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Enschede, 9 maart 2011 

Geachte heer Boevink, 

In bovengenoemd dossier ontvangt u hierbij nadere stukken. Ik verzoek u de volgende stukken 

aan het dossier toe te voegen: 

- krantenartikel van 28 april 2010 uit het NRC Handelsblad: "Hoogleraren: maak einde aan 

intensieve veehouderij"; 

- krantenartikel van 12 november 2010 van www.nu.nl: Bleeker wil discussie over megastallen 

aangaan; 

- krantenartikel van 7 februari 2011 van www.nu.nl: Provinciale Staten Utrecht tegen 

megastallen; 

- krantenartikel van 16 februari 2011 van www.nu.nl: Meerderheid Nederlanders wil geen 

megastallen; 

- krantenartikel van 17 februari 2011 van www.nu.nl: Kamer wil bouwstop megastallen; 

- krantenartikel van 19 februari 2011 uit De Twentsche Courant Tubantia: Megastal geeft een 

slecht gevoel; 

- de moties van 15 februari 2011 betreffende het moratorium op de bouw van megastallen en 

het in overleg treden met provincies en gemeenten om gedurende de maatschappelijke 

discussie die staatssecretaris Bleeker organiseert niet mee te werken aan bestemmingsplan 

wijzigingen voor stallen groter dan 300 NGE; 

Damsté is een samenwerkingsverband tussen advocaten en notarissen met vestigingen in Almelo en Enschede. 
De notarissen zijn gevestigd in Enschede. 
Op alle opdrachten die door ons kantoor worden aanvaard zijn onze algemene voorwaarden van toepassing. Deze voorwaarden, waarvan de tekst is afgedrukt 
op de achterzijde van deze brief, bevatten een aansprakelijkheidsbeperking. 
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Darraste 
A D V O C A T E N - N O T A R I S S E N 

een overzicht met stemmingsuitslagen van de Tweede Kamer der Staten Generaal van 

17 februari 2011 waarin beide moties zijn aangenomen. 

Graag ontvang ik een ontvangstbevestiging van deze brief. 

Met vriendelijke groet, 

I.Cj. Durihof - Lampe 
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U kijkt naar de website van NRC Handelsblad gedurende de periode 2001-2010. Bezoek ook de de huidige site. 

nrc handelsblad 
Nieuws, oiïïnis; er: ciChvs-rgron'J - maandac 21 f-sbrxicri 2011 
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Hoogleraren: maak einde aan intensieve 
veehouderij 
Gepubliceerd: 28 april 2010 12:39 | Gewijzigd: 19 mei 2010 09:41 

Door een onzer redacteuren 

Rotterdam, 28 apri l . De intensieve veehouderi j moet worden 
gesaneerd en omgevormd tot een d ier- , mens- en milieuvriendelijk 
systeem dat tegemoetkomt aan de natuur en behoeftes van alle 
levende wezens. Dit stellen ruim honderd hoogleraren een artikel 
op de opiniepagina van NRC Handelsblad vandaag. 

De hoogleraren mengen zich in een debat dat de laatste jaren aan 
intensiteit wint door een groeiend besef van bedreigingen voor de 
volksgezondheid (antibioticaresistentie, Q-koorts of vogelgriep) of het 
klimaat (uitstoot van broeikasgassen). 

Het ministerie van Landbouw wil slechts kleine stappen zetten naar een 
duurzamer veehouderij waarbij het vooral gaat om dierenwelzijn en 
belasting voor het milieu, aldus de hoogleraren. 

De landbouwlobby In het parlement heeft grootschalige aanvallen op de 
veehouderij, zoals het burgerinitiatief'Stop Fout Vlees'van Milieudefensie 
in 2007, tot dusver weten af te slaan. De toekomst van de veehouderij 
staat binnenkort opnieuw op de agenda van de Tweede Kamer wegens de 
effecten op de volksgezondheid waar het ministerie nu onderzoek naar 
laat doen. 

Beschamende vee-industrie 

De veehouderij is in Europa verworden tot een 
beschamende vee-industrie, zo wordt gesteld in 
het manifest ondertekend door honderd 
hoogleraren. Lees het manifest en bekijk de lijst 
met ondertekenaars op de website 
duur2ameveeteelt.nl. 

Daarnaast vandaag op de opiniepagina van NRC Handelsblad een betoog 
van advocaat Herman Zandijk, die stelt dat er al in een vroeg stadium is 
gewezen op de gevaren van het gebruik van antibiotica, zonder dat daar 
iets mee Is gedaan. 

o Print dit artikel B Mail dit artikel & tip de redactie 
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Algemeen / Binnenland 

Bleker wil discussie over 
megastallen aangaan 
Uitgegeven; 12. november 2010 14:01 
Laatst gewijzigd: 12 november 2010 14:36 

DEN HAAG - Het ministerie van Economische Zaken, 
Landbouw & Innovatie (EL&I) gaat zich nadrukkelijker 
mengen in de discussie over megastallen. 

if-T 

f'? 
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vrijdag. 

#"';' 

Staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) 
zegt dat hij er niet van houdt om te doen 
of de kritische geluiden die er zijn, niet 
bestaan. 

"De discussie is er nu eenmaal en wij zijn 
er als overheid verantwoordelijk voor om 
het ordentelijk te laten verlopen. Aan het 
eind zullen we als ministerie mogelijk ook 
met een standpunt komen", stelde Bleker 

Rol 

Blekers voorgangster Gerda Verburg vond dat gemeenten en 
provincies zich het beste konden buigen over de beslissing en 
bijbehorende discussie of op hun grond een megastal kan komen. 
Bleker ziet dus wel een rol voor het departement. 

De bewindsman vindt draagvlak belangrijk, ook voor de sector, en 
gaf in de Tweede Kamer al aan dat er nagedacht moet worden 
over de industriële aanpak in de veehouderij. De sector kan niet 
zonder draagvlak, hield hij de Kamer voor. 

Feiten op een rijtje 

Bleker wil de feiten op een rijtje hebben. Voorjaar 2011 wordt het 
vierde en laatste rapport verwacht over megastallen en de 
effecten daarvan voor de volksgezondheid. In de drie voorgaande 
nota's zijn de gevolgen van megastallen voor landschap, 
dierenwelzijn en milieu geïnventariseerd. Maar daarnaast kan het 
ministerie de ogen en oren niet sluiten voor kritische geluiden in 
de samenleving, meent de CDA'er. 

De komst van megastallen riep in onder meer Grubbenvorst 
(Limburg) en Vroomshoop (Overijssel) veel weerstand op. Recent 
keerden ook inwoners van Vlagtwedde (Groningen) zich tegen de 
komst van een grote veehouderij, net over de grens op Duits 
grondgebied. De provincie Groningen kondigde in 2007 als eerste 
een verbod aan op nieuwe, grootschalige intensieve 
veehouderijen. 

http://www.nu.nl/binnenland/2377523/bleker-wil-discussie-megastallen-aangaan.html 21-2-2011 
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Algemeen / Politiek 

Provinciale Staten Utrecht tegen 
megastallen 
Uitgegeven: 7-februari 2011 20:52 
Laatst gewijzigd: 7 februari 2011 20:52 

UTRECHT - Provinciale Staten in Utrecht hebben zich 
maandag tegen de komst van megastallen uitgesproken. 
Statenleden stemden unaniem voor het burgerinitiatief Stop 
veefabrieken Utrecht. Dat heeft een woordvoerster van 
Provinciale Staten gezegd. 

Vorig jaar ondertekenden 15.000 mensen 
het initiatief van Milieudefensie en een 

* » ' kas i n w o n e r v a n de provincie om de vestiging 

ÈËÊÈÊÊÊÈÈÊËÊwÈm v a n m e 9 a s t a l l e n t e 9 e n t e nouden. 

,.' _ j v . Binnen de provincie bestaan plannen 
- •* v' »JM-jft^ "•"'-» voor intensieve veehouderij, vooral in een 
- f -h •,,*«•&• .**'J gebied rondom Rhenen. 

m ~* ' AAA^AAA 'A^AAAAAAS J U m m , , AA/TAA & 

Provinciale Staten hebben zich nu uitgesproken tegen de komst 
van nieuwe stallen groter dan 1,5 hectare, of uitbreiding van 
bestaande stallen naar die afmeting. 

Milieudefensie protesteerde maandagochtend bij het 
provinciehuis in Utrecht, voorafgaand aan het debat. "Ik tel mijn 
zegeningen", aldus een woordvoerder over de stemming. 

http://www.nu.nl/politiek/2441439/provinciale-staten-utrecht-megastallen.html 21 -2-2011 
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Algemeen / Binnenland 

© ANP 

Meerderheid! Nederlanders wil 
gaan megastallen 
Uitgegeven: 16 februari 2011 19:41 
Laatst gewijzigd: 16 februari 201! 20:83 

AMSTERDAM - Een meerderheid (56 procent) van de 
Nederlanders wil geen megastallen. Dat blijkt uit een enquête 
onder bijna elfhonderd mensen door onderzoeksbureau 
NIPO in opdracht van Milieudefensie. Slechts 11 procent 
staat achter de bouw van megastallen. 

De tegenstanders maken zich vooral 
zorgen over het welzijn van de dieren, de 
invloed op de natuur en op het milieu 
(uitstoot door mest) en over de gevaren 
voor de volksgezondheid door mogelijke 
uitbraken van dierziekten. 

Voor 38 procent is het dierenwelzijn het 
belangrijkste punt om tegen te zijn, voor 
27 procent weegt het gevaar voor de 

volksgezondheid het zwaarst en voor 10 procent het nadelige 
effect op natuur en milieu. 

Binnen 

In megastallen worden vooral runderen en varkens ondergebracht 
in aantallen die veel groter zijn dan in gangbare veebedrijven. Het 
kan gaan om stallen met twee of drie verdiepingen of om 
meerdere stallen naast elkaar. 

Door de enorme hoeveelheid dieren op een klein oppervlak tast 
het mestoverschot de lucht- en waterkwaliteit en de natuur aan. 
De dieren zitten hun hele leven binnen. De concentratie verhoogt 
het risico op het ontstaan van ook voor mensen gevaarlijke 
dierziekten. 

Belangrijk 

De opkomst van de megastallen zorgt voor veel maatschappelijke 
beroering. Afgelopen voorjaar tekenden honderden hoogleraren 
en andere wetenschappers een manifest om de intensieve 
veehouderij om te vormen tot een dier-, mens- en 
milieuvriendelijke sector. 

Uit het NIPO-onderzoek blijkt dat 64 procent van de Nederlanders 
dit een (zeer) belangrijk onderwerp vindt bij de komende 
Statenverkiezingen, op 2 maart. 

htto://www.nu.nl/binnenland/2448710/meerderheid-nederlanders-wil-geen-megastallen... 21-2-2011 
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Verdubbeld 

Het aantal megastallen in Nederland is sinds 2005 meer dan 
verdubbeld. Er zijn op dit moment 242 Veefabrieken' met koeien 
en varkens, tegenover 95 vijf jaar geleden, bleek onlangs uit 
onderzoek door Milieudefensie. 

In meer dan de helft van de zeer grote veehouderijen zijn koeien 
ondergebracht (140). In de 95 megastallen van vijf jaar geleden 
waren de verhoudingen anders. Toen leefden in 64 veefabrieken 
varkens en in 31 koeien. 

De veefabrieken zijn een gevolg van schaalvergroting. Vorig jaar 
telde Nederland ruim 50.000 veehouderijen, tegen ruim 78.000 
tien jaar geleden. Per jaar worden in Nederland ongeveer 450 
miljoen dieren geslacht, bijna 27 dieren per inwoner. Nederland is 
een van de meest 'veedichte' landen ter wereld. 

http://www.nu.nl/binnenland/2448710/meerderheid-nederlanders-wil-geen-megastallen... 21-2-2011 
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Algemeen / Politiek 

Kamer wil boüwstop megastallen 
jevsn: 17 februari 2011 23:50 

Laatst gewijzigd: 17 februari 2011 23:52 

DEN HAAG - De Tweede Kamer wil dat er voorlopig geen 
nieuwe megastallen worden gebouwd. Een motie met die 
strekking werd donderdag in de Tweede Kamer aangenomen. 

In een eerder overleg kondigde 
staatssecretaris Henk Bleker (Landbouw) 

"mm a a n d a t h ' J e e n 'D r e e d maatschappelijk 
j aK- debat wil gaan voeren over het fenomeen 
.ww^ megastallen, in de volksmond ook wel 

varkensflats genoemd. 

Hitff 

' ?• \ ** 
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veeverblijven. 

Volgens de opstellers van de motie (Partij 
voor de Dieren/PvdA) hebben burgers 
veel bezwaren tegen deze omvangrijke 

De motie regelt dat, in afwachting van de resultaten van het 
maatschappelijke debat, geen nieuwe megastallen worden 
gebouwd. 

Reageer op dit artikel: 36 Stuur door: 

Deel artikel: Aanraden 130 120 

http://www.nu.nl/politiek/2449717/kamer-wil-bouwstop-megastallen.html 21-2-2011 
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mmmmimsMS-aii fUea^ia, 

Megastal geeft '9£;f 
Megastallen worden voorlo
pig niet nieuw gebouwd. 
Goed nieuws voor tegen
standers, maar nog geen ant
woord op de vraag welke 
landbouw Nederland wil. 

E en meerderheid van de 
Tweede Kamer heeft beslo
ten tot eeri landelijke 
bouwstop op megastallen. 

