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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de fractie 
Burgerbelangen, met betrekking tot de onderwerpen Aldi supermarkt Eurowerft en handhaving. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
Hieronder vind u de beantwoording van de vragen. 
 
Aldi supermarkt Eurowerft 
 
Vraag 1: 
Wethouder brand geeft in Tubantia aan dat gewijzigd beleid van de Aldi oorzaak is dat er geen 
appartementen bovenop de supermarkt worden gebouwd. 
 Aldi heeft altijd al het beleid gevoerd geen appartementen op nieuwbouw te bouwen indien men zelf de 
projectleider is. 
Graag zien we dan ook een schriftelijke onderbouwing van u dat Aldi haar beleid zou hebben gewijzigd. 
Graag ontvangen we stukken, gespreksverslagen waaruit blijkt dat u bij Aldi hebt gevraagd naar bouw van 
appartementen bij nieuwbouw. 
 
Antwoord 1: 
Aldi is een supermarktketen waarbij de exploitatie van supermarkten de corebusiness vormt en niet de 
exploitatie van (huur)woningen. Dit beleid is niet gewijzigd bij de Aldi. 
In de beantwoording van de vraag in de commissievergadering van 11 januari jl. n.a.v. een vraag van Lokaal 
Dinkelland doelde wethouder Brand niet op een wijziging in het beleid van de ALDI, maar bedoelde hij dat er 
sprake is van een gewijzigd plan als gevolg van het feit dat de ALDI nu zelf als projectontwikkelaar gaat 
optreden i.p.v. een externe projectontwikkelaar die en woningen en een supermarkt voor ogen had. 
 
Met de projectontwikkelaar zijn in het verleden zowel ambtelijk als bestuurlijk gesprekken gevoerd over de 
plannen aan de Eurowerft, waarbij zowel bij de ontwikkelaar als bij de gemeente de voorkeur uitgaat naar de 
vestiging van een supermarkt (ALDI) op de begane grond en (boven)woningen. Nadat de ALDI begin 2020 
eigenaar is geworden van het gehele terrein werd door de ALDI expliciet gevraagd of er (boven)woningen 
gerealiseerd moeten worden. Vanuit de gemeente is aangegeven dat de politiek het wenselijk vindt om 
(boven)woningen voor de juiste doelgroep te realiseren. De bijdragen vanuit het herstructureringsfonds ter 

 



stimulering van woningbouw zijn eveneens aan de orde geweest in de gesprekken ter bevordering van de 
realisatie van (boven)woningen. De bestuurlijke gespreksverslagen van 26 februari 2020 en 2 december 
2020 zijn in te zien bij de griffie. 
 
Daarnaast vond de gemeente het vanuit stedenbouwkundig oogpunt wenselijk dat er bouwvolume zou 
ontstaan aan de kopse kant van de Eurowerft. Initiatiefnemer heeft voldaan aan deze stedenbouwkundige 
voorwaarde en deze is akkoord bevonden door het gemeentelijk kwaliteitsteam. Om bouwvolume te creëren 
aan de kopse kant van de Eurowerft had initiatiefnemer voor woningen kunnen kiezen, maar dit kunnen wij 
niet afdwingen. 
In de bijlage vindt u een impressie van de gevelaanzichten. 
 
Vraag 2: 
 
De vergunning op de huidige locatie van Aldi dient mee te verhuizen. Indien dit niet gebeurt, ontvangt Aldi 
van u dan alsnog een vergunning voor de nieuwe locatie? 
Indien er afspraken gemaakt zijn m.b.t. een eventuele schadevergoeding voor Aldi indien vergunning niet 
meeverhuist? 
Wat zijn de afspraken met de huidige eigenaar? Gaat deze akkoord met het wijzigen van het 
bestemmingsplan? Welke bestemming moet er dan op de oude Aldi winkel komen? 
  Is de wethouder het met ons eens dat een aanvraag voor een supermarkt een ondernemersrisico is? 
   Is de wethouder het met ons een dat we geen lokale supermarkt meer hebben maar dat het allemaal 
ketens zijn: Jumbo, plus, Aldi. 
    Wat betekent dit voor een aanvraag voor een vierde supermarkt en voor de reeds aanwezige 
supermarkten? 
 
