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Nijverdal, 2 februari 2011 

Uw kenmerk: 201004034/1 

Geachte dames en/of heren, 

Bijgaand zend ik u een afschrift van mijn bezwaarschrift met betrekking to t de verleende 
kapvergunning voor 2 inlandse eiken op het perceel Godfried Bomansstraat IB te Nijverdal. 
Ik verzoek u dit bezwaarschrift aan mijn dossier toe te voegen. 

De kapvergunning komt ook voor in de procedure met betrekking to t het bestemmingsplan 

"Nijverdal Zuid". U ziet dat de gemeente Hellendoorn haar eigen regels aan de laars lapt. 

Hoogachtend/ 

J.M. Rc/êndal 

G. Bofnansstraat^A 

744ê TH Nj^ercTal 



Burgemeester en Wethouders 
Gemeente Hellendoorn 
Willem Alexanderstraat 7 
7442 MA NIJVERDAL 

BEZWAARSCHRIFT 

Nijverdal, 28 januari 2011. 

Geacht college, 

Bij besluit van 7 januari 2011 is aan Koopman Tubbergen Beheer B.V. een kapvergunning verleend 
voor 2 inlandse eiken, die op het perceel Godfried Bomansstraat IB te Nijverdal staan. 

Bij het lezen van dit besluit kon ik mijn ogen niet geloven. De gemeente Hellendoorn is niet 
geloofwaardig met betrekking tot de verleende vergunningen voor het perceel Godfried 
Bomansstraat IB te Nijverdal en is ook nimmer geloofwaardig geweest. Zoals de wind waait, waait 
mijn jasje zou een leuke slogan voor de gemeente Hellendoorn zijn, hoewel de introductie op de 
webpagina "Avontuurlijk Hellendoorn blijft je verbazen" ook mijn goedkeuring kan dragen. 

B en W hebben met het advies met betrekking tot de aanvraag bouwvergunning voor het bouwen 
van een woning aan de Godfried Bomansstraat IB te Nijverdal voor de vergadering van 2 juni 2009 
ingestemd (productie 1). Voor de vergunning zijn door de gemeente een aantal voorwaarden gesteld. 
De gemeente Hellendoorn lapt deze voorwaarden vervolgens aan de laars. Maar goed, door mij zijn 
reeds bezwaren ingediend en één zaak loop zelfs nog steeds bij de Raad van State. In dit 
bezwaarschrift zal ik mij beperken tot de verleende kapvergunning. 

Reeds in de zienswijze van 4 november 2009 (productie 2) zijn namens mij al bedenkingen geuit bij 
het verplanten van de eik met een diameter van 60 cm. De zienswijze dient hier als herhaald en 
ingelast te worden beschouwd. Bij de nota zienswijzen blz 14 en 15 (productie 3) wordt overwogen, 
dat met een goede bodemvoorbereiding het technisch en biologisch gezien het mogelijk is de boom 
te verplanten op een zodanige wijze dat die levensvatbaar blijft. Dit is beoordeeld door een terzake 
deskundige van de gemeente Hellendoorn. Verplaatsing van de boom naar een geschikte locatie 
elders op het betreffende perceel zal dan ook als voorwaarde in de vereiste kapvergunning worden 
opgenomen, aldus de nota zienswijze. Verplaatsen van de boom zou op kosten van der aanvrager 
(leeds: Koopman Tubbergen Beheer B.V. ) dienen te geschieden (zie productie 1). 

Bij het inzien van de kapvergunning is mij gebleken, dat de gemeente een ander standpunt heeft 
ingenomen. De Raad van State zal ik hieromtrent inlichten, door een afschrift van dit schrijven te 
zenden. Van de gemeente mag de gezonde eik gekapt worden. Verplanten van de boom is niet 
meer nodig. In de voortuin van de te bouwen woning moet volgens de vergunning een eik herplant 
worden. Daar zit dan de koper van de woning mee. Koopman Tubbergen Beheer B.V. hoeft deze 
verplichting alleen maar door te leggen aan de koper. Blijkbaar wil de gemeente Koopman 
Tubbergen Beheer B.V. niet op kosten jagen, want aan het verplanten van de boom hangt een 
prijskaartje. 



