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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie Burgerbelangen Dinkelland, met 
betrekking tot de Wyllandrie. 
 
Ons besluit 
 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden 
 
Toelichting 
 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
Alvorens de vragen te beantwoorden schetsen wij een historische inleiding met betrekking tot de Wyllandrie. 
In 2012 was de Wyllandrie in eigendom van de heer J. Logtenberg. In dat jaar heeft de heer J. Logtenberg 
aan Tijro Beheer B.V. (de heer G. van de Goor) en Heke Beheer B.V. (de heer C. van de Goor) geleverd het 
bouwterrein bestemd voor de bouw van een appartementencomplex bestaande uit negen appartementen. 
Op dat moment was dus de Wyllandrie in eigendom van de heer Logtenberg en het bouwterrein in eigendom 
van de gebroeders v/d Goor. 
Onderdeel van de overeenkomst was dat de appartementen geëxploiteerd zouden worden door hotel de 
Wyllandrie, als ware het onderdeel van het hotel; tevens is vastgelegd dat gasten van de appartementen 
toegang zouden krijgen tot de appartementen via een eigen weg, en dat er parkeerplaatsen voor deze 
gasten ter beschikking gesteld zouden worden (dit is notarieel vastgelegd). 
Het college heeft op 20 december 2012 een aanvraag omgevingsvergunning (bouw) van Bouwbedrijf Van de 
Goor B.V. ontvangen voor de uitbreiding van Hotel De Wyllandrie met negen luxe hotelappartementen. Het 
college heeft de omgevingsvergunning verleend op 28 februari 2013 voor het uitbreiden van het hotel met 
negen luxe hotelappartementen. 
De bouw van de appartementen is in afwijking van de vergunning gerealiseerd, met dien verstande dat het 
gebouw van de appartementen losstaat van het hotel, in plaats van eraan gekoppeld. De gemeente heeft 
indertijd geoordeeld dat de gewijzigde ligging van het gebouw van ondergeschikte aard was. Derhalve heeft 
de gemeente van de vergunninghouder geen nieuwe aanvraag omgevingsvergunning geëist, maar heeft de 
gemeente verzocht om revisietekeningen in te dienen. Op 7 februari 2014 hebben wij de revisietekeningen 
ontvangen. 
In 2014 is hotel de Wyllandrie failliet gegaan. In 2015 is hotel de Wyllandrie overgenomen door 
vastgoedbedrijf Woon State, die, zoals bekend, er asielzoekers in heeft gehuisvest. 
Daarbij zijn de hotelappartementen door Woon State gehuurd ten behoeve van de huisvesting van 

 



asielzoekers. 
In juli 2017 is hotel de Wyllandrie verkocht aan KPB Invest BV. Deze nieuwe eigenaar heeft het hotel 
gekocht met de wetenschap dat er hotelappartementen stonden, los van het hotel. De nieuwe eigenaar van 
hotel de Wyllandrie (KPB Invest) en de eigenaar van de hotelappartementen (gebroeders vd Goor) hebben 
tot heden geen overeenstemming kunnen bereiken over een gezamenlijke exploitatie, zoals oorspronkelijk 
bedoeld. Wel heeft KPB Invest in oktober 2017 de gemeente verzocht tot handhaving, omdat volgens KPB 
Invest de bouw van de hotelappartementen illegaal zou zijn. De gemeente heeft dit, zoals boven beschreven, 
bestreden. De opvatting van de gemeente werd gedeeld door de bezwarencommissie en de rechtbank. In 
hoogste beroep heeft de Raad van State anders geoordeeld. 
De gemeente heeft meermaals getracht (zie vraag 9) met partijen in overleg te treden om uit de ontstane 
impasse te geraken. Helaas heeft dit niet geleid tot een oplossing. 
 