Antwoord 2: 
Het verlenen van medewerking hangt samen met de behoefte onderbouwing (ladder van duurzame 
verstedelijking). Op dit moment kan niet de behoefte voor een vierde supermarkt worden onderbouwd, 
daarmee zou het plan niet Raad van State-proof zijn. Een verhuizing van de functie-aanduiding supermarkt 
is daarom essentieel. De Raad van State heeft destijds ook heeft aangegeven dat de behoefte voor een 4e 
supermarkt niet voldoende onderbouwd kon worden. 
Dit sluit ook aan bij onze Detailhandelsstructuurvisie. In deze visie wordt aangegeven dat ondanks dat de 
marktruimte beperkt is, uitbreiding van de supermarkten noodzakelijk is, omdat het behoud van een sterk 
(concurrerend) supermarktaanbod cruciaal is voor het behoud van een compleet dorpscentrum. Naar de 
huidige maatstaven is de huidige winkel te klein om duurzaam-economisch te (kunnen blijven) functioneren, 
en sluit deze niet meer aan bij de wensen van de moderne consument. 
Ten aanzien van schade door het wegbestemmen van de supermarkt komen we uit bij het onderdeel 
planschade. De Aldi voert gesprekken met de eigenaar van het pand Eurowerft 10. Mochten partijen er niet 
uitkomen dan zal de gemeente hierin een bemiddelende rol vervullen. Bij het verwijderen van de functie-
aanduiding supermarkt blijft de bestemming “Centrum” van kracht. Binnen deze bestemming bestaan onder 
meer de volgende mogelijkheden: detailhandel, niet zijnde perifere detailhandel, grootschalige detailhandel 
en/of supermarkten, dienstverlenende bedrijven of dienstverlenende instellingen, maatschappelijke 
voorzieningen, horeca-bedrijven categorie 1. 
 
Een aanvraag tot de realisatie van een supermarkt is een ondernemersrisico, maar in het kader van het 
algemeen belang willen we overgaan tot de verwezenlijking van een Raad van State-proof plan. Daarom is 
het essentieel dat het plan onderbouwd kan worden en hiermee past in de ladder van duurzame 
verstedelijking. 
 
Inmiddels leven we in een tijd dat we te maken met hebben met supermarktketens. Het algemeen belang is 
gelegen in voldoende voorzieningen voor onze burgers, zodat de dagelijkse boodschappen gehaald kunnen 
worden. Dat betekent ook dat de plannen dusdanig moeten zijn onderbouwd, zodat kan worden voldaan aan 
de Ladder van duurzame verstedelijking. Zolang deze behoefte-onderbouwing niet kan worden gemaakt 
voor een vierde supermarkt kunnen we hieraan geen medewerking verlenen en zal het plan niet Raad van 
State-proof zijn. Om die reden is het noodzakelijk dat de mogelijkheid om een supermarkt uit te oefenen op 
de Eurowerft 10 moet vervallen. 
 
Handhaving 
 
Vraag 3: 
 
“In de krant lezen we over de handhaving m.b.t. een tuinhuisje in Tilligte die 0,69 m2 op een stukje 
groenstrook. Resultaat: geen mediation terwijl dit schuurtje er al 22 jaar staat, maar als Gemeente 