Uiteraard maak ik ernstig bezwaar tegen de kapvergunning, zo ook tegen het verplaatsen van de 
gezonde eik. Wil het verplaatsen van de eik een kans van slagen hebben, dan dient dit plaats te 
vinden met een goede grondvoorbereiding en bij voorkeur in de winter. Ook zal er nog een 
bodemonderzoek dienen plaats te vinden. Dat zal de deskundige van de gemeente Hellendoorn 
ongetwijfeld wel weten. Maar ook de deskundige van de gemeente Hellendoorn zal mij geen 
garantie kunnen geven dat deze prachtige eik het zal overleven. 

Hoogachtend, 

J.M. Rozendal 
G. Bomansstraat IA 
7442 TH Nijverdal 
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Godfried Bomansstraat 1b 

Mede gelet op eerder gedane toezegging onder voorwaarden medewerking verlenen aan het 
starten van een procedure tot herziening van het bestemmingsplan om de bouw van ds woning 
planologisch mogelijk te maken. 
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Oplossing: 

Stedenbouwkundig 
Bij de ontwikkeling van het bouwplan is aansluiting gezocht bij het karakter en korrelgrootte van 
de bestaande woonbebouwing in de directe omgeving. Hierdoor wordt de open ruime in de 
straatwand op een goede manier ingevuld met een passende bebouwing. Verder heeft de 
weistand het bouwplan beoordeeld en geconcludeerd dat het bouwplan voldoet aan redelijke 
eisen van welstand. 

Bomen 
Ter plaatse staan 3 inlandse eiken met diameters van respectievelijk 30, 60 en 80 centimeter. 
Om één of meer van deze bomen de kappen of te verplaatsen dient een kapvergunning te worden 
aangevraagd. 

De boom met een diameter van 30 centimeter is een jonge boom met een scheve kroonvorm en 
staat op de plek van.de nieuw te bouwen woning. Deze boom heeft geen bijzondere waarde en 
er zijn derhalve op voorhand geen bezwaren tegen de kap van de boom indien de 
bouwvergunning is verleend en het bouwplan gerealiseerd gaat worden. 

De boom met een diameter van 60 centimeter is een redelijk jong exemplaar met een mooie 
kroonvorm. De boom heeft op dit moment een goede en ruime standplaats. Uitgangspunt voor 
deze boom is dat deze gehandhaafd blijft op de huidige plek maar in dat geval is de bouw van 
een woning niet mogelijk. Met een goede bodemvoorbereidihg is het mogelijk om deze boom te 
verplanten. De kosten voor het verplanten komen voor rekening van de aanvrager. 

De boom met een diameter van 80 centimeter is een bijzonder fraaie en gezonde boom die 
waardevol is voor de omgeving. De boom heeft wel enigszins eenzijdige kroonontwikkeling door 
de aanwezigheid van een berk op het naastgelegen perceel. Uitgangspunt voor deze boom is dat 
deze gehandhaafd blijft op de huidige plek. Het ingediende bouwplan heeft niet tot gevolg dat de 
deze boom op deze plek moet verdwijnen. 

Woningbehoefte 
In de door de gemeente verzonden brief d.d. 14 juli 2000 (kopie is bijgevoegd) is aangegeven dat 
het toenmalige college in principe bereid is mee te werken aan de realisatie van een woning op 
deze locatie. Destijds waren er onvoldoende woningbouwcontingenten beschikbaar om op dat 
moment medewerking te kunnen verlenen en er is gesteld dat in de periode na 2004 de woning 
ingepast zal worden in de woningbouwafspraken met de provincie. Momenteel worden niet meer 
concrete afspraken met de provincie gemaakt over exacte aantallen te bouwen woningen maar 
dient de gemeente voor de eigen behoefte te bouwen en dit aan de hand van woningbehoefte
onderzoeken en een woonvisie te onderbouwen. 

