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30 MEI 2012 
Raad van de gemeente Hellendoorn 
Postbus 200 
7440 AE NIJVERDAL 

Datum Ons nummer U w kenmerk 

29 mei 2012 201203646/1 /R1 

O n d e r w e r p 

Hellendoorn 
Behandelend ambtenaar 

R. Hamelink 
Bp. 'Pastoor Rientjesstraat 2 en 4 te 070 -4264012 
Hellendoorn' 

Bij deze brief treft u aan een kopie van een beroepschrift, met eventuele bijlagen, met 
betrekking tot het bestemmingsplan 'Pastoor Rientjesstraat 2 en 4 te Hellendoorn'. De 
naam en het nummer van deze zaak zijn u eerder meegedeeld. U vindt ze bovenaan 
deze brief onder "Onderwerp" en "Ons nummer". 

Ingevolge artikel 8 :42, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht dient u binnen 
vier weken na de dag van verzending, dit is de dagtekening, van deze brief een 
verweerschrift in te dienen. 

Over de verdere behandeling van deze zaak ontvangt u nader bericht. 

Hoogachtend, 

de secretaris van de Raad van State, 

i 
mr. H.H.C. Visser 

2158235 (3B5) 



Mr ing. J. Oosterhof 
Johanna van Burenstraat 2 
7447 HC HELLENDOORN 
Tel. 0548-785182 

06 53 212277 
Email i.oosterhof@worldonline.nl 

Raad van State 

Afdeling bestuursrechtspraak 

Postbus 20019 

2500 EA DEN HAAG 

1 0 APR 2012 

• 

PAR: 

Betreft: Beroepschrift tegen bestemmingsplan gemeente Hellendoorn 
Bestemmingsplan Pastoor Rientjesstraat 2 en 4 te Hellendoorn 

Hellendoorn, 5 april 2012 

Edelachtbaar college, 

In bijlage doe ik u namens meerdere ondertekenaars een beroepschrift toekomen tegen ee 

bestemmingsplan van de gemeente Hellendoorn. 

Hoogachtend, 

J. Oosterhof 



BEROEPSCHRIFT 

I N G E K O M E N 

U APR 2012 

Betreft: Bestemmingsplan gemeente Hellendoorn, Pastoor Rientjesstraat 2 en 4 te 

Hellendoorn. 

Ondergetekenden, 

Mr ing. J. Oosterhof, wonende Johanna van Burenstraat 2 7447 HC Hellendoorn en 

Mevrouw J.P. de Kuiper-Dekker, wonende Johanna van Burenstraat 4 7447 HC Hellendoorn 

en 

De heer H.P. van den Berg, wonende Schapenmarkt 20 7447 CV Hellendoorn, tot het 

voornemen tot wijziging van de onderhavige bestemming eigenaar van pand 

Luttenbergerweg 3 en 5, 

Stellen hiermee beroep in tegen het besluit van de Raad van de gemeente Hellendoorn tot 

vaststelling van het bestemmingsplan Pastoor Rientjesstraat 2 en 4 te Hellendoorn. (Bijlage 

1. Brief gemeente Hellendoorn d.d. 29-02-2012) 

G R O N D E N : 

Dubbele woning. 

Er wordt door de gemeente gesteld, dat op het onderhavige perceel een dubbele woning is 

gebouwd welke zal worden gesloopt en dat derhalve er twee woningen kunnen worden 

teruggebouwd. Ten onrechte wordt er gesproken van een dubbele woning. Er is slechts 

sprake van een oudere woning welke geschikt is gemaakt voor op een min of meer 

zelfstandige wijze mede bewonen door een inwonende zoon. Hiertoe zijn vervolgens twee 

huisnummers verstrekt. Het hebben van twee huisnummers maakt het pand niet tot een 

dubbele woning. Uitgangspunt is de feitelijke situatie. Deze feitelijke situatie toont een 

ouder boerenwoning met een kleine aanbouw. Dit moge blijken uit de bijlagen 2 (voorzijde) 

en 3 (achterzijde). Toen overigens de eigenaar van het pand Luttenbergerweg 3 en 5 enkele 

jaren geleden toestemming vroeg het pand te mogen vervangen door twee geschakelde 

woningen werd dat afgewezen. Hier is dan sprake van rechtsongelijkheid. Nu er geen sprake 

is van een dubbele woning kan er ook niet zonder meer worden gesteld dat er twee 

woningen voor kunnen worden teruggebouwd. Hiermee ontvalt de basis aan het plan. 

Tevens biedt het plan onvoldoende ruimte voor twee vrijstaande woningen zoals hieronder 

nog zal blijken. 

Stedenbouwkundige bezwaren. 

