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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze vergadering van 9 juli 2019 hebben wij het navolgende onderwerp besproken: Schriftelijke vragen 
Burgerbelangen Dinkelland 
 
Ons besluit 
Wij hebben in die vergadering besloten de door Burgerbelangen ingediende vragen via een Raadsbrief te 
beantwoorden. 
 
Toelichting 
Burgerbelangen Dinkelland heeft schriftelijke vragen gesteld over de bedrijventerrein binnen de gemeente 
Dinkelland, e.e.a. in relatie tot het economisch klimaat van de afgelopen jaren. In deze Raadsbrief geven wij 
een reactie op deze vragen. 
 
1. Bedrijventerrein: Hoe is de voortgang m.b.t. de verkoop? 
Op dit moment hebben wij op drie bedrijventerreinen nog uitgeefbare gronden. Op De Mors in Ootmarsum is 
nog ca. 1,5 hectare beschikbaar. Op dit moment lopen gesprekken met verschillende partijen. Mogelijk 
leiden deze gesprekken de komende periode tot verkoop. Ondanks dat op De Mors de afgelopen 5 jaar ruim 
2 hectare bedrijfsgrond verkocht, verloopt de uitgifte minder snel dan op Sombeek en Echelpoel. 
Onlangs is in Denekamp de uitbreiding Sombeek IV gerealiseerd. Het terrein worden momenteel bouwrijp 
gemaakt. De kavels op dit terrein zijn allemaal in optie. Wij verwachten dit jaar alle 4 kavels (totaal 2,25 ha.) 
te kunnen verkopen. 
Op bedrijventerrein Echelpoel III (ca. 3,5 ha. netto) in Weerselo is de afgelopen 5 jaar ca. 2 hectare verkocht. 
Momenteel is nog 1,5 hectare uitgeefbaar, daarvan is ca. 5.000 m2 in optie. Deze 5.000 m2 verwachten wij 
dit jaar nog te verkopen. 
 
2. Zijn er nog wel voldoende locaties binnen onze gemeente aanwezig? 
In Weerselo en Ootmarsum is vooralsnog voldoende bedrijfsgrond beschikbaar. Op het moment dat 
Sombeek IV is verkocht, resteert voor Denekamp alleen de bestaande voorraad aan bedrijfspanden. Daarin 
zijn, vooral in de huursector, nog wat mogelijkheden. Uitbreidingsverzoeken van bedrijven proberen wij via 
maatwerkoplossingen te faciliteren. Een grootschalige uitbreiding is nog niet voorzien, daaraan is vooralsnog 
ook geen behoefte. Uiteraard monitoren wij deze behoefte continu. Grootschalige uitbreidingen zonder dat 
daar een actuele behoefte aan ten grondslag ligt zijn, mede in het licht van de gemaakte regionale afspraken, 
niet meer aan de orde. Over deze regionale afspraken bent u onlangs nog geïnformeerd. 
 
3. Graag zien we een overzicht van welke nieuwe bedrijven er zich de afgelopen 5 jaar in onze gemeente 

 



 

 

hebben gevestigd. 
Over deze specifieke gegevens beschikken wij niet. Wel beschikken wij over bijgevoegde BIRO-bestanden, 
waarin een overzicht van de (ontwikkeling van het aantal) vestigingen over de laatste 10 jaar is opgenomen. 
Tevens bijgevoegd is een overzicht van het totaal aantal werkzame personen. 
 
4. Hoeveel arbeidsplaatsen waren hiermee gemoeid? 
Zie antwoord vraag 3. 
 
5. Welke actie heeft de verantwoordelijke wethouder ondernomen om verkoop van bedrijventerreinen te 
stimuleren c.q. te verkopen? Welke bedrijven heeft u benaderd? Welke bijdrage levert de bedrijfsconsulent? 
Denk hierbij aan de bestaande bedrijven behouden voor de gemeente en het binnenhalen van nieuwe 
innoverende bedrijven. 
Onze ambitie (en opgave) is het faciliteren van voldoende aanbod van bedrijventerreinen. Afhankelijk van de 
actuele en concrete behoefte zetten wij in op uitbreiding, zoals recentelijk met Echelpoel in Weerselo en 
Sombeek in Denekamp. Mede op basis van regionale afspraken, waarover u onlangs bent geïnformeerd, 
kennen wij een opgave om ruimte te bieden aan lokaal en plaatselijk gebonden bedrijvigheid. Actieve 
acquisitie van bedrijven buiten onze gemeente past niet in deze afspraken. Onze bedrijventerreinen zijn een 
middel om de ambities van onze bedrijven te faciliteren. Mede door de inzet van de bedrijfsconsulent (en het 
ondernemersserviceteam) hebben wij intensief contact met dit bedrijfsleven en zijn daardoor in een 
vroegtijdig stadium op de hoogte van eventuele (uitbreidings)plannen. 
 
6. Hoeveel bedrijven zijn er de afgelopen 5 jaar vertrokken uit onze gemeente en waar naartoe? En hoeveel 
fte's waren hiermee gemoeid? 
Zie antwoord vraag 3. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier. Deze zal uw vragen aan ons college kenbaar maken. 
 
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 

 

 

 

 

 
E.M. Grobben 

 
J.G.J. Joosten 


