte komt is er voor 
gekozen om in de nota de voorwaarde op te nemen dat dergelijke borden alleen door de gemeente 
mogen worden geplaatst. 
 

3. Op deze vrijstaande schermen komt alleen informatie die ten dienste komt van de openbare 

informatievoorziening ? 

Reactie: 

Ja, dat is wel het uitgangspunt. 
 

4. Ben je vrij om te bestellen bij wie je wil of heeft de gemeente hiervoor 1 leverancier? 

Reactie: 

Er is in de nota op dit moment alleen nog maar de voorwaarde opgenomen dat een vrijstaand bord 
alleen door de gemeente mag worden geplaatst. 
Er zijn nog geen concrete ideeën hiervoor uitgewerkt. 
Bij het opstellen van de nota is het in de eerste plaats de bedoeling geweest om op voorhand een 
wildgroei aan vrijstaande borden door bedrijven/particulieren in het openbaar gebied te voorkomen. 
 
5. Wat wordt er bedoelt met beheerd ? Schoonmaak of ook de tekst die er op deze schermen komt? 

Zijn deze teksten aanpasbaar door ondernemingen  

Reactie:  

Zie ook antwoord 4. Hiervoor zijn nog geen concrete ideeën uitgewerkt. 

 

Vragen GroenLinks fractie 

 Kan het college aangeven wat de verwachting is hoeveel aanvragen gedaan zullen worden, en op 

welke plekken in onze gemeente?  
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Reactie: 

Er zijn van enkele ondernemers in de gemeente verzoeken gekomen om het plaatsen van digitale 

borden aan een gebouw mogelijk te maken. Op dit moment is er (vooruitlopend op de vast te stellen 

nota Omgevingsontwikkeling Dinkelland Tubbergen) een vergunning verleend voor een digitaal scherm 

op een bedrijfsgebouw op het bedrijventerrein Echelpoel in Weerselo en een vergunning voor het 

wijzigen van het prijzenbord bij een tankstation in Deurningen. Verdere concrete aanvragen zijn bij ons 

op dit moment niet bekend. 

Naar verwachting zal de vraag vooralsnog beperkt blijven. Dergelijke borden zijn nog redelijk prijzig en 
niet elke ondernemer zal een dergelijk bord gaan plaatsen.  
De verwachting is dat het elk jaar om enkele borden zal gaan. 

 

 Is het na aanvraag nog mogelijk om bezwaar te maken in specifieke gevallen als omwonenden dat 

zouden willen? 

Reactie: 

Om een bord te kunnen plaatsen is een omgevingsvergunning nodig. Bij de vergunningverlening hoort 

een bezwarenprocedure. Binnen deze bezwarenprocedure (tot 6 weken na afgifte vergunning) kan er 

bezwaar tegen de verleende vergunning worden ingediend. 

 Een aantal jaren geleden hadden we deze borden ook en toen was de ervaring dat oude teksten 

lang bleven staan en soms taalfouten hadden. Welke rol neemt de gemeente om dit te voorkomen, 

c.q. hoe worden de digitale borden onderhouden? 

Reactie: 

Het plaatsen van deze borden (aan gebouwen op eigen terrein) is een particulier initiatief. De eigenaar 

is verantwoordelijk voor de publicaties op de schermen en voor het onderhoud van de schermen 

 Onze fractie pleit voor terughoudendheid bij het toestaan van digitale borden. 'Vervuiling' van de 

openbare ruimte past niet in Nederland zoals dat bijvoorbeeld in Amerika te zien is. In het verleden 

was men ook langs de snelwegen zeer terughoudend, maar dan vooral vanwege de 

verkeersveiligheid (het leidt af). Hoe zit het met de precariorechten daarvoor? 

Reactie: 

Om een vergunning voor een digitaal bord te krijgen (waarbij het bord aan een gebouw dient te worden 

bevestigd, met uitzondering van tankstations waar een vrijstaand bord mag worden geplaatst, het 

prijzenbord) dient te worden voldaan aan de voorwaarden zoals genoemd in de nota omgevingskwaliteit 

Dinkelland Tubbergen. 

Zoals al aangegeven worden de borden op eigen terrein geplaatst en is er dus geen sprake van 
precariorechten. 
 

Vragen Lokaal Dinkelland 

- Blijft deze extra mogelijkheid beperkt tot alleen tankstations?  