De zijde van de Pastoor Rientjesstraat met even nummers wordt gekenmerkt als 

overgangsgebied naar het cultuurhistorisch waardevolle landschap van de Hellendoornse Es 

met een open bebouwing en doorkijk op de Es. Door realisering van twee vrijstaande 

woningen wordt deze doorkijk weggenomen door een massieve bebouwing. Er is sprake van 

een aanzienlijke verstening. Deze verstening wordt nog eens versterkt door het bouwvlak tot 



aan de perceelgrens te laten lopen en de bouwhoogte nog 1 meter hoger te maken dan de 

omliggende bebouwing, namelijk 9 meter. Dit wordt niet beargumenteerd. Tevens wordt de 

diepte van de bebouwing ongeveer verdubbeld, zodat in De Es wordt gebouwd. Dit wordt 

hieronder nader onderbouwd. 

Deze verstening is stedenbouwkundig niet verantwoord is ook niet door de gemeente 

onderbouwd. Dat het mooier wordt dan de nu wat rafelige afronding zoals gesteld, is geen 

argument voor deze stedenbouwkundige ingreep. Ook met een (1) woning is een 

kwaliteitsslag te maken. 

Bouwen in De Es. 

De huidige woning Pastoor Rientjesstraat 2 en 4 bevindt zich op het perceel met nr. 4813. 

Voor de realisering van het nieuwe plan is het er achter gelegen perceel er bij getrokken 

zodat het nieuwe bestemmingsplan grenst aan het perceel met nr. 5038, Luttenbergerweg 3 

en 5. Op bijlage 4, een uittreksel van de kadastrale kaart is dit perceel aangegeven met een 

A. Dit perceel maakt op dit moment deel uit van de Hellendoornse Es. Op de bijlage 3 is dit 

perceel te zien tussen het toegangsweggetje tot De Es en de erfafscheiding van het huis . 

De Hellendoornse Es is volgens de gemeente Hellendoorn cultuurhistorisch zeer waardevol 

landschap. Volgens eigen beleid moet dit beschermd worden. Door nu een in De Es gelegen 

perceel te betrekken bij dit bestemmingsplan, handelt de gemeente in strijd met haar eigen 

beleid. 

Overigens staat ook het beleid van de provincie Overijssel niet toe dat er wordt gebouwd in 

cultuurhistorisch waardevol landschap en wordt dit ook door rijksregels beschermd. 

Er kan dus geen bouwbestemming worden gegeven aan dit toegevoegde perceel. Volgens 

het plan ligt het bouwvlak over dit perceel. 

Verdere inbreuk op De Es. 

Het litigieuze bestemmingsplan behelst een oppervlakte van ca. 1450 m2. De volgens het 

plan te bouwen vrijstaande woningen worden aangeboden via Weghorst makelaardij te 

Wierden. De aangeboden bouwkavels zijn resp. 840 en 1600 m2 groot. Bron : website 

Weghorst. Er wordt derhalve ca. 1000 m2 meer grond als kavel verkocht dan er wordt 

bestemd. Nu het plan aan drie zijden ligt besloten kan die 1000 m2 alleen maar gevonden 

worden door verder De Es in te gaan. Zie hiervoor bijlage 5, waarop die 1000 m2 geblokt is 

aangegeven. Formeel kan de grond in De Es natuurlijk mee worden verkocht, maar het zou 

nooit als bouwkavel benut mogen worden en een bestemming als tuin of erf krijgen. Of de 

gemeente voornemens is middels handhaving die 1000 m2 te behouden als onderdeel van 

De Es is niet gesteld en gelet op het figerende handhavingsbeleid ook niet te verwachten. 

Onder het onderdeel "Dubbele woning" is reeds beweerd dat het plan onvoldoende ruimte 

biedt voor twee woningen, hetgeen hier blijkt. 



Openbare weg. 

De gronden gelegen in De Es kennen diverse eigenaren en meerdere gebruikers. Die gronden 

zijn uitsluitend te bereiken via een toegangsweggetje vanaf de Luttenbergerweg. Deze weg 

loopt achter het perceel Luttenbergerweg 3 en 5 langs De Es in en biedt tevens een 

achterom voor het perceel Luttenbergerweg 3 en 5. Van deze weg wordt regelmatig gebruik 

gemaakt o.a. met landbouwmachines. Op bijlage 5 is deze weg gearceerd ingetekend en op 

bijlage 3 is deze deels zichtbaar en verder gelegen achter de heg welke hoort bij Johanna van 

Burenstraat 2. Deze toegangsweg maakt zoals ook blijkt uit bijlage 5, deel uit van het 

bestemmingsplan. 

De betreffende toegangsweg is zeker al meer dan 30 jaar als zodanig in gebruik. Dit zal 

worden aangetoond met getuigenverklaringen. Ingevolge het regiem van de wegenwet is 

deze toegangsweg derhalve een openbare weg. 