Dinkelland naar de Raad van State. Hiervoor worden veel extra kosten gemaakt, zowel voor de inwoners 
maar zeker ook voor de Gemeente Dinkelland. Laat staan de negatieve reclame bij de RvS aangezien wij 
bijna kind aan huis zijn. 
Er wordt gesproken over de geplande activiteiten van de afdeling handhaving. 
 Vanuit de kant van onze inwoners horen wij vaak dat u in de ogen van hun meet met twee maten; bij illegaal 
bouwen (Weth. Brand noemt dit ‘bouwen zonder vergunning’) gaat u, indien er gelegaliseerd kan worden dit 
standaard doen. Zonder consequenties richting de in onze ogen ‘overtreders’. De Gemeente is hier toe in 
eerste instantie wel toe verplicht maar voor de gewone inwoner niet te begrijpen. 
Wat is dan het begrip ‘handhaving’ van de gemeente; het in gesprek gaan met de overtreder of valt dit ook 
onder de Rutte doctrine ( niet informeren is niet weten) welke inmiddels ook bij de gemeente Dinkelland 
standaard is geworden? Voorbeelden te over waar illegale bouwwerken worden gelegaliseerd. In 2020 meer 
dan 2000m2 gelegaliseerd. 
Onze vraag is dan ook: bent u wel in staat om te handhaven zoals dit in de wet is vastgelegd? Geldt dit voor 
al uw taken? Daarnaast geeft u aan dat u na de Corona meer wilt handhaven, maar welke regels houden u 
tegen om dit dan nu al te doen? 
Helaas zien we door Corona ontzettend veel mensen met honden lopen; deze honden dienen op diverse 
locaties te zijn aangelijnd. 
Helaas gebeurt dit veelal niet. Gaat u hier op handhaven en dit ook buiten kantooruren? 
Daarnaast gaf Weth. Brand aan dat er gehandhaafd zou worden voor de Kapelstraat 1, Ootmarsum. Onze 
vraag is wat deze handhaving inhoudt? Wanneer gaat u handhaven? Verder gaf de wethouder te kennen dat 
er na een eventuele legalisatie zou worden gekeken. Naar welke zaken wil hij naar kijken om dit te 
legaliseren? Wat zijn de mogelijkheden? Gaat hij dit kortsluiten met de omwonenden of moet de aanvrager 
dit doen?” 
 
Antwoord 3: 
Aan de handhavingszaak in Tilligte ligt een handhavingsverzoek van de eigenaar van de grond waarop het 
tuinhuisje zich bevindt ten grondslag. De eigenaar van het tuinhuisje is meermaals aangesproken door de 
achterbuurman dat hij bouwt op zijn grond en in een strook grond die krachtens het bestemmingsplan geen 
gebouwen toelaat. Om te bereiken dat het tuinhuisje zou worden verwijderd, heeft de eigenaar een 
handhavingsverzoek ingediend. Pas later zijn partijen het eens geworden over de huur van een stukje grond. 
Daarbij dient echter wel vermeld te worden dat de eigenaar zowel bij de rechtbank als bij de Raad van State 
heeft aangegeven het handhavingsverzoek niet te willen intrekken. 
  
Gelet op het algemeen belang dat wordt beoogd met handhaving van de geldende wet- en regelgeving heeft 
het college een beginselplicht tot handhaving. Dit betekent dat handhavend moet worden opgetreden als er 
sprake is van een overtreding van een wettelijk voorschrift. Alleen onder bijzondere omstandigheden mogen 
wij van handhavend optreden afzien. Daarvan kan onder meer sprake zijn bij concreet zicht op legalisatie. Er 
is op geen enkele wijze aangetoond dat er sprake is van bijzondere omstandigheden. 
  
Wij meten niet met twee maten. De Raad van State heeft aangenomen dat als een overtreding bestaat uit 
een illegaal gebouwd bouwwerk, het college dient te onderzoeken of het bouwwerk gelegaliseerd kan 
worden door middel van verlening van een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen. 
 
Derhalve wordt bij alle bouwwerken die zonder omgevingsvergunning zijn gebouwd en die niet 
vergunningvrij zijn, voor zowel bedrijven als particulieren, beoordeeld of legalisatie mogelijk is alvorens tot 
handhaving over te gaan. Indien legalisatie mogelijk is, dan wordt de gelegenheid geboden alsnog een 
omgevingsvergunning aan te vragen. Indien legalisatie niet mogelijk is, dan wordt handhavend opgetreden. 
  
Legaliseren heeft niets te maken met al dan niet bestraffen. Het doel van bestuursrechtelijk handhaven is het 
voorkomen of ongedaan maken van overtredingen. 
  
