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Onderwerp : Zienswijzen betref fende ontwerpbestemmingspian M o l e n w e g 5 3 / 53a te Haarle en 

Compensat iekavel nabij Ligtenbergerweg 17 te Nijverdal 

Geacht col lege, 

M idde ls dit schri jven maken wij bezwaar tegen de voorgestelde bestemmingsplanwijz iging van 

M o l e n w e g 5 3 / 53 a en hieraan gekoppeld het perceel ten noorden van Ligtenbergerweg 17. 

Waarb i j wij eerst ingaan op de voorgestelde bestemmingsplanwi jz iging aan het perceel aan de 

Ligtenbergerweg en vervolgens op de wijze waardoor er ten onrechte te veel compensat ie ontstaat. 

Aan de bestemmingsplanwi jz iging aan het perceel aan de Ligtenbergerweg ligt de " rood voor rood" 

regeling ten grondslag. 

Hierbij is het doe l : een verbeter ing te real iseren in het landschap door verwi jderen van landschap 

onts ierende bebouwing (lees: gebouwen gebruikt voor de intensieve veehouderi j ) . Daarvan is op het 

perceel naast Ligtenbergerweg 17 geen sprake. De verbeter ing vindt plaats op de locatie in Haarle 

waar een agrarisch bedri j f verhuisd en de overtol l ige agrarische bebouwing gesloopt wordt . 

Ons grootste bezwaar is dat een stuk authentiek Twents landschap aan de Ligtenbergerweg wordt 

opgeof ferd in het kader van de rood voor rood regeling. Hierbij is naar onze mening sprake van een 

oneigenli jk gebruik van deze regeling om de volgende redenen: 

Omdat het grootste aandeel van de s loopwerkzaamheden plaatsvindt aan M o l e n w e g 53 te 

Haarle, ligt hier het zwaartepunt , Conform Col legebeslui t 3.14 "gestreefd wordt naar 

n ieuwbouw in het kader rood voor rood , te real iseren bij de kern waar de afbraak plaats 

vindt." 

Dit is bij bouwen van een n ieuwe won ing aan de Ligtenbergerweg niet het geval. 

En daarom stri jdig met het eerder genoemde besluit. 

Bij rood voor Rood dient uit te worden gegaan van het s lopen van alle agrarische bebouwing. 

Nu wordt slechts 1 schuur gesloopt die vanuit het ver leden behoorde bij L igtenbergerweg 17. 

En worden niet alle voormal ige agrarische schuren gesloopt. 



Indien dit doorgang vindt zou een ieder die slechts 1 schuur wenst te s lopen, na een 

kadastrale herindel ing deze "sol i ta i re" schuur aan kunnen bieden voor sloop in het kader van 

rood voor rood. 

Dit is een ongewenste ui twerking van het rood voor rood beleid en niet conform de 

provinciale regeling. 

De voorgestelde locatie aan de Ligtenbergerweg wordt omringd door EHS aangewezen 

gebieden. De Hol terberg en de Zunasche heide liggen op steenworp afstand. 

Ook ligt het midden in een extensiver ingsgebied. 

Conform gemeentel i jke beleid Ş4.2.4 2 d e al inea zal bij realisatie van een bouwkavel ing een 

extensiveringsgebied de meerwaarde voor de ruimteli jke kwaliteit duideli jk in beeld moeten 

worden gebracht. 

Dit is op locat ie niet het geval. Een schuur s lopen die behoort bij een bebouwingsensemble 

en vervolgens midden in een wei land een won ing real iseren is geen verbeter ing van de 

ruimtel i jke kwaliteit . Bovendien is de schuur van een kapschuurmodel welke ui tstekend past 

in het landschap. Het lijkt er dan ook op dat deze schuur wordt gebruikt in een poging een 

won ing te bouwen waar dit anders nooit zou worden toegestaan. 

Verder is bij evaluatie van het rood voor rood beleid ( oktober 2011)gesteld dat er geen 

n ieuwbouw mag plaats v inden in gebieden met landschaps- en natuurwaarde. 

Doordat dit gebied ingeklemd wordt door natuurgebieden is er veel van het 

coul isselandschap bewaard gebleven. Het gebied valt ook bij een eerder bepal ing b innen de 

EHS (zie plattelandsvisie kaart Hel lendoorn 2005) En is een gebied met veel landschap- en 

natuurwaarden. 