Antennemast en kabels/leidingen 
Op een afstand van circa 40 meter is een antennemast gesitueerd. Meerdere kabels van en naar 
deze antennemast lopen over het perceel waarop de woning gepland is. De aanvrager dient 
bewijsstukken te overleggen dat de kabelexploitanten akkoord zijn met het bouwplan. Los 
daarvan kan hier nog worden opgemerkt dat wetenschappelijk onderzoek niet heeft bewezen dat 
antenne-installaties schadelijk zijn voor de volksgezondheid. 

Bodem 
Om het bestemmingsplan te kunnen herzien dient de aanvrager een verkennend bodemonderzoek 
uit te laten voeren en de onderzoeksresultaten aan ons te overleggen. Deze resultaten zullen 
gebruikt worden als onderbouwing bij de herziening van het bestemmingsplan. 

http://van.de
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Externe Veiligheid 
Langs de Godfried Borriansstraat loopt een gasleiding. De regionale brandweer is gevraagd om 
advies uit te brengen met betrekking tot de bouw van de nieuwe woning in relatie to t de 
veiligheidsrisico's. Zij concluderen dat voldaan wor-dt aan het geldende beleid en de toekomstige 
wet- en regelgeving ten aanzien van het plaatsgebonden risico en het groepsrisico. De kans op 
een incident bij de buisleiding is gering. 

Geluid 
Om het bestemmingsplan te kunnen herzien dient er gezien de verkeersintensiteit op de Godfried 
Borriansstraat op grond van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde te worden verleend 
voor het wegverkeerslawaai. Op voorhand lijkt het mogelijk om de hogere grenswaarde te 
kunnen verlenen. 

Milieuzonering 
De naastgelegen bedrijfspanden aan de Godfried Bomansstraat 3, 5 en 5a zijn momenteel in 
gebruik als opslag en als makelaarskantoor. Gezien deze functies is er vanuit milieuhygiënisch 
oogpunt ge.en belemmering. 

Procedure 
De aanvraag om bouwvergunning dient op grond van art ikel-46, lid 3 Woningwet aangemerkt te 
worden als een aanvraag om een projectbesluit op grond van artikel 3.10 van'de Wet ruimtelijke 
ordening. Binnen een jaar nadat het projectbesluit onherroepelijk is geworden dient er een 
ontwerp voor een bestemmingsplan overeenkomstig dat projectbesluit ter inzage te worden 
gelegd. Het perceel is gelegen in het gebied waarvoor het voorontwerpbestemmingsplan 
Nijverdal-Zuid in procedure is gebracht. Voor de wijziging van de bestemming "Openbare 
nutsbedrijven" in "Wonen" kan 'meegelift ' worden met deze bestemmingsplanprocedure. In het 
ontwerpbestem'mingsplan Nijverdal-Zuid kan de nieuwe woonbestemming opgenomen worden. In 
verband met een besparing op de procedurekosten kiest de aanvrager ervoor om geen 
projectbesluit te laten nemen en de wijziging van de bestemming te realiseren in het nieuwe 
bestemmingsplan Nijverdal-Zuid. De aanvraag om bouwvergunning dient te 'worden aangehouden 
totdat het bestemmingsplan Nijverdal-Zuid in werking is getreden. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande is de conclusie dat onder Voorwaarden medewerking verleend kan 
worden aan een herziening van het bestemmingsplan om de bouw van de woning toe te kunnen 
staan. 

Effecten: 
Het planologisch mogelijk maken van de bouw van een woning aan de Godfried Bomansstraat 1b 
in Nijverdal. 

Planning: 
Tot en met 22 mei 2009 heeft het voorontwerpbestemmingsplan Nijverdal-Zuid ter inzage 
gelegen. Tegen dit voorontwerp zijn meerdere inspraakreacties ingediend. Het voorontwerp kan 
nu worden aangepast en te zijner tijd ais gewijzigd ontwerpbestemmingsplan ter inzage worden . 
gelegd. 

Financiële consequenties: 
Indien de aanvrager wenst 'mee te l i ften' met het bestemmingsplan Nijverdal-Zuid behoeft de 
aanvrager geen leges te betalen voor de herziening van het bestemmingsplan. 

Met de aanvrager zal wel een plapischadeverhaalsovereenkomst gesloten worden. 