Daarmee wordt tegemoet geko
men aan het gevoel van veel bur
gers dat er voor 'veefabrieken' 
geen plaats is in Nederland. Toch 
is de bouwstop nog geen stopzet
ting van ontwikkeling naar grote 
varkens- en kippenbedrijven. 
De bouwstop geldtvoor nieuw
bouw en niet voor uitbreiding van 
bestaande bedrijven. De trend 
naar steeds grotere veebedrijven 
zal het niet voorkomen. 
Vooral in gebieden waar nieuw

door Jan Bengevoord 

bouw van varkensbedrijven moge
lijk zou worden, kwamen burgers 
in opstand. Zoals in Vriezenveen 
en Markelo, waar zogenoemde 
Landbouw Öhtwikkelings Gebie
den (LOG's) waren aangewezen 
om nieuwbouw van te verplaatsen 
varkensbedrijven mogelijk te ma
ken. Maar ook in Brabant, Gelder
land, Utrecht en Limburg trok de 
bevolking ten strijde. Toen bleek 
dat het bij de Twentse log's niet 
ging om de verplaatsing van 
Twentse boeren, maar om com
merciële vakens-bv's van-onderne
mers die varkensrechten in het he
le land bijeen sprokkelden, waren 
de rapen gaar. Zelfs boeren in de 

een slecht gevoel 
gebieden sloten zich bij het pro
test aan. 
De LOG's komen rechtstreeks 
vooruit uit de varkenspestcrisis in 
1997. De rijksoverheid moest 6 mil
jard gulden ophoesten om varkens
houders schadeloos te stellen voor 
de gevolgen van de veeziekte. 
Toen werd besloten om bedrijven 
verder van elkaar te plaatsen en in
grijpende maatregelen te nemen 
om zo'n drama voor boeren, var
kens en belastingbetaler altijd uit 
te sluiten. 
Het waren vooral de WD en het 
CDA die grote veebedrijven moge
lijk wilden maken. Daar is op zich 
niets mis mee, want het is discuta
bel hoe groot een 'megabedrijf nu 
eigenlijk is en of ze vervuilender 
en dieronvriendelijker zijn dan 
een doorsnee varkensbedrijf Be
drijven met varkens buiten, stro-
stal en de varkens langer laten le
ven voor ze naar de slachterij 
gaan, zijn in Twente en de Achter
hoek op de vingers van één hand 
te tellen. De meeste bedrijven wer

ken als een megabedrijf in het 
klein door binnen gestelde nor
men zo efficiënt mogelijk te wer
ken. Tegenover deze kille economi
sche overwegingen staan veel an
dere partijen, die zich afvragen 
waar de grenzen liggen voor het 
houden van dieren. Niet alleen bij 
Groenlinks, D66, SP, PvdA en na
tuurlijk Partij voor de Dieren, 
maar ook bij de PW. De discussie 
over megastallen is in veel opzich
ten een kwestie van gevoel. Veel 
mensen willen bij het drinken van 
melk, het eten van een karbonadé 
of een broodje kipfilet niet het ge
voel hebben dat dat ten kosten 
gaat van koeien, varkens of kip
pen. Produceren voor kiloknaller-
prijzen is zonder steeds grotere, ef
ficiëntere bedrijven niet mogelijk. 
Als veel Nederlanders dat niet wil
len, dan is dat alleen mogelijk als 
we meer voor milieu- dier- en na
tuurvriendelijk voedsel betalen. 
Dat vraagt om véél meer maatrege
len dan alleen een bouwstop op 
énkele plaatsen in Nederland. 
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Nr. 4 8 8 MOTIE VAN DE LEDEN GHASHOFF EN VAN VELDHOVEN 

Voorgesteld 15 februari 2011 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende, dat staatssecretaris Bleker een maatschappelijke discussie 
gaat organiseren op basis waarvan hij een visie op megastallen wil 
ontwikkelen; 

overwegende, dat er grote maatschappelijke onrust is over de groei van 
het aantal megastallen in Nederland; 

overwegende, dat grondgebonden gezinsbedrijven bedreigd worden door 
de groei van megastallen; 

overwegende, dat momenteel onderzoek plaatsvindt naar nut en 
meerwaarde van een minimumafstand tussen intensieve veehouderij en 
woonwijken; 

overwegende, dat gedurende deze maatschappelijke discussie er een 
omgekeerde schaduwwerking op zou kunnen treden waardoor er meer 
aanvragen voor megastallen worden ingediend en hierdoor onrust 
veroorzaakt wordt bij de agrarische sector en omwonenden; 

van mening, dat het onwenselijk is als de maatschappelijke discussie 
gekleurd wordt door de behandeling van aanvragen voor wijziging van 
bestemmingsplannen voor megastallen; 

verzoekt de regering in overleg te treden met provincies en gemeenten 
om gedurende de maatschappelijke discussie dfe staatssecretaris Bleker 
organiseert, niet mee te werken aan bestemmingspianwijzigingen voor 
stallen groter dan 300 IMGE (Nederlandse Grootte Eenheid, maat voor de 
economische omvang van een agrarisch bedrijf) en één bouwlaag, 
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en gaat over tot de orde van de dag. 

Grashoff 
Van Veldhoven 

Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 28 286, nr. 488 



Tweede SCarner der Staten-Generaal 

Vergaderjaar 2010-2011 

28 286 Dierenwelzijn 

ISSr. 472 MOTSE VAN DE LEDEN THIEW1E EN JACOBS 

Voorgesteld 15 februari 2011 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

constaterende, dat de staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw 
en Innovatie een breed maatschappelijk debat heeft toegezegd over 
megastallen; 

constaterende, dat de uitkomsten van dit debat op 1 oktober a.s. aan de 
Kamer gestuurd zullen worden waarna besluitvorming rond megastallen 
kan plaatsvinden; 

overwegende, dat in verschillende provincies burgerinitiatieven zijn 
aangeboden waarmee burgers te kennen hebben gegeven ernstige 
bezwaren te hebben tegen de komst van megastallen in hun provincie; 

verzoekt de regering in afwachting van de uitkomsten van het breed 
maatschappelijk debat een voorbereidingsbesluit te nemen waarmee een 
moratorium op de bouw van megastallen wordt afgekondigd en dit 
besluit zo snel mogelijk kenbaar te maken aan provincies en gemeenten, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Thieme 
Jacobi 

ks-i-282B6-472 
IOCIO ffGOI T ^ ^ l 

vGrav«nhäge2oii Tweede Kamer, vergaderjaar 2010-2011, 28 286, nr. 472 



TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL 

STEMMINGSUITSLAGEN 

Dit bestand bevat de stemmingsuitslagen van de stemmingen in de Tweede Kamer. Onder elke 
pagina is een legenda opgenomen met een verklaring van de gebruikte afkortingen. Bij 
amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld. 
Indien de stemmen staken komt dit tot uiting door het opnemen van de in dat geval geconstateerde 
stemverhouding. 
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Stemmingen 
28 286, nr. 471 
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28 286, nr. 474 
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28 286, nr. 485 
28 286, nr. 486 

28 286, nr. 487 
28 286, nr. 488 

28 286, nr. 489 
(gewijzigd) 
28 286, nr. 490 

Stemmingen 
32 372 

1. Stemmingen over: moties ingediend bij het VAO Dierhouderij 
-de motie-Thieme over toetsen van nieuwe huisvestingssystemen A - -
-de motie-Thieme/Jacobi over een moratorium op de bouw van A 
megastallen 
-de motie-Ouwehand/Grashoff over het welzijn van paarden en A 
pony's 
-de motie-Ouwehand c.s. over de fok van honden en andere dieren A 
-de motie-Ouwehand/Van Veldhoven over minimumnormen voor AANG 
huisvestingssystemen 
-de motie-Ouwehand over de opvang van gezelschapsdieren A 
-de motie-Ouwehand over ondersteuning van opvangcentra V 
-de motie-Van Gerven over vaste hindernissen bij de paardensport V 
-de motie-Van Gerven over een verbod op doorfokken A 
-de motie-Van Gerven over paarden met gecoupeerde staarten A 
-de motie-Van Gerven over het dierenwelzijn in dierentuinen AANG 
-de motie-Ormel/Snijder-Hazelhoff over Europese regels voor A 
dierenwelzijn 
-de motie-Ormel over controleren of dode gezelschapsdieren A 
gechipt zijn 
-de motie-Graus/Ouwehand over de levende have op Schiphol A 
-de motie-Graus/Ouwehand over dierenwelzijnsnormen voor AANG 
circusdieren 
-de motie-Graus over een fok- en/of houdverbod voor dierenbeulen V 
-de motie-Grashoff/Van Veldhoven over A 
bestemmingsplanwijzigingen voor megastallen 
-de gewijzigde motie-Jacobi/Van Dekken over de herkomst van de V 
bontkraag 
-de motie-Van Veldhoven/ Grashoff over een nieuwe commissie- V 
Wijffels 

2. Stemmingen in verband met: 
Wijziging van de Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden in 

A = Aangenomen V = Verworpen I = Ingetrokken U = Uitgesteld Verv = Vervalien 

Bij amendementen die uit meer onderdelen bestaan is de uitslag alleen bij het eerste onderdeel vermeld. 

AANG = Aangehouden 
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Betreft: Reactie op het verweerschrift door de Gemeente HPiiPnriiMM>ELP:DD; PAR: [ 
bestemming Nieuwe Twentseweg 4a te Hellendoom 
Zaaknummer 200904454/1/R3 

Edelachtbaar College, 

Hierbij verzoek ik u onderstaande reactie op het verweerschrift door de gemeente 
Hellendoom in uw beoordeling te betrekken inzake het beroep tegen het bestemmingsplan 
buitengebied 2009 van 20 april 2009. Het beroepschrift betreft de bestemming van het 
perceel aan de Nieuwe Twentseweg 4a, perceel I 3354 te Hellendoom. Deze reactie is het 
resultaat van nader dossieronderzoek naar aanleiding van het verweerschrift van de 
Gemeente Hellendoom. Bovendien wil ik graag in aanvulling op het deskundigenverslag 
door de StAB aandacht besteden aan het bestemmingsplan buitengebied 1977 omdat het 
vorige bestemmingsplan buitengebied van 1995 op het onderdeel van de zomerwoningen 
niet is goedgekeurd door de Provincie Overijssel. 

In het hierna volgende zullen de volgende punten worden behandeld: 
1 .Voorgeschiedenis bestemmingsplan Nieuwe Twentseweg 4a 
2.Permanente bewoning 
3.Gelijkheidsbeginsel vóór 2004 
4.Gelijkheidsbeginsel na 2004 
5.Gemeentelijk beleid 
6.Overgangsrecht 
7.Procedureregels 
8.Conclusie 

1 Voorgeschiedenis bestemmingsplan Nieuwe Twentseweg 4a 

1.1 Bestemmingsplan buitengebied 1950 
De woning aan de Nieuwe Twentseweg (ntw) 4a is in 1968 gebouwd onder het 
bestemmingsplan buitengebied 1950. Door de gemeente is een bouwvergunning verleend 
voor een zomerwoning <productie 5b>. De woning voldoet niet aan het bestemmingsplan 
buitengebied 1950, omdat niet kan worden gesproken van een woning die van lichte 
constructie is gebouwd en omdat de bouwoppervlakte inclusief bijgebouw iets groter is dan 
80 m2. In zoverre is de woning in strijd met artikel 8 van het bestemmingsplan buitengebied 
1950 en valt het onder het overgangsrecht bij dit plan. In dit verband vraag ik ook uw 
aandacht voor het volgende. 



Tijdens de Raadsvergadering van 20 april 2009 heeft het raadslid de heer Gorter verslag 
gedaan van de volgende praktijk1: 

"Als er in 1960 vergunning is gegeven voor de bouw van een recreatiewoning met de 
uiterlijke kenmerken van een gewone woning, dan vraag ik mij af waarom dat op dat 
moment zo is gegaan. Is er toen een college geweest dat niet wist wat er zich in het 
buitengebied afspeelde, of was er toen een situatie waarbij het college met de 
burgers wilde meedenken, maar daartoe niet helemaal de wettelijke mogelijkheden 
had? Er waren zowel provinciale als rijksoverheden die het moeilijk maakten er een 
gewone woning neer te zetten. Als de praktijk was dat de burger een woning mocht 
bouwen waaraan het vlaggetje van recreatiewoning werd gehangen, maar die in feite 
een normale, fatsoenlijke woning was, dan denk ik dat nu, bijna vijftig jaar later, de tijd 
is gekomen deze omissie te herstellen"<productie 1>. 

1.2 Bestemmingsplan buitengebied 1977 
Onder het bestemmingsplan buitengebied 1977 was het perceel aan de ntw4a bestemd als 
recreatieopvanggebied. Deze bestemming was bedoeld voor de regeling van campings en 
nieuw te ontwikkelen recreatiegebieden en voorzag in de bouw van maximaal 20 
recreatiewoningen per hectare, artikel 15, lid 3 onder f, bestemmingsplan buitengebied 1977. 
Vanaf 1989 wordt door de gemeente gewerkt aan het in kaart brengen van de 
zomerwoningen. Dit ter voorbereiding van het bestemmingsplan buitengebied van 1995. Tot 
dan toe vielen de zomerwoningen, waaronder ntw 4a, weer onder de overgangsregeling. De 
overgangsregeling van het plan van 1977 luidt in artikel 30: 

'een gebruik van onbebouwde grond en/of opstallen, dat op het tijdstip van het van 
kracht worden van het plan bestaat of placht te worden gemaakt en dat afwijkt van 
het plan, mag worden voortgezet en gewijzigd, mits de afwijkingen van het plan naar 
de aard niet worden vergroot'. 

Bij het in kaart brengen van de zomerwoningen vanaf 1989 vindt nadere categorisering 
plaats. Uit de stukken die ons in maart 2011 ter hand zijn gesteld toen wij de vraag hebben 
gesteld aan de gemeente waarom de Nieuwe Twentseweg 8 wel een woonbestemming heeft 
gekregen, valt het volgende op te maken: 
De volgende criteria zijn gehanteerd: 

permanente bewoning, met onderscheid tussen bewoning voor en na 1978; 
ligging, met onderscheid tussen woningen die visueel aan de weg zijn gelegen en 
zomerhuisjes gelegen op binnenterreinen/achterterreinen. 

Er worden 4 categorieën onderscheiden: 
categorie A, geen permanente bewoning, 
categorie B, permanente bewoning ingegaan voor 1978 en nog steeds bewoond; 
categorie C permanente bewoning ingegaan voor 1978 maar visueel niet aan de weg 
gelegen, en 
categorie D waar sprake is van permanente bewoning met ingang van een datum 
gelegen na 1978. 

Nadere bestudering van de lijsten leert ons dat voor het criterium van permanente 
bewoning bij de categorisering in1989 in eerste instantie alleen is gekeken naar een 
formele inschrijving in de GBA <productie 2>. In het verweerschrift van de gemeente 
wordt iets heel anders beweerd. 

1 Uit bijlage 6 bij het verweerschrift door de Gemeente Hellendoorn blijkt uit de correspondentie tussen 
de Provincie Overijssel en de Gemeente Hellendoorn van deze praktijk. Uiteindelijk is toch een woning 
gebouwd van meer dan 80 m2. 



1.3 Bestemmingsplan buitengebied 1995 
In dit plan is aan het perceel aan de ntw 4a de bestemming bos en de dubbelbestemming 
Recreatiedoeleinden en zomerwoning toegekend. 
In artikel 16a is voor het eerst een gebruiksbepaling opgenomen voor de zomerhuisjes in het 
bestemmingsplan buitengebied. 
Belangrijk is echter dat aan het bestemmingsplan buitengebied 1995 op onderdelen, zoals 
de zomerwoningen, goedkeuring is onthouden door de provincie Overijjssel. <productie 3>. 
De gemeente heeft besloten daar geen beroep tegen in te dienen <productie 4>. Nu het plan 
van 1995 op dit onderdeel niet is goedgekeurd bleef het oude plan van 1977 gelden voor de 
zomerwoningen. Daaraan had de permanente bewoning van recreatiewoningen, zoals in 
1998 aan de ntw 4a, getoetst moeten worden. De gemeente Hellendoom heeft de intentie 
gehad dit "gat" in het bestemmingsplan 1995 te repareren, maar die "artikel 30 WRO-
procedure" is nooit afgewikkeld. Wel is door de gemeente in 2004 nieuw beleid ontwikkeld 
ten aanzien van permanent bewoonde recreatiewoningen, ik verwijs daarvoor naar ons 
beroepschrift. 