Als wij van een overtreding op de hoogte zijn, wordt overlegd alvorens formele handhavingsmaatregelen 
getroffen worden. Handhaving bestaat uit de volgende stappen: 
-      Controlebezoek door de toezichthouder 
-      Constateringsbrief door de toezichthouder met een termijn waarbinnen de overtreding moet zijn 
beëindigd. Indien legalisatie mogelijk is, wordt eveneens een termijn gegeven voor het aanvragen van een 
omgevingsvergunning. 
-      Indien er sprake is van een handhavingsverzoek wordt het versturen van een constateringsbrief 
achterwege gelaten omwille van de termijn waarbinnen op een handhavingsverzoek beslist moet worden. 
-      Door de jurist handhaving wordt besproken of de andere aanpak kan worden ingezet en dit wordt 
besproken met de medewerker conflicthantering. Dit is voornamelijk het geval bij verzoeken om handhaving 
en niet bij ambtshalve geconstateerde overtredingen. 
-      Indien de overtreding niet is beëindigd, wordt een voornemen last onder dwangsom verzonden, 



opgesteld door een jurist handhaving. Daarbij wordt de mogelijkheid geboden te reageren op het voornemen, 
de zogeheten zienswijze. Deze kan mondeling of schriftelijk worden ingediend. 
-      Beoordelen mogelijk ingediende zienswijze. 
-      Besluit last onder dwangsom. Tegen het besluit staat bezwaar, beroep en hoger beroep open. 
-      Controle na de begunstigingstermijn of aan de last onder dwangsom is voldaan. 
-      Indien niet tijdig aan de last onder dwangsom is voldaan, volgt een invorderingsbeschikking. 
  
Handhaven doen we op basis van signalen van inwoners, signalen van toezichthouders en eigen 
waarnemingen van handhavers. Wij lopen niet deur aan deur langs om te controleren. Enerzijds hebben we 
daar de capaciteit niet voor, andersziids willen wij geen politiestaat zijn. Datzelfde geldt voor hondenbezitters; 
wij zullen onder normale omstandigheden daar vaker op kunnen toezien, maar nooit volledig. De raad heeft 
de APV vastgesteld, en voor alles geldt dat handhaving nooit 100% kan zijn. De uitvoerbaarheid van die 
wens vraagt om heel grote personele capaciteit waarvoor de financiële middelen ontbreken. 
  
Wel wordt opgemerkt dat de impact van de coronacrisis voor toezicht en handhaving in de maanden maart 
tot en met juni 2020 groot is geweest. Bij de ‘tweede golf’ later in 2020 is deze impact wederom groot. Dit 
heeft ertoe geleid dat de werkzaamheden van de toezichthouders voor een groot deel zijn verlegd naar het 
ondersteunen van de Veiligheidsregio door controles uit te voeren op de Noodverordening Covid-19 en de 
landelijke regels. Het klopt dus dat wij na de coronacrisis meer kunnen handhaven op andere aspecten. Het 
zijn geen regels die ons tegenhouden, maar capaciteit die op basis van andere prioriteiten ingezet wordt . 
  
Wij hebben de raad toegezegd om in gesprek te gaan over de prioritering van onze handhavingscapaciteit. 
Wij voorzien dit gesprek in het voorjaar; wenselijk is het om dit niet digitaal te doen. Mocht blijken dat de 
huidige situatie toch veel langer doorzet, zullen we voorstellen het toch digitaal te doen. 
  
Ten aanzien van Kapelstraat 1 is gehandhaafd door de vergunning te herroepen. Dat is niet gedaan in het 
kader van de handhaving maar in het kader van de vergunningverlening. Ook hier geldt dat de optie om te 
legaliseren eerst onderzocht moet worden. De initiatiefnemer heeft aangegeven dat hij een nieuwe 
omgevingsvergunning gaat aanvragen waarbij hij heeft aangegeven dat de garage voorzien zal worden van 
een puntdak. Als de vergunningaanvraag voldoet aan alle voorschriften, kan deze verleend worden. 
 
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 plv. secretaris 

 
 
G van Hofwegen 

de burgemeester

 
 
J.G.J. Joosten 