Bij te rugbouwen elders, dient een compensat iekavel aan te sluiten bij bestaande bebouwing, 

het gaat hierbij om kernen, buur tschappen, l in tbebouwing en bestaande erfstructuren. 

Conform provinciaal beleid harde voorwaarden ş 2.2.1 punt 5. 

Indien de landschappeli jke kwaliteit wordt vergroot en een bijdrage levert aan het historisch 

bebouwingspatroon ( bi jvoorbeeld ervenstructuur) kan er bij een erf toekenning van een 

bouwkavel p laatsvinden. 

Bij toekenning van een bouwkavel midden in een wei land is dit niet het geval. 

Het a lgemeen belang is niet gediend met de gekozen locatie. 

Dit geeft nameli jk een versnippering van verstening. 

Hierbij wi l len wij nogmaals de eerste al inea van de provinciale regeling aanhalen. 

Het doel van het Rood voor Rood beleid is dus niet het saneren van agrarische bedri jven of het 

bouwen van zoveel mogeli jk woningen. Het doel is het verbeteren van het landschap en de 

omgeving: de "ruimtel i jke kwali teit". 

Dit is bij toestaan van een compensat iekavel aan de Ligtenbergerweg niet het geval, is niet conform 

de intentie van de regel ing. De gemeente doet zichzelf en haar inwoners te kort bij doorgang van dit 

p lan. 



De bestemmingsplanwi jz ing komt voor uit een rood voor rood met gesloten beurs procedure, 

hetgeen inhoudt dat de beurs gesloten blijft en er geen winst behaald wordt . Op de rood voor rood 

overeenkomst die aan de bestemmingsplanwijziging ten grondslag ligt zijn volgende punten van 

bezwaar: 

1. Er is uitgegaan van een te hoge vervangingswaarde 

2. De getaxeerde waarde van de kavels ligt ver onder de werkel i jke marktwaarde 

3. Er worden minder gebouwen gesloopt dan in de berekening genoemd worden (lees: minder 

m2) 

4. De s loopkosten zijn te hoog. 

5. De taxatie en de verkoop worden gedaan door hetzel fde bedrijf (belangenverstrengeling) 

6. Door het kunstmat ig laag houden van de getaxeerde waarde en het kunstmatig hoog houden 

van de s loopkosten en de gecorr igeerde vervangingswaarde wordt de noodzaak van een 

extra compensat iekavel gecreëerd. Bij een reële berekening is dit niet nodig. 

7. Het taxat ierapport van de bedri j fsgebouwen dateert al uit 2007. Wettel i jk mag het 

taxat ierapport niet ouder zijn dan 3 jaar. 

Aan de rood voor rood overeenkomst ligt een taxat ierapport gecorr igeerde vervangingswaarde ten 

grondslag, bij u bekend als 07INK 06164, taxat ierapport agrarische bebouwing Mo lenweg 53. 

Hierop zijn volgende bezwaren : 

In het rapport worden alle agrarisch bebouwing exclusief het woonhuis getaxeerd, totaal 

2056 m2. Bij voorgestelde sloop blijft er 1 schuur staan (s ta l 7 met garage a 187 m2 ) 

Het totaal te s lopen oppervlakte wordt dan 1869 m2. 

De gecorr igeerde waarde is in 2012 beduidend minder dan de genoemde C 338.000,-

vanwege minder oppervlakte en meer afschrijving. 

Volgens mee gestuurd rekenblad zou de waarde c a . C 287.295,- bedragen. 

Hiervan dient de waarde van schuur 7 C 17.278 in minder ing te worden gebracht, daar deze 

niet gesloopt gaat worden . ( zie bijlage 3). De gecorr igeerde waarde wordt dan C 270.017,-

Verschi l ten nadeel van gemeente C 67.983,-

Hierbij word t nog uitgegaan van de oude kengetal len, de n ieuwe kengetalen zijn per 

augustus actueel en geven een nog lagere waarde. 