Vragen&antwoorden 
 
1. Het is goed dat u de pers informeert en dat hierdoor onze inwoners op de hoogte worden gehouden van 
hetgeen in onze mooie gemeente geschiedt. 
Echter waarom worden de raads- en commissieleden telkens weer geconfronteerd met het feit dat zij dit uit 
de krant moeten lezen? 
Wij trachten onze inwoners te informeren via onze eigen communicatiekanalen. Daarnaast versturen wij 
regelmatig persberichten om de pers te informeren. Aangezien uw vragen betrekking hebben op de 
Wyllandrie, kunnen wij u berichten dat wij de afgelopen tijd hierover geen persbericht hebben 
verstuurd.  Indien wij een persbericht versturen wordt de gemeenteraad bovendien altijd gelijktijdig, of eerder, 
geïnformeerd. Echter, de pers gebruikt ook andere bronnen op basis waarvan zij in haar media berichtgeving 
verzorgd. Daar hebben wij geen invloed op. 
Wij hebben de raad willen informeren over de uitspraak van de Raad van State. De uitspraak van de Raad 
van State is gecommuniceerd met onze advocaat, die vervolgens de gemeente ambtelijk heeft geïnformeerd, 
waarna het college is geïnformeerd. Terwijl het college een berichtgeving aan de raad voorbereidde, had de 
pers als kennis genomen van de uitspraak en daarover bericht. Dit komt omdat de uitspraak openbaar is. 
Alle uitspraken van de Raad van State staan elke woensdag om 10:15 uur op de website van de Raad van 
State en zijn dan ook gelijktijdig door iedereen te raadplegen. 
Het is dan ook niet mogelijk om u eerder te informeren, omdat iedereen op het zelfde tijdstip de uitspraak 
kan raadplegen. Dit kan betekenen dat de pers de uitspraak opvraagt en zelfstandig hierover communiceert. 
Wij hebben daar geen invloed op. Wij kunnen in deze gevallen niet voorkomen dat de pers aan 
berichtgeving doet die sneller is gerealiseerd dan de informatieverstrekking van het college aan de raad. 
Inlichtingen aan de gemeenteraad moeten vooraf in een aantal gevallen en onder een aantal voorwaarden 
worden gegeven (zie art. 160 en 169 lid 4 van de Gemeentewet). De inlichtingenplicht vooraf ziet op 
besluiten tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente, het voeren van rechtsgedingen, de 
voorbereiding van de civiele verdediging en beslissingen over markten. Deze plicht geldt alleen als de raad 
ons daarom verzoekt of als de uitoefening van onze hiervoor genoemde bevoegdheden ingrijpende 
gevolgen kan hebben voor de gemeente. 
Het is dus niet gebruikelijk dat in lopende handhavingszaken uitspraken rechtstreeks worden gedeeld met de 
commissie- en/of raadsleden. In dit specifieke geval (Wyllandrie) is dit juist wel gebeurd en is snel nadat de 
uitspraak door ons is ontvangen, de raad door burgemeester Joosten op de hoogte gesteld van deze 
uitspraak. 
 
2.Wat verstaat het college uit actieve informatieverplichting richting Raad? 
De actieve inlichtingenplicht volgt uit art. 169 lid 2 en 4 Gemeentewet voor het college en uit art. 180 lid 2 
Gemeentewet voor de burgemeester. Wij geven de raad alle inlichtingen die de raad voor de uitoefening van 
zijn taak nodig heeft. De inlichtingen worden aan de gehele raad verstrekt, niet aan individuele raadsleden. 
Inlichtingen worden niet (openbaar) verstrekt als dit in strijd is met het openbaar belang. Hierbij moet u 
denken aan gevallen die onder de Wet openbaarheid van bestuur niet openbaar zijn of worden gemaakt. 
 
3.Wij, Burgerbelangen Dinkelland hebben veelvuldig aandacht gevraagd voor dit onderwerp maat telkens 
moesten wij horen” wij staan sterk”, de gebouwen staan aan elkaar vast (wij hebben overigens zelf 
geconstateerd dat dit niet het geval is). 
Op papier wel maar in realiteit niet! 
Voor ons is vanaf het begin af aan duidelijk geweest dat de hotelappartementen los van het hotel zijn 
gebouwd. In een eerdere beantwoording van raadsvragen in 2018 is dit ook heel duidelijk aangegeven. 
In de beantwoording van de raadsvragen uit januari 2018 hebben wij aangegeven dat wij in het besluit tot 
afwijzing van het handhavingsverzoek betrokken worden bij een geschil tussen twee private partijen. Wij 
vinden het bestuursrechtelijke handhavingstraject niet de aangewezen weg om een oplossing in het 
voordeel van de ene partij en ten nadele van de andere partij af te dwingen. Wij hebben ze in de 
gelegenheid gesteld samen in gesprek te gaan en de resultaten van dit gesprek aan ons terug te koppelen. 



Helaas hebben partijen hier geen gebruik van gemaakt. Tot op heden zijn er geen oplossingen tussen de 
partijen gekomen. 
 