2 Permanente bewoning ntw 4a 

De gemeente voert in het verweerschrift aan dat onze woning geen historie kent van 
permanente bewoning. Deze stelling is onjuist. Wij hebben in onze zienswijze op het rapport 
van de deskundige aannemelijk gemaakt dat er in ieder geval bewoning is geweest vanaf 1 
juli 1998 t/m 15 juni 2004 (zie bijlage 1 bij de zienswijze). Onder druk van de gemeente 
hebben wij bij ingebruikname van de ntw 4a afgezien van permanente bewoning. De woning 
zou echter niet door onze rechtsvoorgangers zijn verlaten cq zou door ons bewoond zijn als 
de gemeente niet onzorgvuldig zou hebben gehandeld. Gedoeld wordt op de onjuiste 
informatieverstrekking in het verweerschrift van de gemeente Hellendoom in de procedure 
die heeft geleid tot de uitspraak van Rechtbank Almelo van 15 januari 2001. Ik verwijs 
daarvoor, om niet teveel in herhalingen te vervallen, naar ons beroepschrift. Onze woning 
aan de ntw 4a had getoetst behoren te worden aan het gelijkheidsbeginsel. 

Ook vóór 1998 is aan de ntw 4a sprake geweest van permanente bewoning. Door enkel naar 
de inschrijving in de GBA te kijken is dat door de gemeente nooit onderzocht. Immers, ook 
zonder inschrijving in de GBA kan sprake zijn van een gerechtvaardigd vermoeden van 
illegale bewoning. Wij hebben aanwijzingen dat de eerste eigenaar, de heer Baelde woonde 
aan de ntw 4a. Onder het plan van 1977 lag het perceel aan de ntw 4a in een 
recreatieopvanggebied. In het geval van de ntw 4a hadden onder dat plan 4 tot 5 
recreatiewoningen gebouwd kunnen worden. Net als de andere bewoners aan de noordzijde 
van de ntw had de eerste eigenaar van onze woning, de heer Baelde, daar geen kennelijk 
geen behoefte aan. Dit vormt een sterke aanwijzing dat de heer Baelde de woning slechts 
voor eigen gebruik heeft gebruikt, de woning was niet beschikbaar voor de recreatieve 
verhuur. Ons is bovendien bekend dat de heer Baelde in 1969 een voorlopige 
koopovereenkomst heeft getekend van een perceel bouwgrond aan de Pastoor 
Rientjesstraat in het dorp Hellendoom <productie 5>. 
De bedoeling daarvan kan geen andere zijn geweest dan zich permanent in Hellendoom te 
willen vestigen. Ons is bekend dat de definitieve koop niet is gesloten. Kennelijk heeft de 
heer Baelde er voor heeft gekozen aan de Nieuwe Twentseweg 4a te bouwen en deze 
woning zelf te bewonen. 

3 Gelijkheidsbeginsel vóór 2004 

Zoals hiervoor onder punt 2 gesteld heeft nader dossieronderzoek bij ons tot de conclusie 
geleid dat onder het plan 1977, vooruitlopend op de herziening van 1995, inschrijving op enig 
moment in de GBA in een recreatiewoning die visueel aan de weg is gelegen, een positieve 



bestemming als burgerwoning opleverde (lijsten B en D). Onder punt 2 hebben wij 
aangegeven dat ten aanzien van de permanent bewoonde zomerwoningen het plan van 
1977 geldend was, het plan van 1995 was op dat onderdeel niet goedgekeurd. Onze 
rechtsvoorgangers hebben zich in 1998 ingeschreven in de GBA met als woonadres ntw 4a. 
Zij konden zich met recht beroepen op het gelijkheidsbeginsel. Bijvoorbeeld vergeleken met 
het buurpand aan de ntw 8 <productie 6> dat sinds 1995 een permanente bestemming kent, 
ondanks de uitstraling van een zomerwoning met slechts 200 kuub inhoud. Het lijkt er sterk 
op dat de woonbestemming van ntw 8 het gevolg is van de plaatsing van deze woning op de 
hiervoor genoemde lijst D. De vraag dringt zich dan ook steeds op waarom de ntw 4a als 
enige pand langs de noordzijde van de ntw geen woonbestemming heeft gekregen. 
Daarnaast heb ik geconstateerd dat inmiddels in 2010 de volgende woningen rond 
Hellendoorn en de Eelerberg een woonbestemming kennen, ondanks de plaatsing op lijst A: 
Elerweg 25 en Nieuwstadweg 11, respectievelijk lijst C: Marsdijk 6a, Heuversteeg 10 en 
Looweg 3. Ook van een sterretje voorziene woningen op lijst D hebben inmiddels een 
woonbestemming: Nieuwstadweg 33 en 39c. 

4 Gelijkheidsbeginsel vanaf 2004 

De Gemeente heeft in 2004 de Nota permanente bewoning gebouwen vastgesteld. Daarin 
zijn 6 criteria opgenomen, zie voor de behandeling daarvan ons beroepschrift. 
Onze woning aan de ntw 4a stond in 2004 ten onrechte niet op de lijst van bewoonde 
recreatiewoningen, omdat deze in 2004 toen de toetsing plaats vond nog bewoond was. 
Daardoor heeft in 2004 ten onrechte geen toetsing plaatsgevonden van onze woning aan het 
nieuwe beleid zoals dat op 3 augustus 2004 is vastgesteld. Bij de voorbereiding van het 
bestemmingsplan buitengebied 2009 is onze woning wel op de lijst te vinden (bijlage 6 bij de 
planvoorschriften) <productie 7>. De feitelijke informatie klopt echter niet, de woning is 
langer bewoond geweest en er is wel degelijk sprake van een bouwvergunning. 

5 Strijd met het beleid ten aanzien van permanente bewoning van recreatiewoningen 

5.1 Beleid permanente bewoning recreatiewoningen 
In ons beroepschrift hebben wij onze woning getoetst aan het beleid van 2004. 
De gemeente geeft zelf in haar aanvulling op de Nota beoordeling zienswijzen, dat de duur 
van de bewoning er niet toe doet. Dan moet naar de genoemde criteria in samenhang 
worden gekeken. De gemeente wijst op, de ligging in de provinciale EHS waardoor voor 
onze woning geen positieve bestemming als permanente woning afgegeven kan worden. Dat 
is opmerkelijk omdat elders in de gemeente de ligging in de PEHS geen belemmeringen 
heeft opgeroepen om een woonbestemming te geven. Ik noem bijvoorbeeld Looweg 33a, 
Looweg 19, Marsdijk 6a, Terhoeksweg 5a en de woning van onze achterbuurman aan de 
ntw 6, die na verplaatsing van het bouwblok zijn woning zelfs te midden van de nieuwe 
natuur kan bouwen. Zeer opmerkelijk is ook dat in een later gerealiseerd plan, landgoed 
Kloosterman, de gemeente meewerkt aan de realisatie van twee landhuizen aan de 
Veldhuizenweg, gelegen in de PEHS en grenzend aan de nieuwe natuur van ntw 6. Dat is in 
strijd met een nota van de provincie Overijssel uit 2008 <productie 8>. In deze nota wordt 
door de provincie aangegeven dat de oplossing voor de bouw van landhuizen die in beginsel 
zijn gelegen in de PEHS is gelegen in een herbegrenzing van de PEHS. Dit zou naar mijn 
idee voor de geplande grote woning (tot 900 kuub) van onze buurman aan de ntw 6 ook 
moeten gebeuren. Met deze aanpassing is automatisch ook ons perceel aan de ntw 4a 
buiten de PEHS te brengen. 



5.2 Vergelijking met de Looweg 19 
Wij mogen er van uitgaan dat de toekenning van een woonbestemming aan de Looweg 19 
zorgvuldig is getoetst aan het beleid van 3 augustus 2004. 
Uit <productie 9> blijkt dat de feiten rond deze woning zeer sterke gelijkenis vertonen met die 
van onze woning aan de ntw 4a. Het verschil in handelen van de gemeente in beide dossiers 
is opmerkelijk te noemen, zo niet wrang en schrijnend ten aanzien van onze 
rechtsvoorgangers aan de ntw 4a. In het geval van de ntw 4a wordt via dwangsommen 
beëindiging van permanente bewoning afgedwongen2, en in het geval van de Looweg 19 
wordt in dezelfde periode een permanente woon-bestemming toegekend. Dit is een ernstige 
schending van het gelijkheidsbeginsel. 

6 Overgangsrecht 

Het perceel met onze woning aan de ntw 4a is meerdere malen (in het bestemmingsplan 
1950 en in het bestemmingsplan 1977) onder het overgangsrecht gebracht. Zo uw Raad van 
mening is dat het bestemmingsplan buitengebied 1995 van toepassing is valt het onder 
artikel 32 van het bestemmingsplan buitengebied 1995. Artikel 32, lid 2 luidt: 

'een gebruik van onbebouwde grond en/of opstallen, dat nu afwijkt van de 
bestemming en/of voorschriften, mag worden voortgezet of gewijzigd, mits door het 
gewijzigde gebruik de bestaande afwijkingen naar de aard van het plan niet worden 
vergroot'. 

Het telkens weer onder het overgangsrecht brengen van de ntw 4a is in strijd met vaste 
jurisprudentie, zie bijvoorbeeld uw Raad, 10 november 2004, nr. 200306936/1. 

7 Informatievertrekking rond herziening bestemmingsplan 

Wat betreft de informatievertrekking rond de herziening van het bestemmingsplan bedoelen 
wij niet dat de gemeente iedere inwoner van de Gemeente Hellendoom alle stukken moet 
toesturen. Ik ben van mening dat de gemeente verplicht was de direct belanghebbenden / 
omwonenden schriftelijk op de hoogte te brengen van de voorgenomen gewijzigde 
vaststelling van het bestemmingsplan 2009 voor wat betreft de bouwblokverplaatsing aan de 
ntw 6. De voorgenomen wijziging heeft belangrijke gevolgen voor de ntw 4a, zoals schending 
van de privacy door het risico van een extra toegangsweg en beperking van het uitzicht. In 
ons geval zijn we er bij toeval achter gekomen dat onze achterbuurman in de reactie van de 
Gemeente op zijn zienswijze opeens zijn bouwblok mag verplaatsten in de naast onze 
woning te realiseren nieuwe natuur. Dat is zeer onzorgvuldig. Als we zelf geen zienswijze 
ingediend zouden hebben hadden we dat niet geweten. Deze verschuiving van het bouwblok 
is bovendien niet als zodanig gemeld bij de officiële publicaties rond het bestemmingsplan 
buitengebied 2010 <productie 10>. 

8 Conclusie 

Naast de inhoud van ons beroepschrift concluderen wij in reactie op het verweerschrift door 
de gemeente Hellendoom dat: 

- bij het verlenen van een bouwvergunning in de jaren zestig van de vorige eeuw bij de 
gemeente bekend was dat in de praktijk in deze zomerwoningen gewoond zou gaan 
worden, het was een manier om de stringente woningcontingenten te ontwijken; 

- de woning is meerdere keren onder het overgangsrecht geplaatst; 
- aan de ntw 4a zich wel degelijk een situatie van permanente bewoning heeft 

voorgedaan tot en met 15 juni 1994, die zou zijn voortgezet; 

De procedures over dwangsommen tegen de vorige bewoner liepen tot eind 2004 



de woning aan de ntw 4a de enige is waar daadwerkelijk via dwangsommen is 
gehandhaafd en waar op geen enkele wijze gewoond mag worden ook niet via een 
gedoogconstructie. 
er tot 2004 beleid is geweest vanuit het plan 1977 om bij zomerwoningen die visueel 
aan de weg zijn gelegen en waar op enig moment inschrijving in de GBA plaatsvond, 
over te gaan tot het verlenen van een permanente woonbestemming; 
vanaf 2004 nieuw beleid is ontwikkeld waarbij vergelijkbare woningen een positieve 
woonbestemming hebben gekregen en de ligging in de PEHS daaraan niet in de weg 
heeft gelegen, bijvoorbeeld Looweg 19, ntw 6 en de te ontwikkelen landhuizen aan 
de veldhuizenweg, desnoods door de begrenzing daarvan aan te passen, 
bijvoorbeeld Terhoeksweg 5a en Looweg 33a. 
onze woning dient op grond van het gelijkheidsbeginsel een woonbestemming te 
krijgen van de gemeente Hellendoorn. Blijkens de uitspraak van uw Raad in de 
procedure aan de Schuilenburgerweg 33a geldt dat ook voor opvolgende bewoners3; 
een woonbestemming is niet in strijd met het provinciale beleid indien de grens van 
de EHS pal langs de ntw iets wordt verlegd, zoals dat aan de Looweg ook is gebeurd, 
artikel 2.12.4, lid 2 van de Omgevingsverordening van de provincie Overijssel. 

Hoogachtend, 

> 0 ^ j . Scholten 

3 Raad van State 1 februari 1996, No R03.93.2853, Bijlage 3, blz. 4 bij het verweerschrift door de 
gemeente Hellendoorn. 
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NOTULEN VAN DE OPENBARE VERGADERING VAN DE RAAD DER GEMEENTE HELLENDOORN, 
GEHOUDEN OP MAANDAG 20 APRIL 2009, TE 19.30 UUR. 

Voorzitter: de heer ir. J.J. van Overbeeke, burgemeester. 

Griffier: de heer mr. W.J.C. Knopper. 

Voorts zijn aanwezig de leden: J.J. Beintema, mevrouw A. Berkhof-Protzman, G.A.i. Blikman, mevrouw 
A. Endeman, W. Feüx, D.G. Goossen, W. Gorter, mevrouw A. ter Harmsel, mevrouw T.H.M, ten Have, 
H.A.J. Hobert, J.H. Immink, W.A.H. Kemper, P.M. Kleinmeulman, mevrouw M.M.T. Knobben-Tijhaar, 
H.G. van Lenthe, A.J. Limbeek, M. Paalman, J. Piksen, F.J.B. Runneboom, G.J. Scholten, mevrouw H.J. 
Stokvis-Scholten, J.G. Stuut, J. Veneman en mevrouw C. Vos-IJsselstijn. 

Afwezig: A.J. Haan. 

Tevens zijn aanwezig de wethouders: mevrouw W. Roskam-Kroeze, mevrouw W.M.H. Paalman-
Vioedgraven, J.H. Coes en J.M.W. Hegeman. 

De VOORZITTER opent de vergadering en heet de aanwezigen hartelijk welkom. 

VASTSTELLING AGENDA. 

De VOORZITTER: Dames en heren! In het presidium is afgesproken dat wij zullen proberen de 
behandeling van het bestemmingsplan "Buitengebied 2009" binnen een redelijke termijn af te ronden, 
namelijk vóór 23.30 uur. Gelet op de gasten zou het mooi zijn als wij er vanavond mee klaar zouden zijn. 