Tevens zal met de aanvrager een exploitatieovereenkomst gesloten worden om de kosten voor de 
benodigde aanpassingen aan het openbaar gebied goed te kunnen verhalen. 

Personele consequenties: 
De procedure wordt opgepakt binnen de huidige personele capaciteit. 
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Juridische consequenties: 
Het ontwerpbestemmihgsplan Nijverdal-Zuid zal te zijner tijd gedurende 6 weken ter inzage 
worden gelegd. Gedurende deze inzagetermijn is er voor een ieder de mogelijkheid tot het' 
indienen van een zienswijze. 

Informatisering / Automatisering: 

Communicatie: 
De aanvrager en de bewoners van de Godfried Bomansstraat 1a, 10, 12, 14, 16 en 18 worden 
schriftelijk geïnformeerd. 

Overige consequenties: 
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>Aa/7.' 
Gemeenteraad Hellendoorn 
Postbus 200 
7440 AE NDVERDAL 

Zenderen, 4 november 2009 
Ons kenmerk: 09JA83 
Bijlagen: -

Betreft: Zienswijze tegen ontwerp-bestemmingsplan Nijverdal-Zuid 

Geachte raad, 

Namens de heer J.M. Rozendal, woonachtig aan de Godfried Bomansstraat l a , 7442 TH te Nijverdal, 
vraag ik uw aandacht voor het volgende. 

Vanaf zaterdag 26 september j l . ligt gedurende 6 weken het ontwerp-bestemmingsplan Nijverdal-Zuid 
ter inzage en is het gepubliceerd op de gemeentelijke website. In dit ontwerpplan is, overeenkomstig 
een besluit van het college van burgemeester en wethouders van Hellendoorn d.d. 2 juni 2009, een 
woonbestemming opgenomen voor het aangrenzende (onbebouwde) perceel ten zuidoosten van het 
perceel Godfried Bomansstraat l a . Aan het beoogde bouwperceel is door de gemeente reeds een 
voorlopig huisnummer l b toegekend. Zie onderstaande uitsnede van de ontwerp-plankaart, waarop de 
betreffende woonbestemming blauw omcirkeld is weergegeven. 

Uitsnede verbeelding ontwerp-bestemmingsplan Nijverdal-Zuid 

De heer Rozendal kan zich pertinent niet vinden in uw voornemen aan dit perceel een woonbestemming 
toe te kennen. Hieronder zal dit worden toegelicht. 

Ad Fontem Juridisch Bouwadvies BV 

Hoofdstraat 43 I 7625 PB Zenderen I T 074 255 70 20 I F 074 255 70 21 
KvK Veluwe-Twente 08140851 

ABN AMRO Borne 49.17.60.361 
Btwnr. NL 8151.28.939.B01 I InfoOad-fontem.nl I www.ad-fontem.nl 

http://www.ad-fontem.nl
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De heer Rozendal is sinds 2001 eigenaar van het perceel met opstallen Godfried Bomansstraat la te 
Hellendoorn. Deze woning is sindsdien door hem volledig gerenoveerd, vergroot en gemoderniseerd. 
Destijds is het perceel door hem met behulp van een deskundige aankoopmakelaar (Levite Makelaars 
BV uit Nijverdal) aangekocht bij Krikken Makelaardij uit Nijverdal. De aankoop werd verricht op basis 
van bij Krikken Makelaardij en bij de gemeente Hellendoorn verkregen informatie over de planologische 
mogelijkheden van zowel het perceel Godfried Bomansstraat la als van de belendende percelen, welke 
informatie o.a. is verwoord in het betreffende taxatierapport van Levite d.d. 20 februari 2001: letterlijk 
wordt hierin vermeld dat er - onder het kopje "toekomstige planologische ontwikkelingen" - , op basis 
van bij de heer B. Huessen van de gemeente Hellendoorn op 20 februari 2001 nogmaals verkregen 
informatie, geen bestemmingsplanwijzigingen zijn te verwachten: de op het perceel van het voormalig 
Gemeentelijk Energiebedrijf rustende bestemming "Nutsbedrijven" blijft gewoon gehandhaafd... 