Reactie: 

Voor vrijstaande schermen wel.  

- Waarom moeten we nu nog, met het teruglopen van het aantal tankstations, deze voorziening mogelijk 

maken voor deze groep?  

Reactie: 
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- Op dit moment hebben nagenoeg alle tankstations al borden waarop de brandstofprijzen vermeld 

staan. De tendens is dat men de bestaande borden geleidelijk wil vervangen door digitale schermen. 

Hieraan wordt tegemoet gekomen via een aanpassing in de nota, 

- Acht u dit in het buitengebied wenselijk qua horizon- en lichtvervuiling? 

Reactie: 

Zoals al is aangegeven hebben de tankstations nu al borden met brandstofprijzen. Het vervangen van 

bestaande borden door schermen zal, naar verwachting niet leiden tot een grotere horizon- en 

lichtvervuiling. 

In de voorwaarden wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd voor dimmogelijkheden en beperkingen in 

nachtelijke uren. 

 

- Krijgen andere ondernemingen in het buitengebied ook deze mogelijkheid? 

Reactie: 

Nee, andere bedrijven krijgen de mogelijkheid voor vrijstaande schermen niet, juist om mogelijke 

horizon- en lichtvervuiling te beperken. 

- zo nee, waarom dan voor deze groep een uitzondering maken? 

Reactie: 

Omdat hier al sprake is van een bestaande situatie van borden met brandstofprijzen. 
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10.Voorstel inzake beschikbaar stellen subsidie SDC’12  
De raad wordt voorgesteld om een éénmalig bedrag van maximaal € 150.000,-- ter beschikking te 

stellen, zodat er een subsidie kan worden verstrekt aan Stichting Promotie en Accommodatie SDC’12 

ten behoeve van de opwaardering van de hoofdentree en parkeerplaatsen op het sportterrein van SDC 

'12. Tegelijkertijd wordt de akte van erfpacht en opstal tussen de gemeente en de Stichting over 

sportpark de Bögelscamp ontbonden.  

 

Vragen CDA fractie 

1. Gevraagd wordt een bedrag van maximaal 150.000 euro beschikbaar te stellen. Hoe wordt 

uiteindelijk de hoogte van het uit te keren subsidie bedrag vastgesteld. Worden er nog nader eisen 

gesteld aan (het resultaat van) de uit te voeren werkzaamheden? Zo, ja welke?  

 

Reactie: 

Er wordt € 150.000,-- gevraagd voor de geplande werkzaamheden. Dit is ongeveer de helft van de 

werkelijke kosten voor deze herinrichting. SDC’12 voert de werkzaamheden zelf uit. Wij zullen controle 

uitvoeren of het werk conform het bestek wordt uitgevoerd. 

 

 

2. De stichting Promotie en Accommodatie SDC ’12 heeft een intentieverklaring afgesloten met de 

gemeente voor het herontwikkeling van voormalig sportpark Bögelscamp. De stichting denkt 

rechten te kunnen ontlenen aan deze intentieverklaring. Hoe groot is de kans dat de gemeente een 

eventuele juridische procedure wint, als de stichting of de gemeente de uitwerking van de 

intentieovereenkomst voor de rechter laat komen?  

 

Reactie: 

De intentieverklaring bevat slechts een inspanningsverplichting tot ontwikkeling van woningbouw. Aan 

een inspanningsverplichting kunnen geen rechten worden ontleend, alhoewel de stichting van mening 

is van wel. Het geschil wordt ook in stand gehouden door de pacht- en opstalovereenkomst die door de 

gemeente niet eenzijdig kan worden beëindigd ook al is de sportbeoefening beëindigd. De gemeente is 

daardoor niet vrij om over deze grond te beschikken. De stichting denkt aan deze overeenkomsten 

rechten te kunnen ontlenen of als middel te kunnen gebruiken in de onderhandelingen richten de 

gemeente. Een juridisch geschil hierover is voor beide partijen geen wenselijke oplossing.  

 

3. Zijn er nog soortgelijke situaties met sportverenigingen in Dinkelland die hier mogelijk rechten aan 

zouden kunnen ontlenen? De fractie van het CDA denkt bijvoorbeeld aan het surplus veld van UD 

Weerselo, waar ook belangstelling van partijen voor is om dit te her ontwikkelen.  