Eventueel in te dienen amendementen of moties kunnen alvast bij de griffier worden ingeleverd, 
zodat hij voor de verspreiding ervan kan zorgdragen. Wij hoeven dan niet bij het indienen van elk amen
dement of van elke motie te wachten op het uitdelen ervan. 

Het kan voorkomen dat de vergadering zal worden geschorst, zodat de raad kan bekijken wat hij 
van de eventuele moties en amendementen vindt. 

Het is misschien handig om te weten welke punten de raad bij de blokken E en H van agendapunt 
3 wil inbrengen. Blok E behelst de overige projecten. Voor de gasten is het wellicht prettig om te weten 
welke projecten, behalve die al op de lijst staan, zullen worden ingebracht. Derhalve is het nuttig de door 
de raad in te brengen projecten nu al te noteren. 

De heer IMMINK (CDA): Voorzitter! Waaraan moeten wij daarbij denken? Is bijvoorbeeld Kleinjan-
groep Daarle een project? 

De VOORZITTER: Ik vind van wel. 

De heer IMMINK (CDA): Oké. 

De VOORZITTER: Ik zal de projecten noteren. 
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vindt. Het staat ons nu echter vrij om het bestemmingsplan te wijzigen, zodat wij een mooie invulling van 
de es krijgen. 

De heer GORTER (WD): Voorzitter! Ik schrik een beetje van de argumentatie van de wethouder 
dat de bestemming van het stukje grond moet worden gelaten zoals die is omdat er een handhavings-
procedure loopt. Het is zoals de heer Felix zegt: ais wij het gebied bestemmen tot een stukje groen, kan 
de handhavingsprocedure vervailen. Daar is niets mee mis. Wij hoeven toch niet met iets door te gaan 
alleen maar omdat wij er al mee bezig zijn? In de natuur zijn zaken aan verandering onderhevig. 

De heer LIMBEEK (ChristenUnie): Voorzitter! Ik dank de wethouder voor haar toelichting. Als wij de 
situatie van het door de heer Felix genoemde bosje bekijken, dan zuilen wij het amendement steunen. 
Het is een stuk groen, dat als bosje kan worden betiteld. Wij kunnen ons aansluiten bij een schuil-
gelegenheid ter plekke. 

De heer STUUT (BB): Voorzitter! Ook wij zijn verbaasd over het antwoord van de wethouder. Wij 
vinden dat met betrekking tot het genoemde bosje er sprake is van een landschapselement. Als zodanig 
moet het dan ook worden bestemd. 

De heer GORTER (WD): Voorzitter! Er is een amendement ingediend waarop alleen de logo's van 
de PvdA en GroenLinks zijn geplaatst. Er is echter sprake van een door de fracties van Gemeente
belangen, BurgerBelang, PvdA/GL en de W D gemeenschappelijk ingediend amendement. 

De VOORZITTER: Ik heb begrepen dat ook de CDA-fractie het amendement steunt. Dat betekent 
dat de handhavingsprocedure wordt geschorst totdat het bestemmingsplan onherroepelijk is. 

Het door de heer Felix ingediende amendement wordt hierna zonder hoofdelijke stemming aan
genomen. 

Het geamendeerde voorstel wordt zonder hoofdelijke stemming aangenomen. 

D. Recreatiewoningen incl. woningen op recreatieparken. 

De heer GORTER (WD): Voorzitter! Het bestemmen van de recreatiewoningen in het buiten
gebied tot permanent bewoonde woningen is een punt uit het verkiezingsprogramma van de WD-fractie. 
De WD-fractie acht het noodzakelijk dat wij eindelijk afkomen van een situatie die door de geschiedenis 
is ontstaan./Als er in 1960 vergunning is gegeven voor de bouw van een recreatiewoning met de uiterlijke 
kenmerken Van een gewone woning, dan vraag ik mij af waarom dat op dat moment zo is gedaan. Is er 
toen een college geweest dat niet wist wat er zich in het buitengebied afspeelde, of was er toen een 
situatie waarbij het college met de burger wilde meedenken, maar daartoe niet helemaal de wettelijke 
mogelijkheden had? Er waren zowel provinciale als rijksoverheden die het moeilijk maakten er een 
gewone woning neer te zetten. Als de praktijk was dat de burger een woning mocht bouwen waaraan het 
vlaggetje van recreatiewoning werd gehangen, maar die in feite een normale, fatsoenlijke woning was, 
dan denk ik dat nu, bijna vijftig jaar later, de tijd is gekomen om die omissie te herstellen. Het was een 
omissie die in de gegeven situatie noodzakelijk was en die recht wilde doen aan de wens van de 
bewoners van het buitengebied. 

Wij hebben de mogelijkheid van Rijk en provincie gekregen om de bestemming van de recreatie
woningen te wijzigen. Het is mijn vraag aan het college, maar ook aan de andere fracties, waarom wij die 
mogelijkheid niet willen benutten. Wie wordt schade berokkend als de bedoelde woningen als permanent 
bewoonde woningen worden benoemd? Wordt er in deze gemeente een instantie of iemand benadeeld 
als dat zou gebeuren? 

Wat gebeurt er in feite? Er wordt gezegd dat men een aantal kubieke meters kan bouwen die qua 
verschijningsvorm, voorzieningen, onroerende zaakbelasting, toevoerwegen en aansluiten op rioleringen 
een burgerwoning is, maar waaraan een ander etiketje wordt gehangen. Waarom willen wij dat anno 
2009 nog steeds doen? 

Iets dat illegaal is ontstaan, mag nooit worden gelegaliseerd. Echter, als de overheid - college of 
ambtelijk apparaat - in haar volle bewustzijn eraan heeft meegewerkt om dit soort woningen te bouwen, 
dan mag nu worden rechtgetrokken waar het eerder scheef is gegaan. Ik praat niet over illegaal ontstane 
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woningen en ik praat ook niet over woningen die permanent worden bewoond op recreatieterreinen. Het 
gaat mij alleen om woningen die met behulp van gemeentelijke en provinciale overheden zijn gesticht] 

De heer LIMBEEK (Christenunie): Voorzitter! In 2004 is er een uitgebreide inventarisatie uit
gevoerd. Toen is bepaald onder welke voorwaarden een recreatiewoning permanent mag worden 
bewoond. Er is ook aangegeven welke gebouwen, die als recreatiewoning waren bestemd, een andere 
bestemming zouden moeten krijgen. Het college geeft aan dat deze beoordeling nog steeds volledig 
actueel is en dat die nu in veruit de meeste situaties niet tot een ander oordeel zou hebben geleid. De 
Christen Unie-fractie kan daarmee instemmen. Wij zien geen reden om daarvan af te wijken. 

Mevrouw TER HARMSEL (PvdA/GL): Voorzitter! Er zijn diverse keren inventarisaties uitgevoerd, 
namelijk in 1996, 1998, 2004 en 2009. Een aantal woningen heeft toen de toets niet doorstaan om voor 
permanente bewoning te worden gelegaliseerd. Wij denken dat deze inventarisaties goed zijn gedaan. 

Er zal altijd een categorie eigenaren blijven die de wens heeft om een recreatiewoning voor per
manente bewoning te legaliseren. Echter, daar zijn recreatiewoningen in eerste instantie niet voor 
bedoeld. Deze woningen zijn als recreatiewoningen ontstaan. De vraag is waar de grens wordt getrokken 
om recreatiewoningen voor permanente bewoning te kunnen legaliseren. 

De heer VENEMAN (GB): Voorzitter! Wij hebben in de vergadering van de commissie grondgebied 
dezelfde discussie gevoerd. Er was in die vergadering een lijst van de CDA-fractie aan de orde. Op 
bijlage 6 van die lijst stonden recreatiewoningen die men voor permanente bewoning zou willen legali
seren. Deze lijst vormt een goede illustratie voor de discussie. Wij hebben de huisjes die op de 
genoemde lijst staan allemaal gezien. Er bevinden zich woningen van 400 of 500 m3 tussen, maar er 
staan ook kleinere recreatiewoningen op de lijst. 

De insteek van de GemeenteBelangen-fractie is dat in alle huisjes die op de genoemde lijst staan 
permanente bewoning wordt toegestaan. Wij zijn dan in één keer van het verhaal af. 

Wij vragen ons af, als het college gaat handhaven, hoever dat doorslaat. Het college moet dan 
namelijk ook recreatieparken als De Tolplas bekijken. Het college zal, als het gaat handhaven, aan zijn 
trekken komen. Er zijn in het buitengebied zeer veel huisjes die continu worden bewoond. 

Wij vragen ons af of alle recreatiewoningen in beeld zijn. Als dat niet zo is, dan vraag ik mij af wat 
de waarde van het bestemmingsplan is. Volgens ons zijn niet alle huisjes in beeld. 

De heer RUNNEBOOM (BB): Voorzitter! Voor een groot gedeelte zou het permanente bewonen 
van de recreatiewoningen moeten worden gelegaliseerd, maar het permanente bewonen is illegaal 
begonnen. Het werd weliswaar gedoogd, maar de betrokkenen wisten dat het niet was toegestaan. 

De heer GORTER (WD): Voorzitter! Als men een bouwplan op het gemeentehuis indient - alle 
noodzakelijke handtekeningen worden erop gezet - en men heeft toestemming om te bouwen, is dat dan 
legaal of niet? 

De heer RUNNEBOOM (BB): Voorzitter! Als de bouwaanvraag is ingediend voor een recreatie
woning en de recreatiewoning wordt permanent bewoond, dan is de bewoning illegaal. Het is waar dat de 
gemeente had moeten handhaven, maar het niet handhaven van de gemeente maakt het permanent 
bewonen op zichzelf niet legaal. 

De heer GORTER (WD): Voorzitter! Illegaal is iets anders dan het tegenovergestelde van legaal. 
Met illegaal wordt aangegeven dat mensen iets moedwillig verkeerd doen. De bouwers van de woningen 
hebben niets verkeerds gedaan. Zij hebben het bouwen netjes aangevraagd en er zijn handtekeningen 
op de bouwaanvragen gezet. Zowel het college als de persoon in kwestie heeft legaal gehandeld. 

De heer RUNNEBOOM (BB): De bouwaanvraag op zichzelf is natuurlijk legaal geweest. Als er 
vergunning voor een recreatiewoning wordt verleend, zijn daar echter bepaalde voorwaarden aan ver
bonden. Een recreatiewoning mag bijvoorbeeld niet permanent worden bewoond. Als een recreatie
woning toch permanent wordt bewoond, maar de gemeente handhaaft daar niet - men zou kunnen 
zeggen dat daarmee verwachtingen worden geschapen en dat het eigenlijk mag - dan is dat nog steeds 
niet legaal. 

Wij worstelen met dit punt. Ik heb begrepen dat de CDA-fractie dadelijk met een voorstel komt. Wij 
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Onderwerp ;He: lendocm 

Datum; / -Mei - Opgesteld door- , L . Drtelee 

Bij rapportage ä. ö. 2-10-89 punt D. Verspreide zomerwoninger. 
bent ti over deze problematiek eis volgt geadviseerd. 

Huidige regeling: Alle "zomerwoninger," vellen onder de 
overgangsbepalingen, tenzij onder de bestemming 
"recreatie-ODvanggsoied" en zijn derhalve niet concreet in 
het bestemmingsplan opgenomen. 

Provinciale richtlijnen (1987): 
.Beleid in algemene zin op sanering richten. 
.Aangezien het in het algemeen niet mogelijk zal zijn die 
sanering door middel van aankoop te doen plaatsvinden, zal 
dit via het bestemmingsplan moeten geschieden zonder dat de 
belangen van de eigeneren onevenredig worden geschaad. 

.Bestaande zomerhuizen door middel van aanduiding op de 

kaart aangeven. 
.In voorschriften; maximale inhoud van 200 m3, incl. berging 
en algehele vernieuwing uitsluiten. 

Voorstel t.b.v. de herziening als uitgangspunt te hanteren: 
e. 2omerwoningen/-huisjes die niet permanent bewoond zijn: 

.Regelen met een bestemming t.b.v. recreatieve 
doeleinden en een categorie-aanduiding (z)• 

.Inhoud maximaal 200 m3, inclusief berging. 

.Verbouw, vernieuwing toelaten (2x verbouw kan ook 
totale vernieuwing als resultaat hebben). 

b. Zomerwoningen/-huisjes die thans permanent bewoond 

zijn: 
Er staan in het buitengebied gebouwtjes (als garages, 
zomerhuisjes, noodwoningen opgericht) die vaak al vele 
jaren permanent bewoond zijn en daarvoor wel/niet met 
toestemming geschikt gemaakt zijn. In het verleden is 
tegen het strijdige gebruik (permanente bewoning) en de 
klandestiene verbouw nauwelijks opgetreden. Men kan 
zich thans dan ook afvragen of deze situaties bij de 
herziening "geregeld" moeten worden. 
Daarbij kan het afhangen van de situatie die thans 
aangetroffen wordt, de plaatsing aan/nabij een weg, de 
duur van het strijdige gebruik. 
1. "Zomerhuisjes" die visueel aan de weg staan en in 

1978 al permanent bewoond waren en sindsdien 
bewoond zijn (1978: onherroepelijk worden van de 
voorschriften huidige bestemmingsplan), zouden als 
enkele woning in de herziening opgenomen kunnen 
worden. Dit houdt in dat het als permanent 
bewoonde burgerwoning gelegaliseerd wordt. 
Het strijdige gebruik viel in 1978 al onder het 
overgangsrecht. 
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achter-terreinen staan moeren m.i. B I S zomerhuisjea 
beschouwd blijven, ondanks oe permanente bewoning. 
Het strijdige gebruik zal dan onder de 
overgangsbepaling mogen worden voortgezet. 
Legelisering van deze opstallen in permanente 
woningen (veelal benaderd vis de tuin van de 
woning aan de weg) moet uit ruimtelijke 
overwegingen worden ontraden. 

3. "Zomerhuisjes" die nu aanwezig en permanent bewoond 
zijn, maar die in 1978 nog niet aanwezig waren of 
als recreatiewoning in gebruik weren, zijn dus na 
die datum klandestien gebouwd/verbouwd en zonder 
toestemming permanent bewoond. Het college ven 
burgemeester en wethouders heeft hiertegen tot op 
heden geen maatregelen genomen. 
Het lijkt mij het beste eerst deze categorie te 
inventariseren en per "huisje" aan te geven wet er 
sinds 1978 mee gebeurd is. Een nader advies volgt 
dan, 

Dp dit rapport hebt u d.d. 17-10-89 besloten dat u, alvorens 
algemene regeis vast te stellen, een inventarisatie wilde van de 
zomerhuisjes. De geïnventariseerde zomerhuisjes zijn conform het 
eerder genoemde rapport onderverdeeld in vier categoriën. Bij 
iedere categorie is een lijst gevoegd met de adressen, de 
categorie-indeling, de eerste bewoningsdatum (voor zover van 
toepassing) en een typering van de situering. Bij de 
categorie-indeling is eerst de lijstletter genoemd en daarachter 
de letter die aangeeft hoe het pand bestemd kan worden. • 

Verklaring van de Categorieaanduidingen: 
= Agrarische woondoeleinden; 

B2 = 2« agrarische bedrijfswoning; 
E = Woondoeleinden (enkele woning); 
D = Woondoeleinden (dubbele woning); 
L K = Woondoeleinden (landhuis karakteristiek); 
Z = Zomerhuisje. 