Deze meermalen geuite gemeentelijke toezeggingen (richting Krikken Makelaardij en richting Levite 
Makelaars) waren voor de heer Rozendal, die prijs stelt op privacy, ruimte, rust en groen, van 
doorslaggevend belang ten aanzien van de aankoop van het perceel met opstallen Godfried 
Bomansstraat la te Hellendoorn. 

Des te meer bevreemdend is het dat in het bovengenoemde collegebesluit d.d. 2 juni 2009 (waarop 
zoals gezegd voor dit beoogde bouwperceel het ontwerp-bestemmingsplan Nijverdal-Zuid is gebaseerd) 
wordt verwezen naar een brief van hetzelfde college d.d. 14 juli 2000, waarin aan Koopman Tubbergen 
Beheer BV - waarschijnlijk in ruil voor de medewerking van eigenaar Koopman Tubbergen Beheer BV 
aan de tijdelijke plaatsing van units voor kinderopvang op ditzelfde perceel - de principe-medewerking 
wordt uitgesproken voor de bouw van een woning op het voormalige Edon-terrein.... 

Dit kan toch niet waar zijn? Als dit destijds bekend was geweest bij de heer Rozendal, om welke 
informatie zowel Krikken Makelaardij als Levite Makelaars BV notabene bij uw deskundige en daartoe 
bevoegde gemeentemedewerkers hebben verzocht, was het perceel met opstallen nimmer door hem 
aangekocht. Het gaat niet op om dit gemeentelijke falen nu middels een planschadevergoeding op de 
heer Rozendal af te wentelen, want - enigszins gechargeerd gezegd - daar zit de heer Rozendal 
helemaal niet op te wachten. De heer Rozendal kent de hoogste prioriteit toe aan woongenot, waarvoor 
aspecten als groen, rust, ruimte en privacy van doorslaggevend belang zijn en om welke redenen hij 
destijds zoals gezegd zijn huidige perceel heeft aangekocht. 

Bovendien behelst de brief d.d. 14 juli 2000 aan Koopman Tubbergen Beheer BV slechts een principe-
toezegging (oftewel geen harde toezegging), reden waarom u de aanvraag te allen tijde zonder 
vooringenomenheid dient te beoordelen en te toetsen aan de heersende regelgeving. Dit impliceert dat,. 
indien zou blijken dat een ingediende aanvraag om bouwvergunning voor de bouw van een woning op 
het betreffende perceel Godfried Bomansstraat l b , op één of meer aspecten in strijd is met heersende 
regelgeving, de gedane principe-toezegging opnieuw tegen het licht moet worden gehouden en zelfs 
moet worden herroepen. 

Dit is niet gebeurd, wat gezien het feit dat de ingediende aanvraag om bouwvergunning voor de bouw 
van een woning op het perceel Godfried Bomansstraat l b op meerdere onderdelen in strijd is met 
heersende wet- en regelgeving niet alleen erg wrang is, maar vooral erg onzorgvuldig. 

Zo wordt ten zeerste betwijfeld of voor een woning op de nu beoogde locatie hogere grenswaarden 
kunnen worden verleend: de Godfried Bomansstraat is immers de belangrijkste gebiedsontsluitingsweg 
(verbinding centrum met de Rijssensestraat), met veel vrachtverkeer. Elke onderzoek daartoe 
ontbreekt, waardoor er alleen al uit een oogpunt van een goede ruimtelijke ordening absoluut niet 
zomaar een woonrecht op deze locatie mag worden gelegd. 

