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Schriftelijke vragen op grond van artikel 35 van het reglement van orde 

Dinkelland, 11 maart 2019 

 

Onderwerp: Informatievraag met betrekking tot bedrijfswoningen 

 

Geacht college, 

Regelmatig liggen in onze raad bestemmingsplanwijzigingen ter besluitvorming voor, waarbij bedrijfswoningen 

worden omgezet naar reguliere woningen. Vaak blijkt daarbij dat het gebruik van de betreffende bedrijfswoningen 

al geruime tijd in strijd was met het bestemmingsplan, en dat handhaving niet heeft plaatsgevonden. 

Om te kunnen beoordelen of dit een breed probleem is en blijft, waar wellicht specifiek beleid op moet worden 

ontwikkeld, ziet de PvdA graag de volgende informatie van het college tegemoet: 

 Een overzicht van alle bedrijfswoningen in de gemeente Dinkelland, 

o per kern,  

o naar type locatie (bijv. woonwijk / industrieterrein / agrarisch erf),  

o naar bouwjaar (eerste toelating als bedrijfswoning), 

o als zodanig in gebruik, leegstaand of gebruik in strijd met bestemmingsplan. 

Deze informatie is nodig om te kunnen beoordelen of specifiek beleid gewenst is, en daarnaast om de eventuele 

beleidseffecten in beeld te kunnen brengen. Gezamenlijk met de gevraagde informatie krijgen we graag op de 

volgende vragen antwoord: 

 Is het college het eens met de stelling dat, als de gemeente regels stelt,  deze ook gehandhaafd moeten 

worden?  

 Kan het college aangeven om welke redenen thans handhaving niet plaatsvindt? 

 Ziet het college dan de wenselijkheid van het ontwikkelen van nader beleid op dit punt? 

 Kan het college aangeven of zij van plan is om in het kader van de Omgevingswet het concept van de 

plattelandswoning (regulier wonen in bedrijfswoning toestaan) ook toe te gaan passen op 

bedrijfswoningen bij andersoortige bedrijven? 

 In hoeverre is voor het college helder of verkochte bedrijfswoningen niet alsnog kunnen leiden tot een 

hindering van het betrokken bedrijf?  

 Kan van de geïnventariseerde bedrijfswoningen in Dinkelland per gebied worden aangegeven welke bij 

reguliere bewoning eventueel bedrijven kunnen hinderen? 

 

Met vriendelijke groeten, 

Namens de PvdA-fractie 

Cel Severijn 