Categorie A. 

Zomerhuisjes, niet permanent bewoond. 
(Zie lijst A). 

Voorgesteld wordt: 
Deze zomerhuisjes de bestemming "Recreatieve doeleinden" 
categorie "Rz" (zomerhuis) te geven (maximale inhoud van 200 m3, 
incl. berging). 
Afwijking van deze regel is het landgoed Palthe. 
de bestemming "Landgoederen en buitenplaatsen". 
van de twee woningen zijn recreatief in gebruik. 
woning woont de beheerder van Natuurmonumenten. 

Dit heeft nu 
De toren en één 
In de tweede 



uQtegorie b. 

Zomerhuisjes, permanent bewoond. 
s Bewoningsdatum van voor 25 november 1998 

(datum overgangsbepaling gebruik), 
b Situering wel zodanig dat zij vergelijkbaar zijn met een 

normale woning. 
(Zie lijst B) . 

Voorgesteld wordt: 
Deze zomerhuisjes te legaliseren als woning onder de bestemming 
"(Agrarische) Woonooeleinden A, E of 0" (maximale inhoud 500 m3 

en bijgebouwen) of als tweede agrarische bedrijfswoning (B2). 

"N 

Categorie C. 

Zomerhuisjes, permanent bewoond. 
a Bewoningsdatum van voor 25 november 1978 

(datum overgangsbepaling gebruik). 
b Situering niet zodanig dat zij vergelijkbaar zijn met een 

normale woning; 
(Zie lijst C). 

Voorgesteld wordt: 
Deze zomerhuisjes de bestemming "Recreatieve doeleinden" 
categorie "Rz" (zomerhuis) te geven (maximale inhoud van 200 m3, 
incl. berging), waarbij zomerhuisjes die bij woningen staan, 
niet tot de bijgebouwenoppervlakte worden gerekend. 
Het gebruik valt onder de overgangsbepalingen. 

Categorie Q. 

Zomerhuisjes, permanent bewoond. 
a Bewoningsdatum van na 25 november 1978 

(datum overgangsbepaling gebruik), 
b Situering els onder categorie B of C. 
(Zie lijst 0). 

Voorgesteld wordt: 
De met een A, een E en een B2 aangegeven zomerhuisjes onder 
categorie B te laten vellen en de met een 2 aangegeven 
zomerhuisjes onder de categorie C te laten vallen. 
De op deze lijst met een * aangegeven panden zouden in principe 
ook onder categorie C kunnen vallen. Hier doet zich echter het 
probleem voor dat de panden vaak si lang permanent bewoond 
worden, maar het gebruik niet onder het overgangsrecht valt, 
terwijl aan de andere kant optreden tegen het gebruik vaak niet 
meer redelijk zal zijn." De eigenaar/bewoner zal AROB-beroep 
kunnen aantekenen, indien gemeente overgaat tot opheffen van het 
strijdige gebruik, omdat de gemeente niet heeft opgetreden tegen 
bewoning. In sommige gevallen zal dit nog wel in eile 
redelijkheid kunnen, maar in andere gevallen weer niet. Gezien 
uw laatst genomen besluit betreffende de opheffing van de 
klandistiene bewoning van het pand Ommerweg 128e adviseer ik u 
tot ontruiming van de met een * aangegeven panden over te gaan 
en ze verder te legaliseren als aangegeven. De ontruiming zou in 



kunnen gaan op hei moment dat de huidige Dewcners het pand 
verlaten. Doordat de huicige bewoners aangeschreven zijn dat het 
pand ontruimd moet worden, kan het gebruik juridisch niet onder 
de overgangsbepalingen komen te vallen, waardoor zij in de 
toekomst hier geen rechten aan kunnen ontlenen. 

Ik adviseer u: 

met het bovenstaande en de bijgaande lijsten A,B,C en D 
akkoord te gaan; 
betreffende de op lijst D met een "*" aangegeven panden te 
besluiten tegen de bewoning op te treden (ingaande op het 
moment det de huidige bewoners het pand verlaten, 

zodat tot verwerking in de ontwerptoelichting,-voorschriften en 
plankaart kan worden overgegaan. 

fis/ 
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5,Ó3ö 

5. Oio 
r .171. 

5.Ö6 

J.O/ä 

t l . U/3 

ET : ^ 7 -
J . i . ' ; =J 

5,09 

5.09 

5,0'? 

5.10 

i j , i 0 

5,10 

5,50 

Z-. i O 

Z' I i y 
r < ;• <*> 

5 . 10 

J . i V 

~. i :"= 

l i j s t 
i i j s t 
l i j s t 
i ' ij5t 
l i j s t 
l i j s t 
l i j s t 
l i j s t 
i i j s t 
i i j s t 

l i j s t 
l i j s t 
i i j s t 
i i j s t 
i i j s t 
i i j s t 
l i j s t 
i i j s t 
i i j s t 
l i j s t 
l i j s t 
l i j s t 
i i j s t 
l i j s t 
i i jst 
i i j s t 
l i j s t 
ï i i i i 

i i j s t 
i i j s t 
l i j s t 
l i j s t 
i i j s t 
i i j s t 
i i j " 5-1 

i i j s t 

l i j s t 

i ; j st 

ft-/ 

A-Z 
A-Z 

A-Z 

A-Z 

A-Z 
A-Z 

A-Z 
A 7 
M / 

A-Z 

A~/ 
A-Z 

A-Z 

A-Z 

A-i 

A-Z 

A-/ 
fl 7 
H-i. 

A-Z 

A-Z 
;1 7 
rt-i. 

ft-/ 

A-L K 

A-L K 

A-Z 

A-Z 
A 7 

A-Z 
.-•• 7 

A~£ 
.1 _ 

ft-/ 

ft-/ 

A-Z 

A-Z 
H*"i 

A~Z 

»ew. dstua situering 

Aan de «eg 
In het isos 
Aan de »eg 
Aan de «eg 
Achter woning 
Dicht naast woning 
In het bos, achter woning 
In het bos, achter woning 
In hei bos, achter woning 
In het bos, achter woning 

In het bos, achter woning 
Dicht naast sorting 
Aan de weg 
Aan de weg 

«enter woning, in de Es 
Achter woning, in de Es 
Acuter woning, in de Es 
Achter woning 
in gedeelte van schuur 
Bi cht naast woning 
In ßöüwt'iök 
Dp kaspeerterrein 
Sicht naast woning 
LaridgoeDbestefflfting 

LandgoedbestenMting 
Aan de weo 

Op binnen terrein, alleen bereikbaar via ander perce 
Ui ent naast woning 
Aan de «eg 

BC ft ter vtonsng 
Achter woning 
ftfgespiitst Lfijgesouw van nr. 4 in Natuunsonuffient 
«an de weg 
Achter woning 
ihent naast woning 
ßtsi^ de weg 
Acnter woning 
In het bos 
center woning 
ë i j säsipeerooeröer:_' c vcsjS 
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res 

j2IendGörnseberg»eg 
figefiboEchweg 

jjuwe ïwentseaeg 
buwstadweg 
aiteweg 
jteseg 

r(ie*eg 
sftte«e§ 

ie#»eg 
imeirfsg 
istraai 

|iiwsträät 
Bsieswiji: 
jawe Twentseseg 
luwe Twentseweg 
|ähu:rem*eg 
ber.fceg 
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ï 

HUI sn 

A l i 
Vi 1 

012 
0 1 / 

018 
öOè 
/ i r 7 

Oil 
065 
067 
069 
071 
v i -l 

,'i A n 
VV7 

047a 
032 
VViï 

öiö 
Vi1* 

VÖö 

02i>a 

i , i 

J 

J 

J 

r 
J 

r 

r 

j 

J 

j 

jj 

i2 

5 
5< 
j 

J a 

J 

J j 

C 
J 

*\ 

Jj 

305 

Ol B 

Olë 

öls 
Viti 

01 a 
Ö3ä 

03a 
A ? . 

\ ) j d 

0-JÖ 
A 7 . 

Vos 
0ó3 

y/s 
09 
09 
09 
10 

10 
10 
11 

Lstsg 

l i j Et 
i i j s t 
l i j s t 
l i j s t 
l i j s t 
l i j s t 
l i j s t 
l i j s t 
il.iSi. 

l i j s t 
l i j s t 
l i j s t 
i i j S t 

i i j s t 
i i j s t 
l i j s t 
i ï j st 

l i j s t 
l i j s t 
l i j s t 

Drie 

B-E 
B-E 
S-E 
B-E 
B-t 
B-E 
B-fc 

B-E 
B-E 
B-E 
B-E 
B-E 
B-E 
B-E 
T-. r 

fj'-h 

B-E 
B-E 
B-h 
B-B2 

Bes*, dstüft Situering 

Oi-jan-44 
2ö-j3!i-4ü 
01-Jul-76 
01-Aug—74 
01-Feb-64 
vi~rvu jl 

02-Jan-75 
OS-Sep-45 
01-Kei-53 
01 -Jul -60 
Oi-Aug-56 
01-Dec-50 

öi-üfct—53 
Oi-Bep-s-l 
Oï-Qfct-54 
j l J - f ipf -OÜ 

01-Dec-74 
Oi-HüO-/& 

Aan de »eg 
Aart de »eg 
Aan de Meg 
Aan de »eg 
Aan de weg 
Vergunning voer Koning 

vergunning voor Koning 
Aan de »eg 

Aan de «eg 

Aan fie »eg 

Aan de weg 

Aan de weg 
Aan de wegj m UÖS 

Bewoond kantoer in schuur 
voor Dasrierveense begrippen een accëptaseie si1 
voor Daarlerveense oeon open een acceptabele si! 
Aan de weg 

Aan de weg 
Aan öe «eg 

Binnen bouwblok 
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v.r. Adres Huisnr Code Categorie 

PM 

öoweg 

éS LuttersbergerwEg 

age Esweg 

Ligieobergerweg 

12 Ligtenbergerweg 

g j ^van den Bergsweg 

ScniDpersweg 
--t-K» 
?3 i 'iüfifiSiSBy 

?53 Tunnelweg 

|.3ude Seventerweg 

Bal voorri-eweg 

126 Esweg 

iksenwsg 

»ierdsnseweg 

519 Kalfcwij' 

i Nieuwstraat 

Baidsstraat 

, .™-i jnewevers.weg 

j5ö HarEdi jk 

|Nieu»e ïweniseweg 

Nieuwe ïwentseweg 

97 Osserweg 

JDssenkaiapseg 

Sanatori ÜSÏ san 

"7 ' Haasserweg 

Hel I endoornseweg 

iHeuverstesu 

y-ioa 

030: 

Oool 

0v2z 

ö i i i 

Oil 

coli 

Öö7ï 

00a: 
Ö3Ö2 

020a 

Öi3z 

027a 

004: 

OOsa 

UOè 

012 

S2ii 

001 

OOSs 

öö5a 

048: 

O lil a 

j . ifoO 

e fit J . l h 

5.08 

5, OS 

5. OS 

5,08 

5.09 

5.09 
r ;',n 
J i V T 

5.10 

5. lil 

5. K> 
r * A 
J . i l ' 

5,10 

5.10 

5.10 

J l j E l . 

l i j s t 

l l j s l 

l i j s t 

l i j s t 

l i j s t 

l i j s t 

13 j ï t 

I i j s t 
l i j s t 
l i j s t 
l i j s t 
l i j s t 
l i j s t 
I I j 5 t 

l i j s t 

l i j s t 

l i j s t 

l i j s t 

l i j s t 

i i j 5 1 

lijst 
lijst 
lijst 
i I j 5 i. 

l i j s t 

l i j s t 

V-l 

C-Z 

C-Z 

C-Z 

i j I 

U'-i 

C-Z 

C-Z 

C-Z 

U~£ 

C-Z 

C-Z 

C-Z 

C-Z 

C-Z 

U i 

C-Z 

C-Z 

C-Z 

C-ï 

L~i 

C-z' 

is'ew, OatUS 

U i - u a n - 6 / 

12-ffov-47 
öi-Jun-51 
Oi-Ncv-70 

Oi-Mov-65 
01-Dec-75 

i ' i - i i d f l - / J 

16-clei -ó2 
yl-jan-s7 
83-Jart-é4 

ifäR*"6Ä 

Ol-ffib-öè 

01-Aug-60 

01-$ei-3ó 

14-Sep-50 

öl-iian-69 

iü-Dec-43 

Oi-irfW""4),» 

24-Apr-40 
01-Hei-57 
01-feb-tó 

W r B B - ö o 

Situering 

In «eiland, achter huis 
Achter woning 

Dicht achter een karakteristieke oude boerderij 
cijcebüus» aan woning' 
Bewoning wordt beëindigd 
«enter woning 
Achter woning 
Acfiter woning 
Achter woning 
Achter käiBpesrböerderi_> 
«enter woning 
AchtEr schuur 
uicnt naast woning 
Bewoond kantoer sn schuur 
L'icnt naast woning 
i/icht naast woning 
ftcïiter woning 
Achter woning 
Sicnt acnter woning 
In het bos 
u i i'Bi. uuS 

In het bos, achter woning 
Achter woning 
In het bos 
Achter woning 
Achter woning 
üicnt naast wem no 
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ir es Huisnr Code Categorie Sew, situering 

c r^^Ljon jpWStaoweq 

[̂ uwstadweg 

ĵ erweg 

Hfl er weg 

Ijgsensestraat 

ijster Berfeffianstr. 

|rsaterweg 

Iheserweg 

gBKweg 

gêsweg 

fjuseksweg 

isnevtiOBeg 

irii, Fi*jlänsstrast 

ilkmjsk 

p»e 'wentseweg 

serweg 

j^rweg 

pïrweg 

tfrweg 

pitmenweg 

ytiuiieri'Wëy 

Éffiï-HEC 

liendoornseweg 

vü4z 

004i 

039 s 
i A TU 
i\llU 

0ö7a 

vi7fa 

öö4i 
A 4 ; 

ViO 

OÏ82 

005s 

Oils 

OOia 

Ö2S 

CiOb 

008 

125a 

S2Sa 

129: 

129: 

003z 
AA

 a -
UuiS 
A H ' S . , 

5. vi a 
r A i , 
J . l U o 

J.tflä 
r Ai -
J« V i o 

5.Ü3b 

O.0& 

5.06 

5,07a 

5.07a 

5.07a 

5. öS 

5.09 

5.09 

J.1KI 

r « A 

5,10 

5.10 

5.10 
~ 4 4 J . i i 
~ 4 * 
J . i i 

i l j S t 

l i j s t 

i l jSt 

lijst 
lijst 
li JEt 
lijst 
l i j s t 
1 : : , - i 
l i J b i . 