Daarnaast ontbreekt de stedenbouwkundige onderbouwing. Er staat vermeld "dat bij de ontwikkeling 
van het bouwplan aansluiting is gezocht bij het karakter en korrelgrootte van de bestaande 
woonbebouwing in de directe omgeving, waardoor de open ruimte in de straatwand op een goede 
manier wordt ingevuld met een passende bebouwing". Alsof het een gemeentelijk streven is om open 
ruimten in de straatwand op te vullen!! De gemeente Hellendoorn zou juist blij moeten zijn met 
dergelijke onderbrekingen in het straatbeeld, die zorgen voor afwisseling en doorkijkjes. Bovendien 
staan er diverse mooie en hoge houtopstanden op het perceel, waardoor het geheel een groene 
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uitstraling heeft. Nergens is echter een flora/fauna onderzoek overlegd, terwijl er op de bouwlocatie 
(beschermde) vleermuizen en zelfs een steenmarter gehuisvest zijn! Zoals u bekend zal zijn is het 
verboden een steenmarter te vangen ofte doden; ook is het niet toegestaan hun verblijfplaats te 
verstoren of te beschadigen. 

Vervolgens dan het cluster aan dienstverlenende bedrijven zoals gevestigd aan de Godfried 
Bomansstraat 3-5 en het nutsbedrijf (gasreduceerstation) aan de Godfried Bomansstraat 5b. In strijd 
met elke vorm van goede ruimtelijke ordening en milieuregelgeving (o.a. zoals aangegeven in de ook 
door de gemeente Hellendoorn gehanteerde VNG-uitgave "Bedrijven en Milieuzonering") gelden er voor 
categorie 1 en -2 bedrijven richtafstanden van 10 respectievelijke 30 meter. Dit zijn afstanden die 
moeten worden aangehouden tussen de bouwvlakken; het kan dan toch niet waar zijn dat het 
bouwvlak van het beoogde woonperceel Godfried Bomansstraat lb grenst (!!!) aan het bouwvlak 
waarop zakelijke dienstverlening is toegestaan, terwijl ook de afstand tot aan het bouwvlak waarop de 
bestemming Bedrijf - Openbaar nut is gelegd ruim minder dan de vereiste 30 meter bedraagt! 

Ook is het bevreemdend dat op een perceel, waar notabene een gasleiding voorlangs loopt en 
waardoorheen meerdere kabels en leidingen van nutsbedrijven lopen, zonder verklaring van geen 
bezwaar van deze bedrijven een woonbestemming wordt toegekend. 

i Tenslotte de beoogde kap / verplaatsing van de bomen op het beoogde bouwperceel: de gemeente 
'.Hellendoorn zegt waarde te hechten aan bomen, vooral als het inlandse soorten als eiken betreft. Hoe 
•valt dan te verklaren dat een eik met een diameter van 30 cm zomaar - en blijkbaar ook nog zonder 
maar enige vorm van compensatie - gekapt mag worden, terwijl er daarnaast geen enkel fundamenteel 
onderzoek ten grondslag is gelegd aan uw eis dat "een eik met een diameter van 60 cm verplant 
wordt". Dit is simpelweg niet mogelijk; deze prachtige boom legt ongetwijfeld het loodje en iedereen 
ziet het vooraf aankomen; toch steekt de gemeente Hellendoorn haar kop in het zand en werkt ze mee 
aan de toekenning van een bouwvlak op de locatie. Dit is aan geen enkele burger te verkopen en 
schept een enorm precedent. 

De conclusie die door dit alles getrokken dient te worden is dat de toekenning van een 
woonbestemming aan het perceel Godfried Bomansstraat l b te Nijverdal prematuur is geschied, op een 
zeer onzorgvuldige wijze tot stand is gekomen en niet gebaseerd is op de juiste gronden. Bovendien is 
de vereiste onderbouwing op diverse onderdelen gebrekkig, onjuist en in strijd met heersende wet- en 
regelgeving. 

Gevraagd wordt dan ook alsnog af te zien van de toekenning van een woonbestemming aan dit perceel. 
Bovendien wordt u gevraagd het college te verzoeken de op 14 juli 2000 aan Koopman Tubbergen 
Beheer BV gedane principe-toezegging opnieuw tegen het licht te houden en als gevolg daarvan te 
herroepen. 

In afwachting van uw reactie verblijf ik. 

Hoogachtend, 
Namec 

Hesselink 
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woning in. de rooilijn van de bestaande bebouwing te bouwen, Met deze motivering kunnen wi j 
een hogere grenswaarde Wet geluidhinder verlenen. 

Op grond van het vorenstaande adviseren wij u dit deel van de zienswijze ongegrond te 
verklaren. 

