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Raadsvergadering: 10 september 2013  Zaaknummer: 13.02585 Aan de raad 

Agendanummer:
  

       Documentnummer: I13.022094  

Afdeling: Maatschappelijke Effecten  Denekamp, 16 juli 2013 
Onderwerp:  Vaststelling structuurvisie Dinkelland  

 

Voorstel 

 1. Gewijzigd vast te stellen de structuurvisie Dinkelland, zoals vervat in het GML-bestand   

     NL.IMRO.1774.SVDINKELLAND-0401; 
2. De digitale ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1774.SVDINKELLAND-0401 vast te stellen; 

3. Ten aanzien van de ingediende zienswijzen te beslissen overeenkomstig de conclusies in  
   de Reactienota zienswijzen ontwerp-structuurvisie Dinkelland.  

Overwegingen 

Op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening is de gemeente verplicht tot het hebben van 
een of meer structuurvisies voor het gehele grondgebied van de gemeente.  

Het is een beleidsdocument met diverse kaartbeelden en bevat  de hoofdlijnen van de voorgenomen 
ontwikkeling van het gebied alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk 

beleid. Anders dan een bestemmingsplan is de structuurvisie niet juridisch bindend en kan er geen 

bezwaar of beroep tegen de vaststelling worden aangetekend. Een structuurvisie is in beginsel 
vormvrij behoudens enkele eisen voor de digitale beschikbaarheid volgens landelijke richtlijnen. Wel 

kan het bestuur zich gebonden achten aan de inhoud. De structuurvisie Dinkelland fungeert als een 
paraplu voor de toekomstige bestemmingsplannen. Voor een structuurvisie geldt een herzieningsplicht 

binnen 10 jaar maar mag vaker worden herzien zeker als daar uit beleidsmatige overwegingen 
aanleiding toe bestaat.  

 

Na de opstart in 2009 heeft het structuurvisieproces Dinkelland een tijd lang stil gelegen in verband 
met de noodzakelijke afronding van belangrijke beleidsstukken als de woonvisie en de 

bedrijventerreinvisie. In de loop van 2011 is de draad weer opgepakt en op 28 maart 2012 is een 
aangepaste ontwerp-versie van de Structuurvisie Dinkelland voor ambtelijk advies aan de provincie 

Overijssel toegezonden. Namens de diverse provinciale beleidseenheden is het gevraagde advies 

ingekomen op 24 mei 2012. De daarin gemaakte opmerkingen zijn opgepakt en verwerkt.   
 

De ontwerp-structuurvisie Dinkelland is bij brief van 20 december 2012 toegezonden aan alle  
kernraden in de gemeente Dinkelland. Na kennisgeving in Dinkellandvisie en de Staatscourant is het 

ontwerp m.i.v. 2 januari 2013 gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage gelegd 
tijdens de openingsuren van het  gemeentehuis.  Tevens kon deze worden geraadpleegd via de  

gemeentelijke website www.dinkelland.nl en via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  

In de periode van terinzagelegging zijn 2 informatieavonden voor de inwoners van Dinkelland 
gehouden en wel op 28 januari 2013 in Tilligte en op 4 februari 2013 in Saasveld. 

Tijdens de periode van terinzagelegging kon een ieder mondeling dan wel schriftelijk zienswijzen naar 
voren brengen. Er zijn 8 schriftelijke zienswijzen ingekomen.  

De reclamanten zijn op 3 juni respectievelijk 12 juni 2013 in de gelegenheid gesteld om hun 

zienswijze nader toe te lichten ten overstaan van de door de gemeenteraad ingestelde Hoorcommissie 
bestemmingsplannen. Hiervan hebben vijf reclamanten gebruik gemaakt.  

De verslagen van de hoorzittingen maken deel uit van de stukken voor dit agendapunt.  
 

De ingebrachte zienswijzen zijn samengevat in een reactienota, waarbij elke zienswijze is voorzien van 

een reactie en een conclusie.  
 

 

 

 
 

 

http://www.dinkelland.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 

   

 

 

 
 

Ambtshalve maar ook ten aanzien van de ingediende zienswijzen zijn in de vast te stellen versie van 
de structuurvisie ten opzichte van het ontwerp enkele wijzigingen doorgevoerd,  die worden 

omschreven aan het eind van de Reactienota zienswijzen ontwerp-structuurvisie Dinkelland.  

Financiën 

De kosten zijn gedekt uit het meerjarenbudget voor ruimtelijke plannen. 

 
 

Burgemeester en Wethouders van Dinkelland, 

De secretaris, De burgemeester, 
 

 
 

Drs. A.B.A.M. Damer Mr. R.S. Cazemier 
 
  



 

   

 

raadsbesluit 
 
 

 

Agendanummer:       
Afdeling: Maatschappelijke Effecten 
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Documentnummer:I13.022094 

 

 
 

De raad van de gemeente Dinkelland; 
 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juli 2013; 

 
gelet op de Wet ruimtelijke ordening; 

 

Besluit 

 
 1. Gewijzigd vast te stellen de structuurvisie Dinkelland, zoals vervat in het GML-bestand   

     NL.IMRO.1774.SVDINKELLAND-0401; 

 
2. De digitale ondergrond met identificatiecode o_NL.IMRO.1774.SVDINKELLAND-0401 vast te  

    stellen; 
 

3. Ten aanzien van de ingediende zienswijzen te beslissen overeenkomstig de conclusies in  
    de Reactienota zienswijzen ontwerp-structuurvisie Dinkelland, welke geacht wordt deel uit te    

    maken van dit besluit; 

 
4. De ambtshalve wijzigingen zoals omschreven in de Reactienota zienswijzen ontwerp-structuurvisie   

   Dinkelland over te nemen. 
 

 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 

van de raad van 10 september 2013. 
De griffier, De voorzitter, 

 
 

 

Mr. O.J.R.J. Huitema Mr. R.S. Cazemier 
 

 

ME/HEN 
 