3 i j s t 

l i j s t 

l i j s t 

l i j s t 

l i j s t 

l i j s t 
l : .- - 1 
i l J b i . 

l i j s t 

l i j s t 

l i j s t 

l i j s t 

l i j s t 

l i j s t 

l i j s t 

l i j s t 
3 : . v i 
n j 5 t 

D-Z * 

D-Z * 

i»"i * 

D-B2 

D-E 

S-B2 

B-bijgebouw 

D-Z * 

D-Z 

D-Z * 

D-Z i 

D-Z * 

D-Z * 

D-Z * 

D-Z * 

D-Z * 

B-H 

D-E 

B-bijgeoouw 
n 7 

B-Z * 

D-Z * 
n T t; 
I/-1L * 

D-B2 

B-bijgebouw 

D-Z * 

öó-Apr-89 In het bos, achter woning 

22 -DBC-88 in het bes . achter woning 

oJ-Jun-S& Zoning fas . Knol, ver van de 'weg at gelegen 

Oi-Sep-83 Honing Schuurs. bewoning gedoogd, vergunning verleend 

ö l -Ju l -S7 Aan de weg, bewoning door ft. Poot gedoogd 

tfl-Feo-89 In bouwblok, woont 2oen 

Wordt weer a l s bijgebouw gebruikt 

Ol-Jul-83 Dicht naast woning 

öi-Aug-87 Aangeschreven voor. beëindiging bewoning 

öl-Jan-89 Dicht naast boerdr i j 

22-3uri-84 Bewoond kantoor achter voormalige Maalderij 

22-Nov-SS Dicht naast woning 

öi-Dkt-82 Aan de »eg, verbouwde schuur, bewoning gedoogd 

Oi-Hrt-80 Achter woning 

ü l-Sep-/9 Achter wonino 

OS-Jun-82 Achter woning 

Ui —Jul—79 Voor Dsarlerveense isegnpeen een acceptSDeie s i t u a t i e 

Oi-M-83 Aan de weg 

Koekhuisje dicht bij woning 

iS-Dec-79 Aangeschreven voor beëindiging bewoning 

2ó-Jun-/7 Sicht naast woning 

ié-Sep-81 Dicht naast woning 

öl-Feb-85 Achter woning 

0i-Jan-79 in het bouwblok 

* 17-Sep-82 Rosney-ioods Bij vöorsnalig agrarisch bedrijf 

Öi-Nov-8é Achter woning 

Ij 

ï 

f 

r 
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Onderwerp 
Bestemmingsplan "Buitengebied 1995", gemeente Hellendoorn. 

2. 

De raad van de gemeente Hellendoorn heeft op 23 mei 1995 het bestemmings
plan "Buitengebied 1995" vastgesteld. Wij hebben het plan op 23 juni 1995 
ter goedkeuring ontvangen. Het vastgestelde bestemmingsplan heeft met 
ingang van 31 mei 1995 gedurende vier weken ter inzage gelegen. 
Wij hebben de Provinciale planologische commissie (Groot beraad) verzocht 
ons advies uit te brengen over het plan en de bedenkingen die daartegen bi_ 
ons college zijn ingebracht. Dit advies ontvingen wij bij brief van 
7 november .1995, kenmerk PPC 95/635. Wij hebben reclamanten in de 
gelegenheid gesteld hun bedenkingen nader toe te lichten ten overstaan van 
een lid van ons college tijdens een hoorzitting die gehouden is op 24 
november 1995. Een aantal reclamanten heeft van deze gelegenheid gebruik 
gemaakt. 

Het plan voorziet in een herziening van het geldende bestemmingsplan 
Buitengebied dat op 28 mei 1968 werd vastgesteld en waaraan ons college bi' 
besluit van 7 juli 1969 gedeeltelijk goedkeuring onthield. De Kroon ont
hield eveneens gedeeltelijk goedkeuring aan het plan bij het Koninklijk 
besluit van 26 juni 1975. De raad heeft op 4 oktober 1977 voor de delen 
waaraan goedkeuring is onthouden een planherziening vastgesteld en heeft 
het plan op een aantal punten geactualiseerd. In wezen is het geldende 
bestemmingsplan voor het buitengebied inmiddels meer dan 25 jaar oud. Gelet 
op de ontwikkelingen die zich in deze tijd hebben voorgedaan, heeft de raac 
besloten om het plan integraal te herzien. Bij de opzet van het plan is 
echter uitgegaan van het geldende plan omdat dit plan in de loop van de 
jaren als zeer bruikbaar is ervaren. 

Postbank 833220 

ING Bank 69 18 10 893 

Het provinciehuis is vanaf het NS-station bereikbaar 

met stadsbus lijn 3 richting Wipstrik/Oosterenk, halte provinciehuis 

Bezoekadres 

Luttenbergstraat 2 

Zwolle 
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Verder is de situatie van vóór 1978 (het jaar waarin het geldende 
bestemmingsplan onherroepelijk-is geworden) mede bepalend. Bij een gedeelde 
woning kan volgens de gemeente ook sprake zijn van twee zelfstandige 
wooneenheden. Volgens het nieuwe bestemmingsplan mag het gebruik van de 
gedeelde woning ten behoeve van vrijwillige samenwoning worden voortgezet 
en kan er een bouwvergunning worden verleend voor algehele vernieuwing mits 
de woning niet geen grotere inhoud krijgt dan 500 m3. Wij zijn van oordeel 
dat, ook bij een gedeelde woning, deze maximale inhoudsmaat voldoende is om 
vrijwillige samenwoning volgens de eisen van deze tijd mogelijk te maken. 
Wij achten het ongewenst om in dit geval en vergelijkbare gevallen 
uitbreiding van een van oorsprong enkele woning mogelijk te maken tot twee 
maal 500 m3. Wij zijn van oordeel dat deze woningen aangemerkt moeten 
blijven als een enkele woning ook al is de woning in verband met 
vrijwillige samenwoning - al dan niet met bouwvergunning - verbouwd tot 
twee (min of meer) zelfstandige wooneenheden. Wij zijn met de gemeente van 
oordeel dat notariële akten niet bepalend kunnen zijn voor het aannemen van 
de aanwezigheid van twee woningen, omdat volgens het eigendomsrecht altijd 
gedeelten van een pand apart verkocht kunnen worden. Het toekennen van 
huisnummers geschiedt op basis van geheel eigen criteria, zodat hieraan, 
evenmin als aan aanslagen voor waterschapslasten, milieulasten en 
onroerende zaakbelasting en rekeningen van gas en elektra, claims ontleend 
kunnen worden voor het toekennen van bestemmingen volgens een publiek
rechtelijk bestemmingsplan. 
Wij zien gelet op het voorgaande in de bedenkingen geen aanleiding om 
goedkeuring te onthouden aan het bestemmingsplan. Wel zien wij ambtshalve 
aanleiding om goedkeuring te onthouden aan artikel 1, lid 48 in verband met 
strijdigheid met het bepaalde in artikel 1, lid 18 en 19. Aan het begrip 
"samenwoning" moet een ruimere betekenis worden toegekend dan in lid 48 is 
geformuleerd. 

De bedenkingen die zijn ingebracht door mr. M.M.J.J. Gerrits namens 
H.S. Dijkstra kunnen als volgt worden samengevat. 
- Reclamant maakt bezwaar tegen de bestemmingen "bos" en "zomerwoning 

(Rz)" die in het bestemmingsplan zijn toegekend aan zijn perceel 
Nieuwe Twentseweg 6 te Hellendoorn. Hij vindt dat aan zijn woning de 
bestemming "woondoeleinden E" moet worden toegekend. Al vanaf 1943 wordt 
de zomerwoning op het perceel permanent bewoond, aldus reclamant. In 
1975 is dat zomerhuisje vervangen door de huidige bebouwing. Sinds 15 
jaar wordt het pand permanent bewoond door de heer Dijkstra en zijn 
gezin. Reclamant wijst erop dat een aantal voormalige zomerhuizen in de 
nabijheid wel als woning is gelegaliseerd. Reclamant doet een beroep op 
de regel dat een woonbestemming op zijn plaats is als in beginsel 
verboden gebruik van gronden of opstallen feitelijk wordt toegestaan en 
de gemeente niet van plan is om het gebruik binnen afzienbare termijn te 
laten beëindigen. Volgens reclamant bestaat hiertegen geen bezwaar omdat 
de woning niet gesitueerd is op een achtererf. Het feit dat de woning in 
een bosje staat kan volgens reclamant geen reden zijn om de woning niet 
te legaliseren. Dit geldt immers ook voor naastgelegen, wel gelegali
seerde woningen. Op het perceel is al een schuur/garage aanwezig, zodat 
het argument van voorkomen van ongewenste bijgebouwen niet opgaat. 

Wij hebben ten aanzien van deze bedenkingen het volgende overwogen. 
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In het buitengebied van Hellendoom staan veel zomerhuizen die permanent 
worden bewoond. De gemeente heeft bij de afweging of deze zomerhuizen voor 
een bestemming "woondoeleinden" in aanmerking komen een aantal criteria 
gehanteerd. Voor een woonbestemming komen volgens de gemeente in aanmerking 
die zomerhuizen die sinds 1978 permanent worden bewoond, aan een openbare 
weg (en dus niet op een achterterrein zijn gelegen), een stedebouwkundig 
aanvaardbare situering kennen en niet in bosgebieden staan (tenzij de 
woning aan de weg staat). Volgens ons kan niet aan elk criterium gelijk 
gewicht worden toegekend. Ook ontbreekt een criterium dat de bestaande 
situatie op het moment van vaststelling van het plan in de afweging 
betrekt. Het. gaat daarbij om de vraag of er sprake is van jarenlange 
permanente bewoning, waarvan beëindiging op afzienbare termijn niet is te 
verwachten. Daarnaast moet volgens ons gekeken worden of het pand als 
zodanig voldoet aan de bouwregelgeving voor wat betreft aard, karakter en 
situering van de bebouwing if» Wij zijn van oordeel dat het niet realistisch 
is panden als zomerhuis te bestemmen indien de permanente bewoning niet 
beëindigd zal worden en de bebouwing voldoet aan de eisen van de 
bouwregelgeving ten aanzien van woningen.ï Het feit dat een zomerhuis op 
korte afstand is gelegen van een bestaande woning achten wij geen 
onoverkomelijk bezwaar voor een woonbestemming.? Wanneer een voormalige 
zomerwoning in een kwetsbare omgeving is gesitueerd kan het naar ons 
oordeel gewenst zijn om bij het toekennen van een woonbestemming de bouw
en uitbreidingsmogelijkheden te beperken, met inbegrip van bijgebouwen. 
Gelet op het. vq.or.g.aande komt naar ons oordeel het pand Nieuwe Twentseweg 6 
voor een woonbestemming in aanmerking. Wij zijn echter wel van oordeel dat 
het noodzakelijk is de bouw- en uitbreidingsmogelijkheden te beperken gelet 
op de kwetsbare omgeving aan de voet van de Sallandse Heuvelrug. Wij kunnen 
ons voorstellen dat de gemeente geen gebruik zal maken van de vrijstel^ 
Iingsmogelijkheid die artikel 26, lid 1, sub Aa biedt om woningen met een 
bestemming "woondoeleinden E" waarvan de inhoud ten tijde van de eerste 
tervisiele'gging kleiner was dan 500 m3 uit te breiden tot maximaal 500 m3. 
De situering van de woning kan ook met zich meebrengen dat de omvang van 
bijgebouwen beperkt moet blijven. Op het perceel Nieuwe Twentseweg 6 is 
overigens een garage/schuur/kantoor van ongeveer 150 m2 aanwezig die zonder 
bouwvergunning is gerealiseerd. Bij de planherziening die op de onthouding 
van goedkeuring zal moeten volgen kan bezien worden of dit bijgebouw 

1 gelegaliseerd kan worden of dat alsnog overgegaan moet worden tot afbraak 
zoals de gemeente in een eerdere procedure rond bestuursdwang beoogde. 

14. De bedenkingen geven ons aanleiding om aan een aantal onderdelen van het 
plan goedkeuring te onthouden. Daarnaast zijn er nog andere onderdelen die 
naar oïis oordeel niet voor goedkeuring in aanmerking komen. Het gaat 
daarbij om de koppeling die in de voorschriften wordt gelegd met deel 2 
"Uitgangspunten en Doelstellingen" van de toelichting. Dit deel van de 
toelichting functioneert als een beschrijving in hoofdlijnen bij de 
voorschriften. Verder wijkt de visie van het gemeentebestuur op het 
agrarisch gebruik af van het provinciaal beleid. Dit komt tot uitdrukking 
in doeleindenomschrijvingen, wijzigingsbevoegdheden, ruimere gebruiks- en 
bebouwingsmogelijkheden voor het niet bedrijfsmatig houden van vee en een 
afwijkende visie op het overgangsrecht. Met de introductie van de 
bestemming "agrarische woondoeleinden A" heeft de gemeente het aantal 
burgerwoningen in het buitengebied willen terugbrengen. 
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blijft, zolang het pand niet als bijgebouw wordt 
verbouwd, mogelijk onder het overgangsrecht, ervan 
uitgaande dat het nu leegstaan daarvoor geen gevolgen 
heeft. 
Geadviseerd wordt geen beroep aan te tekenen tegen deze 
onthouding van goedkeuring. 

Besluit aangaande bedenking Landbouwschap. 
Deze bedenking bestaat uit een aantal punten (zie blz. 6 
e.v. onder 7) . 

Koppeling tussen voorschriften en de paragraaf 
"Beleidsuitgangspunten ....". Voor wat betreft het 
eerste aandachtstreepje wordt verwezen naar de eerste 
reactie in dit rapport. 
Overgaan van agrarische bestemmingen met bouwblok in 
"Agrarische woondoeleinden". De bezwaren die wij 
zouden kunnen hebben tegen deze onthouding van 
goedkeuring worden teniet gedaan door de tekstuele 
aanpassing van de Doeleindenomschrijving als gevolg 
van de in besluit VI geformuleerde onthoudingen. 

Geadviseerd wordt geen beroep aan te tekenen tegen deze 
onthouding van goedkeuring. 

Bezwaar tegen gewashoogte van 1 meter bij de 
vrijstelling voor het toelaten van kwekerijgewassen 
bij de agrarische bestemming. Alhoewel met deze 
onthouding van goedkeuring een deel van het 
geformuleerde beleid wordt geschrapt, behoeft 
wezenlijk geen bezwaar te bestaan tegen dit besluit. 
Het betreft hier een vrijstelling, waarbij belangen 
moeten worden afgewogen. Indien de landschappelijke 
belangen zich er tegen verzetten kan de vrijstelling 
gewoon geweigerd worden. 