Flora en fauna 
Gesteld wordt dat er vleermuizen en een steenmarter leven op de betreffende locatie en er een 
flora- en fauna-onderzoek ontbreekt. 
De heer Koopman heeft inmiddels op 9 december 2009 {ingekomen onder nummer 09ink07321, 
een onderzoeksrapport bij ons ingediend van een door Bureau Eelerwoude te Goor verricht 
quickscan Flora- en faunaonderzoek. Uit dit onderzoeksrapport blijkt dat er, uit een oogpunt van 
flora en fauna geen bezwaar is tegen de bouw van een woning op de locatie Godfried 
Bomansstraat 1b te Nijverdal. 

Om die reden adviseren wi j u dit deel van de zienswijze ongegrond te verklaren. 

Brochure 'Bedrijven en milieuzonering' van de VNG 
Door Ad Fontem B.V. wordt aangegeven dat er voor categorie 1 en 2 bedrijven afstanden 
genoemd worden van respectievelijk 10 en 30 meter to t woningen in de VNG-uitgave "Bedrijven 
en milieuzonering". Op zich is dit juist. Echter daarbij zijn twee aspecten van belang. 

Ten eerste: de betreffende VNG-uitgave geeft aan dat wanneer er sprake is van een 
omgevingstype "gemengd gebied" de afstanden met 1 stap verlaagd kunnen worden. Dit komt 
dus voor categorie 1 en 2 bedrijven neer op een afstand van 0, respectievelijk 10 meter. 

Ten tweede: het betreffen richtafstanden waarbij nadere aandacht noodzakelijk is. 
De afstand tot de bestemming "Dienstverlening", waar categorie 1 bedrijven zijn toegestaan, is 
nul waardoor de woning positief bestemd kan worden. De afstand tot de bestemming "Bedrijf -
Openbaar nut" is ruimschoots meer dan de richtafstand van 10 meter, waardoor dit geen 
belemmering oplevert. 
Overigens is voor dit plan door de gemeente Hellendoorn een advies aangevraagd bij de N .V. 
Nederlandse Gasunie alsmede bij de Regionale Brandweer Twente. Daarbij is rekening gehouden 
met zowel het ter plaatse aanwezige gasreduceerstation als met de aanwezigheid van een 
hogedruk aardgasleiding in de Godfried Bomansstraat. Zowel de Gasunie, als de Regionale 
Brandweer Twente hebben verklaard geen bezwaar te hebben tegen het toekennen van een 
woonbestemming aan het perceel Godfried Bomansstraat 1b in Nijverdal. 

Op grond van het vorenstaande adviseren wij u dit onderdeel van de zienswijze ongegrond te 
verklaren. 

Kabels en leidingen 
De kabelexploitanten hebben geen zienswijze ingediend omtrent het ontwerpbestemmingsplan, 
dus mag er van worden uitgegaan dat zij geen problemen hebben met het toekennen een 
woonbestemming aan het perceel Godfried Bomansstraat 1b te Nijverdal. 
Kabels en leidingen kunnen bovendien zonodig verlegd worden. 

Wij adviseren u dit deel van de zienswijze ongegrond te verklaren. 

Bomen 
De benodigde kapvergunning is nog niet aangevraagd. 
De boom met een diameter van 30 centimeter is een jonge boom met een scheve kroonvorm en 
staat op de plek waar de nieuw te bouwen woning is geprojecteerd. Deze boom heeft geen 
bijzondere waarde volgens de boomdeskundige van de gemeente Hellendoorn. Daarom behoeft 
deze boom na het kappen daarvan niet gecompenseerd te worden door elders een vergelijkbare 
boom te planten. Op grond daarvan zijn er op voorhand geen bezwaren tegen de kap van de 

BIJLAGE 1: Nota zienswijzen/ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan "Nijverdal-Zuid" 

= 14/28 = 





boom (op basis van een nog te verlenen kapvergunning) zodra er een bouwvergunning is verleend 
en het bouwplan gerealiseerd gaat worden. De belangen bij het behoud van deze boom wegen 
naar onze mening niet op tegen de belangen bij de realisatie van het bouwplan. 

