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Aan de raad,

1. Inleiding
In de kern Dinteloord is aan de Molendijk een burgerwoning met bijbehorend bijgebouw en tuin 
aanwezig. De initiatiefnemer is voornemens om de locatie te herontwikkelen. Deze herontwikkeling 
bestaat uit de bouw van een wooncomplex met acht wooneenheden. De realisatie van de 
voorgenomen wooncomplex is niet mogelijk op basis van het vigerend bestemmingsplan.
Met voorliggend bestemmingsplan vraagt de initiatiefnemer uw raad om medewerking.

Nadat het college de bereidheid had uitgesproken om in principe medewerking te verlenen 
(onder voorbehoud van vaststelling door uw raad), hadden de initiatiefnemers de omgeving 
over het voornemen geïnformeerd, zodat de omwonenden op de hoogte waren van de ruimtelijke 
ontwikkeling in hun buurt. Daarna startte de fase van het uitvoeren van alle noodzakelijke 
onderzoeken op de projectlocatie.

Toen uit alle onderzoeken de conclusie werd getrokken dat er geen belemmeringen waren, waren 
de dorpsraad, de omwonenden, andere belangstellenden en ook uw raad voor een inloopavond 
uitgenodigd. Het plan werd toegelicht en er was ruimte voor het stellen van vragen en het indienen 
van inspraakreacties. De opbrengst van de drukbezochte inloopavond was dat er geen 
inspraakreacties zijn ingediend en dat er veel interesse was van voornamelijk jongeren.

Later in het traject zijn er drie zienswijzen ingediend. Op aanwijzen van de gemeente heeft de 
initiatiefnemer (via een gevolmachtigde) met de indieners van de zienswijze een keukentafelgesprek 
moeten voeren. De gevolmachtigde en één omwonende hebben met elkaar gesproken, maar geen 
overeenstemming bereikt. De andere omwonende heeft niet op de uitnodiging voor een gesprek 
gereageerd en van de derde zienswijze is de indiener niet bekend.

2. Achtergrond
De bevoegdheid om een bestemmingsplan vast te stellen ligt bij uw raad. In artikel 3.1 van de 
Wet ruimtelijke ordening is het als volgt omschreven: 'de gemeenteraad stelt voor het gehele 
grondgebied van de gemeente een of meer bestemmingsplannen vast, waarbij ten behoeve 
van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van de in het plan begrepen grond wordt 
aangewezen en met het oog op die bestemming regels worden gegeven'.



3. Overwegingen
Voor het aspect ruimtelijke ordening geldt dat gebruiksmogelijkheden alleen op passende locaties 
worden toegestaan, waardoor functies op een verantwoorde wijze ruimtelijk worden geordend.
Het wooncomplex valt op basis van de provinciale regelgeving binnen stedelijk gebied. Anders dan 
in het buitengebied heeft de provincie binnen stedelijk gebied een terughoudende rol. Dat betekent 
dat uw raad grotere beleidsvrijheid heeft vanwege beperkte provinciale regelgeving.

Het wooncomplex met acht wooneenheden komt parallel aan de naastgelegen woningen aan de 
Molendijk te liggen. Door de realisatie van twee hoofdingangen hebben steeds vier wooneenheden 
de beschikking over één gezamenlijke voordeur. Aan beide zijden van het wooncomplex wordt een 
strook grond vrijgehouden ten opzichte van de naastgelegen woningen. Hiermee wordt rekening 
gehouden met de naastgelegen woningen.

De voorzijde wordt opgericht in de stijl van de naastgelegen woningen. Het bouwplan is door 
de commissie ruimtelijke kwaliteit beoordeeld en akkoord bevonden. Met een inrit naast het 
wooncomplex, is het achtererf en de parkeerkelder te bereiken. De wooneenheden hebben aan 
de achterzijde ieder de beschikking over een grote raampartij inclusief balkon met een doorkijk 
naar het buitengebied van Dinteloord.

In Dinteloord worden met de nieuwe woningen op de voormalige voetbalvelden voor een 
groot deel in de vraag naar woningen voorzien. Nieuwe appartementen worden op kleinschalige 
locaties gefaciliteerd, waarbij deze locatie een mooie aanvulling is. De initiatiefnemer geeft aan 
dat het om huurappartementen gaat. Tijdens de inloopavond blijkt dat vooral jongeren op zoek 
zijn naar appartementen en die hebben zich meteen voor dit project laten inschrijven.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft gedurende zes weken openbaar ter inzage gelegen. Tijdens 
de terinzagelegging zijn drie zienswijzen van dezelfde strekking ontvangen. Er wordt gevreesd voor 
verkeeroverlast, parkeeroverlast, geluidoverlast, wateroverlast, waardedaling, aantasting van 
privacy, van woongenot en van het vrije uitzicht. In de bijgevoegde 'nota van zienswijzen' zijn de 
zienswijzen puntsgewijs van een reactie voorzien.



4. Middelen
De kosten komen voor rekening van de initiatiefnemer en zijn via een overeenkomst verzekerd.

5. Risico's
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan kan beroep worden ingesteld bij de Raad van 
State door de indieners van de zienswijze. Anderen kunnen in beroep gaan tegen wijzigingen ten 
opzichte van het ontwerp bestemmingsplan.

6. Communicatie/Aanpak
Er is een inloopavond geweest, gevolgd door een 'keukentafelgesprek'. Wanneer uw raad het 
bestemmingsplan vaststelt, dan zal het vaststellingsbesluit op de door de wet voorgeschreven 
wijze worden bekendgemaakt en tevens worden de indieners van de zienswijze geïnformeerd.

7. Voorstel
1. De zienswijze van indiener 1 en 2 ontvankelijk en gedeeltelijk gegrond te verklaren.
2. De zienswijze van indiener 3 niet-ontvankelijk te verklaren.
3. Het bestemmingsplan 'Appartementencomplex Molendijk' (NL.IMRO.0851 .dtlBPmolendijk-v001) 

gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bijbehorende verbeelding, regels, toelichting, 
bijlagen en nota van zienswijzen.
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