Geadviseerd wordt geen beroep aan te tekenen tegen deze 
onthouding van goedkeuring. 

Aanlegvergunning "Winnen van water" en 
"Kuilvoerplaten". Tegen het onthouden van goedkeuring 
van de aanlegvergunningen als omschreven in besluit 
VI bestaan geen overwegende bezwaren. 

Geadviseerd wordt geen beroep aan te tekenen tegen deze 
onthouding van goedkeuring. 

Besluit aangaande bedenking Heuven, Haarlerveldsweg. 
Tegen de onthouding van goedkeuring aan de maximale 
afstand tussen de 1" bedrijfswoning en het 
hoofdbedrijfsgebouw, bestaan overwegende bezwaren. 
Onlangs is een wijziging in procedure gebracht, waarin 
een vrijstelling is opgenomen waarmee van dit voorschrift 
afgeweken kan worden. Deze vrijstelling is vooralsnog 
nutteloos geworden. Daarnaast bestaat het risico dat er 
bedrijfswoningen op een grotere afstand worden gebouwd in 
de periode dat de aangepaste voorschriften op basis van 
de art. 30 WRO-herziening nog niet in procedure zijn. 
Alleen al om de laatste reden zou beroep aangetekend 
moeten worden. Er is echter een snellere methode om de 
zaak recht te zetten. 
Geadviseerd wordt geen beroep aan te tekenen tegen dit 
besluit, maar de 3* herziening van dit bestemmingsplan 
(Gast, Grote Veenwegj gewijzigd door de raad vast te 
laten stellen door het voorschrift waaraan goedkeuring is 
onthouden daarin weer op te nemen. 

Besluit aangaande bedenking Dijkstra, Nwe Twentseweg 6. 
Aangaande dit besluit kan gesteld worden dat het in dit 
geval beter is zich te schikken in de visie van de 
provincie dan er tegenin te gaan. Dit geval is ook niet 
vergelijkbaar met Bakhuis aan de Goossenweg. Het advies 
van de provincie impliceert het opnemen van een aparte 
woonbestemming met een beperkende factor, waarbij geen 
uitbreiding is toegestaan en minder bijgebouwen zijn 
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GEMEENTE 

V O O R S T E L 

HELLENDOORN 

Punt 12c van de raadsagenda. 

van burgemeester en wethouders t o t verkoop van bouwte r re i 
nen, gelegen aan de Pas too r R i e n t j e s s t r a a t t e Hellendoorn0 

Met een twee ta l gegadigden i s overeenstemming b e r e i k t over de 
verkoop van een bouwter re in , gelegen aan de Pas toor R i e n t j e s s t r a a t t e 
Hel lendoorn. 

Deze gegadigd.n z i jns 

b l7 i de heer|_H.WoBael&e, To l l e n s s t r a a t 1 j t e Waddinxveen, voor een t e r r e i n , 
deel uitmakend van de pe rce len , k a d a s t r a a l bekends gemeente Hellendoorn, 
s e c t i e ïï., n r s„3853 , 2829 en 2Ó30, met een oppervlakte van + 728 m2, 
voor de p r i j s van f. 26,95 per m2 of f. 19.619,60 i n t o t a a l , i n c l u s i e f 
B.ToW.5 

b . de hee r HoScholten^^uid sjsweg 37 t fe\Hellendoorn, voor een t e r r e i n , deel 
uitmakend van d e - p e r c e l en | \ k ada s t r a a ï bekends gemeente Hellendoorn, 
s e c t i e G,, n r g . 354°" e n 3545?\raet e e n opperv lak te van Vx 740 m2, voor de 
p r i j s v a n / ; 7 2 6 \ 9 5 per m2 of f-. 19„943,~~\in t o t a a l , i n c l u s i e f ,è,<C.„¥.. 

De p r i j sxvan de grond ik^yas'tgestel-d i n overeenstemming raet de 
goedgekeurde k o s t p r i j s be r eken ing voor het complex "Hellendoorn I I" , , 

De heren Baelde en Scholten kunnen z ich zowel met deze p r i j s 
a l s met de g eb ru ike l i j ke verkoopvoorwaarden ve ren igen . 

Daar naar onse mening tegen de verkoop van de onderhavige t e r r e i 
nen geen bezwaren be s t aan , s t e l l e n wij U voor , h i e r t o e t e b e s l u i t e n . 

inzage» 

De nodige ontwerp-besluiten liggen bij de raadsstukken ter 

NIJVERDAL 18 november 1969, 

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn, 

de secretaris, 

G„J.KAMPHUIS. 

de burgemeester, 

F.R.CROMMELIN. 

AANs 

de raad der gemeente 

H e l l e n d o o r n 



GEMEENTE 

Nummer legesregisters 

HELLENDOORN 

••' \ " Burgemeester en 'wethouders vai'Heïiendoorhs 
No.: 19.153J 

Gezien het verzoek vans 

wonende aan het adres? 

tes 

l_S*W» Baelda, 
ïaUeaastiMt 'G 
ff»äiinxvaea 

gedagtekend; %6 asgttaiua 1967 en .ingekomen ops 21 aagostua 1967 

waarbij vergunning wordt gevraagd to t hets bouwen van een zofflfy^ungalow 

op het perceel, kadastraal bekends gemeente Hellendoorn, Sectie; I 

nummer(sr); 3236 ' »plaatseli jk gemerkt; Hieuwa Tventaerweg t e 
Helleadoom; 

Gezien het advies van het bouw- en woningtoezicht", 

Gelet op de a r t ikelen 47 en volgende van de woningwet en op de bouw
verordening dezer gemeente5 

B e s l u i t e n ; 

bouwvergunning te verlenen voor de uitvoering van het in bovengenoemde aanvraag 

behorende en als zodanig gewaarmerkte bouwplan, onder de aan ommezijde vermelde 

voorwaarden en nadere eisen. 

Bouwsom: f. 33*00öt-

Voor afschrift. 
De Secretaris «nHdlenioon, 

Legess 

Reeds betaalde legess 

Hui snummerplaat j e(s)s 

Te betalens 

f. 

f. 

HELLENDOORN, 30 januari 

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

19 63 

66t' 

f. 66»— 

f. 2»— 

f. 68*— 

w.g.F.R.Crommelin ,Burgemeestei 

w.g.G.J.Kamphuis ,Secre ta r i s . 

,n ïiire'l ?^>z «39 'i-i sislrïrys'ïJT' r<ssï* w, •>•::; rA a-i-sCU'tn. r^v c- -,. :• ,•.•..• "".K=™. o'" 
^.jpe.raou^r r^Qt e r ^ o o r ^ ^ op het warïi 

'"'" äan'wezig i s en óp eerste'aanvrage aan het bouwtoezicht t e r inzage wordt gegeven. 
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Bouwgrond te koop: Nieuwe Twentseweg 8 7447 PM Hellendoorn - Omschrijving... pagina 1 van 1 

<f*!ï!'Ffc AjXöunkaanrnaken I iDiS3g<ïr! 

9IuS * Küofiwoningen •> Overijssel ;• HMtendoffij) ;• \toiÈiade.hiAeii.Egede1..EleD.enßhaan ...fia.MUE.IiaaLï£gkresult3at 

Nieuwe Twentseweg 8 
7447 PM Hellendoorn 
€ 325.000 k.k. fi Maandlasten berekenen 

Bewaren als f avor ie t 

E-mail sier« bij wijzigingen 

Persoonlijke notitie toevoegen 

Overzicht Omschrijving Kenmerken Foto'i Maandlasten Kaart & buurt» 

Schitterend in natuurschoonrijk buitengebied van Hellendoorn, doch nabij alle 
voorzieningen, VRIJSTAANDE WONING MET GARAGE, omgeven door optimaal 
privacybiedende tuin. 

Indeling: 

Beg.gr.: entree, eenvoudige open keuken, woonkamer met schouw, tuindeur, 2 
slaapkamers, badkamer met douche en toilet; 
1e verd.: vliering met bergruimte. 

De perceelsoppervlakte bedraagt 1.620 m2 en is in principe ook optimaal geschikt tot het 
bouwen / realiseren van uw eigen droomhuis in een prachtige omgeving. 

In de directe omgeving is tevens circa 4 hectare extra weide-/bosgrond te koop. 

Alle kgrirnerken van Nieuwe Twentseweg 8 

Bewaren | Volgen | Notitie toevoegen 

Contact: Piksen Makelaars - Telefoon - E-mail 

Verkopende makelaar 

Piksen Makelaars 
Telefoon - E-mail 

Reageer op deze bouwgrond 

Plan eers bezichtiging 

yraagjbroch.yre.aari 

IÄggr..pvSt.i!sS£mar5Slaar„j: 

Bfwa^rjdezejMuvjgrond 

Volg {prijs-jwiiziginsen 

Prinlvriendelljke versie 

Link naar deze bouwgrond 

Stuur door' via e-inail 

Twitter deze bouwgrond 

Routeplanner 

en \-iZt3r fz Keeo. 

Over funds \ Over NVM j Contact \ Vacatures j funda desk i Help 

& 2000-201 ï Fitndcï Real BUsU? 15.V'. Gebruiksovereenkomst i Privacybeleid 

httn://www.-fimda nl/knon/hpllendonrn/bnuwgrond-47824043-nieuwe-twentsewee-8/o... 11-3-2011 

http://Beg.gr
http://yraagjbroch.yre.aari
file:///-iZt3r
http://www.-fimda


pagina 1 van 1 

http://cloud.funda.nl/valentina media/017/156/142 groot.ipg 11-3-2011 

http://cloud.funda.nl/valentina
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Nr 

30 

31 

I 

32 

33 

34 

35 

Adres 

Molen
weg 18 
(bij) 

Nieuwe 
Twent
se weg 
04a 

Neuwe 
Twentse-
weg 12 

Nieuwe 
Twentse-
weg06 

Nieuw-
stadweg 
11 

Nieuw-
stadweg 
33 

Aard 

Stenen ge
bouw, één 
bouwlaag met 
plat dak 

Stenen gebouw 

Houten ge
bouw, één 
bouwlaag met 
gedeeltelijke 
kap-constructie 

Stenen ge
bouw, één 
bouwlaag met 
verdieping on
der de kap 

Stenen gebouw 
met verdieping 
onder de kap 

Stenen ge
bouw, een 
bouwlaag met 
kap 

Om
vang 
en/of 
inhoud 

Normaal 

Groot 

Klein 

Groot 

Groot 

Groot 

Situering 

Dicht naast 
woning, op zij-
/achtererf 

Aan openbare 
weg 

In bosgebied 
op achter
terrein bij wo
ning 

In bosgebied 

Perceel ligt 
naast bestaan
de woning aan 
openbare weg 

Op eigen per
ceel 

Verschij
nings
vorm 

Bijgebouw 
(stacara-
van-
achtige 
uitstraling) 

Recrea-
tiewoning 

Zomerhuis 

Woning 
met groot 
bijge-bouw 

Woning 

Woning 
(boerderij
type) 

Bouwhistorie 

In bouwdossier in 1991 
wordt gesproken over 
het gebouw als een zo
merhuis 

Geen bouwhistorie be
schikbaar 

? 

Geen informatie be
schikbaar in archief 

Tegen bijgebouw loopt 
aanschrijvingsprocedu
re. Eerder toegezegd 
dat bestemming woon-
doel-einden (E) zou 
worden (inhoud 660 m3 
en erf-bebouwing 53 
m2). Provincie wil hier
aan echter geen mede
werking verienen. 

De schuur is in 1968 
met vergunning ver
bouwd tot woning. 

In 1961 bouwvergun
ning voor verbouw 
boerderij tot zomerhuis
je. In 1995 heeft ge
bouw weer een woon
bestemming gekregen 
en geen recreatieve be
stemming 

Gebruik 

Bewoond 

Niet bewoond 

Bewoond 

Bewoond 

Bewoond 

Bewoond 

Ligging in 
waardevol 
en/of 
kwetsbaar 
gebied 

Ja, zone II. 
Binnen 
PEHS. 

Ja, zone il 
en III, bin
nen PEHS 

Ja, zone II 
en III. Bin
nen PEHS. 

Ja, zone II 
en III. Bin
nen PEHS. 

Nee. 

Binnen 
PEHS (zone 
») 

Geldende 
bestem
ming 

Kampeer
boerderij 
(Re) 

Recreatie
woning (Rz) 

Recreatie
woning (Rz) 

Recreatie
woning (Rz) 

Recreatie
woning (Rz) 

Woonbe-
stem-ming 
(E) 

Conclu
sie in
spraak 
96-98 

Door
gangs
woning 
(Ed) 

Nvt 

Woondoel-
einden (E) 

Woondoel-
einden (E) 

Woondoel-
einden (E) 

Kleine 
eenge
zinswoning 
(Ek) 

Conclusie afweging 2004 

Aard, omvang en situering verzet
ten zich tegen bestemmen tot 
woondoeleinden. Ligging in waar
devol en/of kwetsbaar gebied. Re 
bestemming handhaven en perma
nente bewoning middels persoon
lijke gedoogtoestemming toestaan. 

Aard, omvang en situering (op ach
terterrein bij woning) verzetten zich 
tegen bestemmen tot woondoel
einden. Ligging in waardevol en/of 
kwetsbaar gebied. Rz bestemming 
handhaven en permanente bewo
ning middels persoonsgebonden 
gedoogtoestemming toestaan. 

Geen zelfstandige projectie op de 
openbare weg. Ligging in waarde
vol en/of kwetsbaar gebied.Rz be
stemming handhaven en perma
nente bewoning middels persoon
gebonden gedoogtoestemming 
toestaan. 

Gelet op bouwhistorie, de aard en 
verschijningsvorm de bestemming 
woondoeleinden (E) toekennen. 

Pand heeft (terecht) al woonbe
stemming. Deze bestemming 
handhaven. 

Aanvulling op eerdere af
weging 

De locatie is bewoond geweest 
vanaf 17 juli 1998 tot 
2001/2002. Daarvoor is de wo
ning niet pennanent bewoond 
geweest en in gebruik geweest 
conform de bestemming recrea
tiewoning. 
Gelet op de geschiedenis van 
het gebmik de geldende be
stemming recreatiewoning 
handhaven. 

Het goedkeuringsbesluit van GS 
op het bestemmingsplan 1995 
hield al in, dat de locatie be
stemd dient te worden als wo
nen later heeft GS kennelijk 
geen medeweriting willen verle
nen. Er is wel sprake van een 
zelfstandige projectie op de 
weg, weliswaar langere toe
gangsweg. 

