
Aan de raad, 

  

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Diepenheim, herziening Raadhuisstraat 13" 

  

  

Voorstel: 1. De ambtshalve wijziging van de positie van het bouwvlak overnemen 

2. Het bestemmingsplan “Diepenheim, herziening Raadhuisstraat 13”, 

gewijzigd vaststellen overeenkomstig de bijbehorende en als zodanig 

gewaarmerkte verbeelding en regels, zoals tevens vervat in het GML- 

bestand: NL.IMRO.1735.DPxraadhuiss-VS11 

3. Geen exploitatieplan vaststellen       

1 SAMENVATTING 

Op de locatie Raadhuisstraat 13 te Diepenheim willen de eigenaren een theehuis, een bed & 

breakfast en een kleinschalige aardbeienkwekerij oprichten. Hiertoe worden twee gebouwen 

opgericht, namelijk het theehuis met daarin twee bed & breakfastkamers en een opslag- 

schuur voor de aardbeienkwekerij en tuinmeubilair. Voor deze ontwikkeling is een bestem- 

mingsplanherziening noodzakelijk. 

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen vanaf 12 april 2012 gedurende 

6 weken. Er is één zienswijze binnengekomen tegen de ontwikkeling. Met de indiener van de 

zienswijze en de initiatiefnemers heeft een mediation-gesprek plaatsgevonden dat geresul- 

teerd heeft in het voorstel om te komen tot aanpassing van de locatie van de opslagschuur 

en daarmee het intrekken van de zienswijze. 

Het bestemmingsplan “Diepenheim, herziening Raadhuisstraat 13”, maakt nu de voorgestelde 

ontwikkelingen mogelijk. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Bekeken is of er mogelijkheden zijn dit project mee te nemen bij de herziening van het 

bestemmingsplan De Tuinen van Diepenheim. Het gaat hier echter om een particuliere 

ontwikkeling die mogelijk effecten kan hebben op de omgeving en waarvoor planschade 

aangevraagd kan worden. Om deze reden is voor deze ontwikkeling een aparte herzienings- 

procedure doorlopen. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Op grond van artikel 3.1. Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad voor het gehele 

grondgebied van de gemeente één of meer bestemmingsplannen vast. Daarbij wordt ten 

behoeve van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van de in het plan begrepen 

grond aangewezen en worden met het oog op die bestemming regels gegeven voor bouwen 

en gebruik. 



  

Een bestemmingsplan wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voor- 

bereidingsprocedure op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht. 

In het geval er bouwplannen worden mogelijk gemaakt, zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Besluit 

ruimtelijke ordening, dient op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening met het bestem- 

mingsplan een exploitatieplan te worden vastgesteld, waarin het kostenverhaal wordt geregeld, 

tenzij dit anderszins is verzekerd. In dit geval is het vaststellen van een exploitatieplan niet 

noodzakelijk omdat het bestemmingsplan geen bouwplannen mogelijk maakt zoals bedoeld in 

artikel 6.2.1. van het Besluit ruimtelijke ordening. 

Na de vaststelling wordt het bestemmingsplan overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke 

ordening kenbaar gemaakt. Dit houdt in dat het bestemmingsplan zowel op de website als in 

het gemeentelijk informatiecentrum kan worden geraadpleegd. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Op de locatie Raadhuisstraat 13 te Diepenheim willen de eigenaren een theehuis, een bed & 

breakfast en een kleinschalige aardbeienkwekerij oprichten. Hiertoe worden twee gebouwen 

opgericht, namelijk het theehuis met daarin twee bed & breakfastkamers en een opslag- 

schuur voor de aardbeienkwekerij en tuinmeubilair. Voor deze ontwikkeling is een bestem- 

mingsplanherziening noodzakelijk. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Ontwerp-bestemmingsplan. 

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft met ingang van 12 april 2012 gedurende 6 weken voor 

een ieder ter inzage gelegen. Tijdens de ter inzage periode hebben de directe buren, een 

zienswijze ingediend. Het bezwaar richt zich tegen de locatie van de opslagschuur. Door de 

gekozen locatie van deze schuur verliest de bezwaarmaker het vrije uitzicht in zuidelijke 

richting, richting de Regge. Hierop hebben diverse gesprekken met beide partijen 

afzonderlijk en een mediation-gesprek met beide partijen, onder leiding van een externe 

mediator, plaatsgevonden. 

Eén van onze stedenbouwkundige adviseurs heeft na locatiebezoek drie voor de gemeente 

aanvaardbare alternatieven geschetst. Uiteindelijk is een variant op één van de alternatieven 

door de partijen als meest wenselijk voorgesteld. Deze variant is ruimtelijk aanvaardbaar. De 

verplaatsing vindt in westelijke richting plaats, dichter bij de bestaande bebouwing langs de 

Raadhuisstraat waardoor geen sprake is van verdere verdichting van de fraaie doorzichten 

nabij de Regge. Verschuiving van het betreffende bouwvlak heeft geen negatieve gevolgen 

voor anderen. Daarom is de suggestie gedaan om de raad te verzoeken het bestemmings- 

plan gewijzigd vast te stellen. De bezwaarmaker heeft hierop uit eigen beweging de ziens- 

wijze ingetrokken, waarbij mondeling is aangegeven dat er ervanuit wordt gegaan dat de 

afspraak over de verplaatsing van het bouwvlak, zoals is gemaakt tijdens het mediation- 

gesprek, wordt nageleefd. 

Een gewijzigde vaststelling heeft voor de initiatiefnemers een groot tijdsvoordeel. De ter 

inzage termijn van 6 weken behoeft niet opnieuw doorlopen te worden en bouwvergunning 

kan eerder verleend worden. Om deze reden wordt voorgesteld het bestemmingsplan 

gewijzigd vast te stellen, waarbij de wijziging uitsluitend betrekking heeft op de locatie van 

het bouwvlak van de opslagschuur. 

Ambtshalve wijziging 

Op grond van de uitkomst van het mediation-gesprek wordt voorgesteld om de locatie van 

het bouwvlak van de opslagschuur te wijzigen en deze in oostelijke richting te verplaatsen, 

zoals deze is aangegeven op de bijgevoegde bijlage. 



  

Ondergrond 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is voor de locatie van de geometrische planobjecten 

gebruik gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKN: 

o_NL.IMRO.1735.DPxraadhuiss-VS11. 

Exploitatieplan 

Wij stellen u voor in deze situatie geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de kosten anders- 

zins verzekerd zijn. 

4.C Wat mag het kosten? 

De kosten voor de bestemmingsplanprocedure zijn voor rekening van de initiatiefnemer. 

4.D Wat is het alternatief? 

De herziening van het bestemmingsplan “Diepenheim, herziening Raadhuisstraat 13" niet 

vaststellen. 

4.E Wat is het risico? 

Er zijn geen risico's te verwachten. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Het bestemmingsplan wordt na vaststelling gepubliceerd en ter inzage gelegd. 

5 COMMUNICATIE 

Er heeft afstemming plaatsgevonden met de projectleider van Kunstwerk Diepenheim en het 

Waterschap Regge en Dinkel. Zij kunnen zich vinden in het voorliggende bestemmingsplan. 
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Bilagen Geen 

Ter inzage gelegde stukken 1.  Ontwerp-bestemmingsplan Diepenheim, herziening Raadhuisstraat 13 

(geanonimiseerd)

2.  Bijlage ambtshalve wijziging, locatie bouwvlak opslagschuur 

3. _ Ingediende zienswijze       