 

Reactie: 

Er zijn geen identieke situaties bekend. 

 

 

Vragen VVD fractie 

1. Er wordt een subsidie bedrag van € 150.000 voorgesteld. Waar wordt de hoogte van dit bedrag op 

gebaseerd?  

 

Reactie: 

Er wordt € 150.000,-- gevraagd voor de geplande werkzaamheden. Dit is ongeveer de helft van de 

geraamde kosten voor deze herinrichting.  De overige kosten zijn voor SDC ’12. Zij voeren de 

werkzaamheden zelf uit. 

 

 

2. Is daarmee de intentieverklaring van tafel of zijn er nog verwachtingen hierover bij de Stichting 

Accommodatie van SDC’12? 

 

Reactie: 
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SDC’12 heeft aangegeven afstand te doen van alle vermeende rechten, voortvloeiend uit de eerdere 

intenties om het gebied te herontwikkelen. 

 

 

Vragen GroenLinks fractie 

- Wat zijn de plannen van de gemeente met het voormalige sportterrein de Bogelscamp?  

 

Reactie:  

Wij nemen deze locatie op als strategische grondpositie voor de toekomst. Wij hebben nog geen doel 

toegekend aan de gronden. Wel hebben wij hiermee de handen vrij om het voormalig sportterrein op 

een passende manier te herontwikkelen. 

 

- Hoe legt het college uit dat een subsidie van € 150.000 gerechtvaardigd is om tot ontbinding van de 

akte van erfpacht te komen? 

 

Reactie: 

Bedrag is tot stand gekomen door een optelsom van factoren. Allereerst betreft het volgens ons circa 

de helft van de kosten die SDC moet maken voor het aanpassen van de entree. Het college is bereid 

deze bijdrage te leveren omdat er sprake is van een unieke situatie, namelijk: 

- beëindiging pacht/opstal en vermeende rechten herontwikkeling 

- oplossen parkeeroverlast Dorper Esch 

 

 

Vragen Lokaal Dinkelland 

-  Moeten we dit als een afkoop van de intentie overeenkomst en erfpachtconstructie voor de 

Bogelskamp zien? 

 

Reactie: 

Nee. Dit is namelijk tot stand gekomen door een optelsom van factoren. Allereerst betreft het volgens 

ons circa de helft van de kosten die SDC moet maken voor het aanpassen van de entree. Het college 

is bereid deze bijdrage te leveren omdat er sprake is van een unieke situatie, namelijk: 

 -groot deel van de entree aan de Kappelshofweg op gemeentegrond is gelegen 

- beëindiging pacht/opstal en vermeende rechten herontwikkeling 

- oplossen parkeeroverlast Dorper Esch 

 

 

- De subsidie wordt geoormerkt, hoe ziet de gemeente daar op toe? Voert cq besteed de gemeente uit 

of SDC? 

 

Reactie: 

Wij zullen de controle uitvoeren of het werk conform het bestek wordt uitgevoerd. SDC’12 voert zelf de 

werkzaamheden uit. 

 

 

- De bestaande in en uitrit aan de Ootmarsumse straat is niet bepaald overzichtelijk en verkeersveilig. 

De verkeers intensiteit neemt door deze plannen ook nog toe. Wat doet de gemeente aan de aansluiting 

uitrit SDC - Ootmarsumsestraat? 

 

Reactie: 

Op dit moment is aanpassing van de aansluiting uitrit SDC-Ootmarsumsestraat niet nodig. De 

voorrangssituatie is duidelijk aangegeven. De Kappelhofsweg is en blijft ondergeschikt aan de 

Ootmarsumsestraat. De hoogste verkeersintensiteiten op de Ootmarsumsestraat zijn in de ochtend en 

einde van de middag op werkdagen, terwijl de verwachte toename in intensiteiten door SDC in de latere 

avonduren en in het weekend plaatsvinden.  
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Vragen PvdA 

 

- Zijn er van gemeentekant al plannen voor het oude Sportclub terrein? 
- De financiën worden nu uit de RIBAM gehaald. Op zich prima. Maar worden deze gronden 

later tijdens ontwikkeling in een complex gestopt en dan alsnog voor €150.000 belast? Of 
word de boekwaarde direct op 0 gezet in de gemeentebegroting? 

 

Reactie 

De vragen worden in de commissievergadering beantwoord. 

 

 

 