Bij wijziging van een bestemmingsplan dient de gemeente dit plan tevens te actualiseren. In 

het bestemmingsplan dient de gemeente derhalve de actuele, niet te veranderen situatie op 

te nemen en dit deel van het plan op te nemen als "openbare toegangsweg". 

Desgevraagd stelt de gemeente dat dit niet nodig is, omdat er sprake is van een gevestigde 

erfdienstbaarheid. Daarmee miskent de gemeente het onderscheid tussen een 

erfdienstbaarheid en een openbare weg! Bij een erfdienstbaarheid zijn er slechts speciaal 

aangeduide rechthebbenden terwijl een openbare weg tot ieders gebruik vrij staat. Door dit 

niet in de bestemming op te nemen legt de gemeente een niet actuele situatie vast en geeft 

het bestemmingsplan niet de geldende situatie weer. 

Reden voor ondergetekenden uw edelachtbaar college te verzoeken het betreffende 

bestemmingsplan van de gemeente Hellendoorn niet in stand te laten. 

Gedaan te Hellendoorn, 5 april 2012 

: 

J. Oosterhof 

Joh. V. Burenstr. 2 

J.P. de Kuiper-Dekker 

Joh. V. Burenstraat 4 Schapenmarkt 20 
7447 CV 7447 HC 7447 HC 

Hellendoorn Hellendoorn Hellendoorn 



De heer J . Oosterhof 
Johanna van Burenstraat 2 
7447 HC HELLENDOORN 

Gemeente 
Hellendoorn 

U w brief/kenmerk: 
d.d. 20 augustus 201 1 

Ons kenmerk: 
12UIT02094 

Doorkiesnr. 
63 0 5 16 

Typ. /co l l . 
M B O 

Bijlagen: 
2 

Onderwerp: 
Zienswijze tegen ontwerp-bestemmingsplan Pastoor Rientjesstraat 2 en 4 

Nijverdal, ? 9 FFB 2012 

Geachte heer Oosterhof, 

Op 7 februari 2012 heeft de gemeenteraad besloten uw zienswijze tegen het ontwerp-
bestemmingsplan 'Pastoor Rientjesstraat 2 en 4 te Hellendoorn' ongegrond te verklaren en heeft 
de raad het bestemmingsplan ongewijzigd vastgesteld. Het besluit is bij deze brief gevoegd. 

Het vastgestelde bestemmingsplan kan u inzien op de volgende internetsite: 
www.ruimtelijkeplannen.nl 

Het vastgestelde bestemmingsplan is ook in PDF-formaat te downloaden via de website van de 
gemeente Hellendoorn (www.hellendoom.nl/diensten/projecten/bestemmingsplannen/in-
procedure/hellendoorn). 

U kan tot en met 13 april 2012 schriftelijk beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA in 's-Gravenhage. 

Het beroepschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten: 
- uw naam en adres; 
- een dagtekening; 
- een omschrijving van het bestreden besluit; 
- de gronden waarop uw beroep stoelt (de motivering). 

Meer informatie over beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State vind u in 
de bijgevoegde folder. 

• B o u w e n , Mi l ieu en Openbare ruimte 

• bmo@lie l lendoorn.n l 

lllllllllllllllllUlllIlIll 
<*' (code voor postverwerking) 

Bezoekadres: 

Wi l lem-Alexanders t raa t 7, Nijverdal 

Tel . (0548) 6 3 0 2 1 4 

Fax (0548) 61 0 5 0 5 

Postadres: 

Postbus 2 0 0 

7 4 4 0 A E Nijverdal 

www.he l lendoorn .n l 



= 2 = 

Het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van 14 april 2012. Het indienen van een 
beroepschrift schorst het in werking treden van het bestemmingsplan niet. Daartoe kan, 
eveneens gedurende de termijn van terinzagelegging, een verzoek om schorsing en/of voorlopige 
voorziening worden ingediend bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. 

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

namens dezen, 

M. Broekhuis, 
Medewerker Team Ruimtelijke Ontwikkeling 
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Schaal 1:500 Deze kaart is noordgencht 

A I2345 Perceelnummer 
H E L L E N D O O R N Kadastrale gemeente Huisnummer 
H Sectie Kadastrale grens 
5040 Perceel Bebouwing 

Overige topografie 

>r een eensluidend uittreksel, Z W O L L E , 18 december 2007 
bewaarder van het kadaster en de openbare registers 

Aan dit uittreksel kunnen geen betrouwbare maten worden ontleend. 
De Dienst voor het kadaster en de openbare registers behoudt zich de intellectuele 
eigendomsrechten voor, waaronder net auteursrecht en het databankenrecht. 
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