4.Waarom is er tijdens de bouw niet gecontroleerd of dit wel of niet het geval is? 
Op 9 december 2013 heeft de eindcontrole van de bouw tezamen met de brandweer plaatsgevonden. Hierbij 
is een aantal afwijkingen geconstateerd. Of er tijdens de bouw is gecontroleerd, kunnen wij niet meer 
nagaan. Door een wijziging in de systemen is dit ook niet meer te achterhalen. Bij de eindcontrole is in ieder 
geval geconstateerd dat de uitbreiding los van het bestaande pand is gebouwd, maar dat het nog wel binnen 
het bouwblok ligt. 
 
5.Was u als college gedurende de bouwfase ervan op de hoogte van het feit dat er niet aan elkaar gebouwd 
werd? 
Wij hebben tijdens de eindcontrole geconstateerd dat er in afwijking van de vergunning los van het hotel was 
gebouwd. 
Bij brief van 23 december 2013 zijn namens ons aan vergunninghouder de resultaten van de controle 
meegedeeld. Hierbij zijn de gebreken ten aanzien van de brandveiligheid en de bouw aan vergunninghouder 
en de te treffen maatregelen, meegedeeld. Omdat wij van mening waren dat de gewijzigde ligging van het 
gebouw van ondergeschikte aard was, hebben wij van de vergunninghouder geen nieuwe aanvraag 
omgevingsvergunning geëist, maar hebben wij verzocht om revisietekeningen in te dienen. Op 7 februari 
2014 hebben wij de revisietekeningen ontvangen. 
 
6.Hoe gaat u nu daadwerkelijk verder? 
De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft op 27 mei 2020: 
- de uitspraak van de rechtbank over de afwijzing van het handhavingsverzoek vernietigd 
- de uitspraak over de weigering de vergunning in te trekken in stand gelaten 
- en ons opgedragen een nieuw besluit te nemen op het bezwaar ten aanzien van het verzoek om 
handhaving. 
Dit besluit wordt op dit moment voorbereid. 
 
7. Gaat u nu handhavend optreden? 
Het college heeft geen ruimte om anders over de bezwaren te oordelen, de uitspraak van de Raad van State 
moet hierbij in acht worden genomen. Wel moet het college rekening houden met alle nieuwe feiten en 
omstandigheden waaronder of er sprake is van concreet zicht op legalisatie. Nieuw feit is dat de eigenaar 
van de hotelappartementen een verzoek tot wijziging van het bestemmingsplan heeft ingediend. 
 
8. Kunt u aangeven wat de gevolgen zijn voor beide partijen in deze kwestie? 

De gevolgen zijn afhankelijk van het nieuw te nemen besluit op het bezwaarschrift welke is ingediend tegen 
het besluit tot afwijzing van het ingediende handhavingsverzoek door KPB Invest. Zie verder onze 
antwoorden op vraag 6 en vraag 7. 
 
9. Zijn er door het college ooit gesprekken gevoerd met beide belanghebbenden om uit de impasse te 
geraken? Zo ja, wat waren de uitkomsten van het gesprek(ken)? 
Wij hebben eerder in ons besluit van 28 december 2017 partijen aangespoord om samen tot een oplossing 
te komen. Dit heeft niet tot resultaten geleid. Halverwege september 2018 hebben wij partijen voorgesteld 
om in gesprek te gaan om een oplossing te beproeven. Hierop is in eerste instantie positief gereageerd, 
waarop op 3 oktober 2018 een gesprek was gepland tussen de betrokken partijen met de burgemeester en 
wethouder Brand. Dit gesprek is op verzoek van (de gemachtigde van) KPB Invest B.V. en Wyllandrie B.V. 
verplaatst naar 22 oktober 2018, maar is op het allerlaatste moment door (de nieuwe gemachtigde van) KPB 
Invest B.V. en Wyllandrie B.V. geannuleerd. 
Wij hebben op 23 april 2020 met de betrokken partijen gelijktijdig gesproken en hebben wederom de partijen 
aangespoord om samen tot een oplossing te komen, omdat wij het niet wenselijk vinden om een oplossing in 
het voordeel van de ene partij en ten nadele van de andere partij af te dwingen. Op 24 april 2020 hebben 
partijen ons laten weten dat de pogingen zijn mislukt. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
 
Op basis van artikel 35 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden binnen 30 dagen door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
 
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 