De beëdigde taxateur, die de vervangingswaarde bepaald heeft en de makelaar d ie de 

compensat iekavel en de voormal ige boerderi j in verkoop gekregen heeft zijn beide van 

hetzelfde bedrijf. Daarmee heeft in dit geval DLV belang gekregen bij de taxat iewaarde. 

Dit heeft de schijn van parti jdigheid. 

Ad2+ad5) Ş4.5 De compensat ie kavel te st ichten op M o l e n w e g 53 a wordt gesteld op C 

175.000,-, omda t bij taxatie uitgegaan word t van 1000m2 

De taxatie is ui tgevoerd in opdracht van de projectontwikkelaar. 

Deze kavel heeft langere tijd te koop gestaan, ru ime tijd voordat de RvR overeenkomst 

getekend is. En ook geruime tijd voordat de taxatie van de kavel heeft plaats gevonden. 

De te koop aangeboden compensat iekavel heeft een grootte van 3000m2. 

M e t een opt ie o m nog eens 10.000 m2 erbij te kopen. 



Dien ten gevolge is de waarde van deze kavel veel hoger dan de gestelde C 175.000,- (bij 

1000m2 grootte) en dit kon de gemeente ook we ten . 

Bij een staffelde taxatie zou de waarde bedragen; 

l e 1000 m2 C 175.000,-

2 e 1000 m2 C 87.500,-

3 e 1000 m2 C 43.750,-

Totaal 306.250,-

Verschi l ten nadeel van de gemeente C 131.250,-

In Bijlage 1 meerder Bouwkavels in Haarle met hun pri jzen. 

Uit de waarde van de bouwkavel dient de dee lnemer de s loopkosten en de bijdrage voor het 

verbeteren van de ruimteli jke kwaliteit te bekost igen. Een substant ieel lagere waarde mee 

te nemen in de rood voor rood overeenkomst is jur idisch niet juist 

Bij rood voor rood met gesloten beurs, gaat het e rom dat de beurs gesloten blijft. Dus GEEN 

winst ( dus ook niet de projectontwikkelaar, die het van de veehouder gekocht heeft). 

Zie ook ui tvoeringskader provincie, harde voorwaarden 5 2.1.1 regel 3. En 

harde voorwaarden Ş4.1.1 regel 2 

Bij twijfel over de getaxeerde waarde in de aanvraag laat de gemeente een eigen taxatie 

ui tvoeren. 

Ad4) Ş3.6 Bij kosten van de s loop van bebouwing dient niet de laagste s loopofferte 

(C 67.057,-)aangehouden te worden , maar C 25,- per m2 te slopen bebouwing. 

Zie ook ui tvoeringskader provincie, harde voorwaarden Ş 2.1.1 regel 5. En 

Zie ook gemeentel i jke regeling, Ş4.2.2 2 d e a l inea. 

1869 x C 25,- = C 46.725,- Verschi l ten nadele voor de gemeente C 20.332,-

A d 6) Indien de daadwerkel i jke waardes berekend worden , minus de gemaakte kosten, wordt wel 

de eis gehaald van min 1700 m2 voormal ige agrarische bebouwing om te s lopen, om een 2 d e 

compensat iekavel mogelijk te maken, maar niet aan de eis dat de gemaakte kosten( slopen 

en 30 96 van gecorr igeerde vervangingswaarden) hoger zijn dan de opbrengst van de eerste 

compensat iekavel . Zie ook onze berekening met bescheiden inschatt ingen van kosten en 

opbrengst bijlage 2. 

Uitgifte van een 2 d e compensat iekavel is niet nodig. 



Conclus ie : de Rood voor Rood MET GESLOTEN BEURS overeenkomst is gebaseerd op onjuiste 

informat ie en dient daarom nietig verklaard te worden . 

Wegens vakant ieper iode en daarmee samenhangende afs temming met onze advocaa t , behouden 

w e ons het recht voor om binnen een maand na dagtekening, aanvul lend bezwaar te m a k e n , o f w e l 

een aanvul lende (juridische) onderbouwing van huidige bezwaren in te d ienen. 

In de verwacht ing dat u na het lezen van dit schri jven, vo ldoende aanleiding heeft om voorgestelde 

p lannen aan de Ligtenbergerweg niet te laten doorgaan, verbl i jven wij vooralsnog, 

Hoogachtend 