De boom met een diameter van 60 centimeter is een redelijk jong exemplaar met een mooie 
kroonvorm. De boom heeft op dit moment een goede en ruime standplaats. Uitgangspunt voor 
deze boom is dat deze in beginsel gehandhaafd dient te blijven op de huidige plek. In dat geval is 
echter de bouw van een woning op deze locatie niet mogelijk. Met een goede 
bodemvoorbereiding is het echter technisch en biologisch gezien mogelijk om deze boom te 
verplanten op een zodanige wijze dat die levensvatbaar blijft. Dit is beoordeeld door een terzak« 
deskundige van de gemeente Hellendoorn. Verplaatsing van de boom naar een geschikte locati« 
elders op het betreffende perceel zal dan ook als voorwaarde in de vereiste kapvergunning 
worden opgenomen. 

Op grond van het vorenstaande adviseren wij u dit deel van de zienswijze ongegrond te 
verklaren. 

Conclusie: 
Geadviseerd wordt de zienswijze van Ad Fontem juridisch bouwadvies, namens de heer J .M. 
Rozendal te Nijverdal ongegrond te verklaren. 

8. De familie B. ter Hedde, Godfried Bomansstraat 18, 7442 TH Nijverdal (09ink08304). 
9 . De familie G. Klompenmaker, Godfried Bomansstraat 12, 7442 TH Nijverdal 

(09ink08306). 
10. De familie G.H. Huisken, Godfried Bomansstraat 8, 7442 TH Nijverdal (09ink08305>. 
11 . De familie H. Nij Bijvank, Godfried Bomansstraat 22 , 7442 TH Nijverdal <09ink08307J, 
12. De familie G. Oosterhuis, Godfried Bomansstraat 14, 7442 TH Nijverdal (09ink08308 i. 
13. De familie W. Geertsema, Godfried Bomansstraat 16, 7442 TH Nïjverdal (o9ink8309). 
14. De familie A.J. op den Dries, Godfried Bomansstraat 10, 7442 TH Nijverdal 

(09ink08310J. 
15. De familie R. Hoekman, Godfried Bomansstraat 20, 7442 TH Nijverdal (09ink08311). 

De zienswijzen van de genoemde families zijn identiek en luiden als volgt: 

Vanaf 26 September 2009 ligt gedurende 6 weken het ontwerpbestemmingsplan Nijverdal-Zukl 
ter inzage. In dit ontwerpplan is een woonbestemming opgenomen voor het aangrenzende 
onbebouwde perceel ten zuidoosten van het perceel Godfried Bomansstraat 1a. Wij kunnen on« 
niet vinden in uw voornemen aan dit perceel een woonbestemming toe te kennen en wel om da 
volgende redenen. We hebben onze huidige woning gekocht om de ligging nabij het centrum. Elan 
lekkere drukke straat met toch veel privacy. De straat is breed van opzet en hebben vanuit on2 Ï 
woning een mooie uitkijk op een stukje groen met prachtige bomen. Wat kun je je nog meer 
wensen bijna in het centrum van Nijverdal? 
Nu het hertenkamp bebouwd dreigt te worden, zou laatste stukje groen in onze straat moeten 
verdwijnen? Op het perceel staan prachtige bomen en wij hebben daar eekhoorns, konijnen en 
vleermuizen waargenomen. 
Wij hebben absoluut geen rekening gehouden met het feit, dat het perceeltje groen tegenover on •; 
nog eens bebouwd zou worden. 
Mocht het laatste stukje groen aan de Godfried Bomansstraat bebouwd worden, dan zal onze 
woning drastisch in waarde verminderen. Natuurlijk zijn wij op de hoogte om planschade te 
claimen, maar hier zitten we in feite niet op te wachten. Planschade is een tegemoetkoming in des 
schade die je lijdt, doch wij prefereren handhaving van de huidige waarde en optimaal 
woongenot. 
Wij verzoeken u derhalve met klem af te zien van de toekenning van een woonbestemming aan 
dit perceel. 

Beoordeling ad 8 tot en met 15. 
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