1 
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Aanvullende handreiking Nieuwe landgoederen 

Dagtekening 

22.04.2008 

Pagina 

1/4 

gemeenten in Overijssel 
adviesbureaus die werken in Overijssel 

Van 

Gedeputeerde Staten van Overijssel 
Datum 

April 2008 
Ons kenmerk 

2008/0062583 

Informat ie bi j 

Saskia van Heil, eenheid RWB (038 499 82 45) 
Marrit Klompe, eenheid LNL (038 499 85 89) 

Inleiding 

Het provinciale beleid voor Nieuwe landgoederen is in maart 2005 vastgelegd in de 
partiële streekplanherziening Rood voor rood met gesloten beurs en Nieuwe 
landgoederen. In deze aanvullende handreiking gaan wij in op een aantal 
onderwerpen waarover in de praktijk interpretatieverschillen, blijken te ontstaan. Wij 
zien de inhoud van deze aanvullende handreiking als interpretatie van het 
vastgestelde beleid, dus niet als wijziging daarvan. 

De volgende onderwerpen komen aan de orde: 
1. Aantal wooneenheden binnen het landhuis 
2. Meerdere woningen bij landgoed van 15 hectare of meer 
3. Architectuur van de rode component 
4. Ligging in PEHS 
5. Bestaande agrarische bouwblokken 

1, Aantal wooneenheden binnen het landhuis 

Een nieuw landgoed is minimaal 10 ha groot en bevat een landhuis van allure met 
een woonbestemming en een inhoud van minimaal 1000 m3. In de streekplantekst 
is niet expliciet vermeld dat het landhuis bedoeld is voor enkelvoudige bewoning. 
Impliciet kun je wel uit de tekst opmaken dat het niet de bedoeling is om op een 
landgoed van 10 ha meerdere woningen te creëren. De optie voor meerdere 
woningen wordt namelijk gekoppeld aan het vergroten van het nieuwe landgoed met 
5 ha extra per woning, dus 15 ha twee woningen, 20 ha 3 woningen enzovoort. 

provincie 
e Overijssel 



Aanvullende handreiking Nieuwe landgoederen 

Wij benadrukken dat in principe uitgegaan moet worden van enkelvoudige bewoning. 
Gezien het feit dat er geen bovengrens aan de omvang van het Landhuis wordt 
gesteld, zou meervoudige bewoning kunnen leiden tot teveel rood, teveel 
verstedelijking in verhouding tot het nieuwe groen. Bij verstedelijking denken we ook 
aan meer verkeersbewegingen en grotere oppervlaktes verharding. Een tweede reden 
is dat we de prikkel om meer hectare in te brengen, om zodoende meervoudige 
bewoning van het Landgoed mogelijk te maken, in stand willen houden. 
Wij kunnen wel instemmen met de volgende situaties: 

inwoning door een tweede huishouding, bijvoorbeeld bij twee aan elkaar 
gerelateerde huishoudens (familie, eigenaar-beheerder). Hierbij gaan we uit 
van één centrale ingang en de uitstraling van het landhuis als één woning; 
een institutioneel huishouden, bijvoorbeeld een zorginstelling die onderdak 
biedt aan meerdere cliënten, waarbij de bewoners een privé-vertrek hebben 
en verder een gezamenlijk huishouden vormen. In dit geval wordt 

Dagtekening u J U 

22.04.2008 vanzelfsprekend kritisch naar de locatie van het landhuis gekeken; 
pagina " in de directe invloedssfeer van dorpen en steden kan gedacht worden aan 

2/5 meerdere zelfstandige appartementen voor een specifieke doelgroep, 
bijvoorbeeld senioren. Er moeten dan garanties zijn dat ze voor de 
betreffende doelgroep beschikbaar blijven. 

Kortom: Het landhuis op een landgoed van 10 ha is bedoeld voor enkelvoudige 
bewoning, waarbij eventueel inwoning voor een tweede huishouden toegestaan kan 
worden. Op specifieke locaties kan gedacht worden aan een zorginstelling of 
appartementen voor een specifieke doelgroep. 

van 15 hectare of meer 

Een landgoed kan bestaan uit meerdere woningen wanneer per woning 5 ha extra 
groen wordt gerealiseerd (1 woning bij 10 ha, 2 woningen bij 15 ha, 3 bij 20 ha 
enz.). De streekplantekst maakt de interpretatie mogelijk dat het bij meer dan 15 
ha om meerdere landhuizen kan gaan. De tekst van de toelichting en het 
uitvoeringskader spreekt echter van woningen: "Bij meerdere woningen moet er 
sprake zijn van een onderlinge samenhang van de afzonderlijke woningen die de 
allure van het landgoed versterkt." 

Wij zouden het niet terecht vinden om bij 15 ha twee landhuizen van meer dan 
1000 m3 toe te staan. Omgerekend is er dan maar 7,5 ha voor een landhuis 
nodig. Bovendien ligt opdeling in twee of meer landgoederen dan voor de hand, 
waardoor de eenheid van het landgoed verloren zou gaan. De tweede en volgende 
woningen kunnen wat ons betreft op de volgende manier worden gerealiseerd: 

meerdere woningen binnen de bouwmassa van het landhuis; 
meerdere volumes in onderlinge samenhang op hetzelfde bouwblok (bv. in 
spiegelbeeld of met zogenaamde bouwhuizen); 

- een landhuis/hoofdgebouw met een tweede (of meerdere) woning(en) die 
duidelijk ondergeschikt is (zijn) aan het landhuis. Hierbij moet wetvoldaan 

provincie 
e^verijssel 



Aanvullende handreiking Nieuwe landgoederen 

Dagtekening 

22.04.2008 

worden aan de in het streekplan genoemde criteria van onderlinge 
samenhang en allure van het landgoed, De ondergeschiktheid kan tot uiting 
komen in de plaatsing ten opzichte van het landhuis en de vorm, 
materiaalkeuze en omvang van de woning(en). Wat betreft de omvang 
hanteren wij als richtsnoer de maximummaat voor woningen in het 
buitengebied van 750 m3. Afwijking hiervan is mogelijk wanneer de 
ruimtelijke kwaliteit hierom vraagt. We denken dan aan hogere bouwlagen of 
een bepaalde dakhelling om de gewenste onderlinge samenhang en de 
allure van het landgoed als geheel te kunnen bereiken. 

Kortom: Bij een landgoed van meer dan 15 hectare mogen de extra woningen 
gerealiseerd worden in de vorm van wooneenheden binnen het hoofdgebouw, of in 
onderlinge relatie op hetzelfde bouwblok, of qua plaats, vorm en omvang 
ondergeschikte vrijstaande woningen (met als richtsnoer een volume van 750 m3). 

Pagina 

3/5 3. Architectuur van de rode component 

Bij de beoordeling van een nieuw landgoed speelt ruimtelijke kwaliteit een 
belangrijke rol. Zo ook het ontwerp van het landhuis en eventuele extra woningen, 
met hun bijgebouwen. In de praktijk blijkt het moeilijk om hierop te sturen. In 
opdracht van de provincie heeft Het Oversticht haar ideeën hierover op een rijtje 
gezet in een document genaamd "Een huis van allure. Een gespreksagenda voor 
'nieuw rood' op nieuwe landgoederen in Overijssel". Kort samengevat komt deze 
erop neer, dat een landhuis ontworpen moet worden vanuit: 

de locatie in drievoud: land, streek, plek; 
de tijd; 
de functie; 
de opdrachtgever. 

Wij zien dit document als handvat voor gemeenten om met de initiatiefnemer en 
zijn architect in gesprek te gaan. Vervolgens is het voor gemeenten en voor ons 
een handvat om de kwaliteit van het ontwerp te beoordelen. Deze gespreksagenda 
heeft geen beleidsmatige status. 
Kortom: De gespreksagenda wordt u zo spoedig mogelijk toegezonden. U kunt deze 
beschouwen als bijlage bij deze aanvullende handreiking. 

4. Ligging in PEHS 

In het streekplan worden gronden binnen de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur 
(PEHS) niet uitgesloten voor het realiseren van nieuwe landgoederen. Wel moet het 
gaan om landbouwgrond die per 1 januari 2005 nog niet onder de 
Natuurschoonwet was gerangschikt en worden gronden in zone IV-, weidevogel- en 
ganzengebieden en in open grootschalig landschap uitgesloten. In de Handreiking is 
aangegeven dat nieuwe landgoederen kunnen bijdragen aan het realiseren van de 

provincie 
e\Dverïjssel 
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Dagtekening 

22.04.2008 

Pagina 

EHS. Voorwaarde daarbij is dat natuur ontwikkeld wordt volgens het natuurdoeltype 
van het natuurgebiedsplan. 
Inmiddels is de concept Herbegrenzing voor de EHS vastgesteld (11 september 
2007). Definitieve vaststelling is gepland voor oktober 2008. Bij de herbegrenzing 
wordt de EHS 1 op 1 begrensd. Alle gronden binnen de herbegrensde EHS komen 
in aanmerking voor subsidies ten behoeve van aanleg en beheer van natuur (in 
overeenstemming met de natuurdoeltypen uit het natuurgebiedsplan). 
De vraag is nu of realisering van een nieuw landgoed binnen deze herbegrensde 
EHS wenselijk en mogelijk is aangezien er naast nieuw groen ook hieuw rood wordt 
gerealiseerd. Dit staat op gespannen voet met de ruimtelijke bescherming van de 
EHS volgens de Nota Ruimte. Hierin is aangegeven dat nieuwe rode ontwikkelingen 
binnen de EHS in principe niet zijn toegestaan. 
Daarom vullen wij ons beleid voor nieuwe landgoederen binnen de PEHS als volgt 
verder in. Wij zien realisatie van nieuwe landgoederen binnen de PEHS als 
instrument om sneller de PEHS te realiseren. Hierdoor kunnen bovendien PEHS 
hectares worden vrijgemaakt die elders extra kunnen worden begrensd. Wel vraagt 

4/5 dit om heldere randvoorwaarden. 

Ten eerste zal het nieuwe rood in principe buiten de PEHS moeten worden 
gerealiseerd. Uitzondering hiervan is mogelijk wanneer er een vrijkomende 
(agrarische) bouwkavel gebruikt wordt om het landhuis op te realiseren. Wanneer 
het nieuwe rood aan de rand van de PEHS gepland is, kan onderzocht worden of 
herbegrenzing van de PEHS een mogelijkheid is. 
Ten tweede moeten alle. gronden van het landgoed die binnen de PEHS vallen . 
(ook als dat meer dan 30% van het landgoed is), worden'ingericht en beheerd 
volgens de natuurdoelstellingen uit het natuurgebiedsplan. De verplichte 30% te 
realiseren bos en/of natuur moet daarbij uit eigen middelen worden gefinancierd. 
Voor de overige 70% mag een beroep worden gedaan op subsidie van het 
Programma Beheer. 
Bij de beoordeling van het exploitatie- en beheerplan zult u hierop bedacht moeten 
zijn. In het licht van de uitvoerbaarheid van het plan zult u moeten nagaan of er 
voldoende garanties zijn voor uitvoering en duurzaam beheer van het natuur- en 
landschapsplan. 

Kortom: Realisering van een nieuw landgoed op landbouwgronden binnen de 
herbegrensde PEHS blijft mogelijk onder voorwaarde dat het nieuwe rood buiten de 
PEHS wordt gerealiseerd en alle gronden binnen de PEHS worden ingericht en 
beheerd overeenkomstig het Natuurgebiedsplan. De verplichte 30% te realiseren 
natuur moet uit eigen middelen worden gefinancierd. 

5^ Bestaande agrarische bouwblokken 

Over dit onderwerp worden geen uitspraken gedaan in het streekplan of het 
uitvoeringskader. 

provincie e ^ ) verijssel 



Aanvullende handreiking Nieuwe landgoederen 

Naar aanLeiding van een initiatief dat aan ons werd voorgelegd, willen we hier wel 
aandacht aan schenken. Wij zijn van mening dat de eenheid en de 
belevingskwaliteit van het nieuwe landgoed gevaar lopen, wanneer binnen het 
landgoed van 10 ha meerdere agrarische bouwblokken aanwezig zijn. Tien hectare 
is uiteindelijk niet zó groot, dat je zo'n landgoed als eenheid kunt beleven wanneer 
er meerdere onderbrekingen in de vorm van agrarische bouwpercelen in voor 
komen. 

Daarom stellen we voor om in principe geen agrarische bouwpercelen binnen de 
contouren van het landgoed toe te staan. We kunnen ons situaties voorstellen dat 
een enkel grondgebonden agrarisch bedrijf binnen een landgoed geen afbreuk doet 
aan de belevingskwaliteit. In bepaalde gevallen kan het zelfs bijdragen aan de 
positieve beleving, als dankzij dat bedrijf de agrarische gronden van het landgoed 
beweid worden. Wanneer er sprake is van vrijkomende agrarische bebouwing lijkt 
het beter mogelijk om de gewenste ruimtelijke kwaliteit te bereiken, waarbij de 

Dagtekening ö J o J J 

22.04.2008 sLoop van ontsierende stallen onderdeel van het plan kan zijn. Ook kan in bepaalde 
pagina gevallen het nieuwe landhuis gecombineerd worden met karakteristieke elementen of 

5/5 bouwwerken van het bestaande erf. 

Kortom: In principe zijn agrarische bouwpercelen binnen de contouren van een 
nieuw landgoed niet toegestaan, tenzij het agrarische bedrijf functioneel en/of 
ruimtelijk een toegevoegde waarde heeft voor het landgoed. 

provincie 
ie^)verijssel 
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Gemeente v) 
Hellendoorn \ 

De heer R.W. Knol en mevrouw J.G.N. Rompelman 
Looweg 33 
7447 PG HELLENDOORN 

Uw brief/kenmerk: Ons kenmerk: 
0 5 . 1 1 8 1 9 

Doorkiesnr.: 
63 05 29 

Typ. /co l l . 
brf knol looweg 19 

Bijlagen: 

Onderwerp: 
Informatie bestemming perceel Looweg 19 

Nijverdal, 1 0 NOV 2005 

Geachte heer Knol en mevrouw Rompelman, 

In juni 2005 hebt u een gesprek gehad met wethouder J . Hegeman en mevrouw G. Minkjan (ruimtelijke 
ontwikkeling) en hebt u gevraagd naar de stand van zaken met betrekking to t het beleid voor 
recreatiewoningen vanwege de recreatiewoning op het perceel Looweg 19 te Hellendoorn. Dit mede 
naar aanleiding van de handhavingsactie met betrekking to t recreatiewoningen die is opgestart. 
U hebt aangegeven dat u een woonbestemming wenst op het perceel en dat u er circa 2 jaar woont. 
Daarbij hebt u schriftelijke informatie overhandigd op basis waarvan u van mening bent, dat een 
woonbestemming gerechtvaardigd is. 
Onze excuses voor de late reactie op uw verzoek. 

Wij hebben uw verzoek als een verzoek om informatie aangemerkt. 

Op 3 augustus 2004 hebben wi j beleid vastgesteld voor het beoordelen van permanent bewoonde 
recreatiewoningen en overige niet voor permanente bewoning bestemde gebouwen (zie bijlage). Daarin 
zijn een beoordelingscriteria opgenomen waaraan wordt getoetst om te beoordelen welke bestemming 
het pand zou moeten kri jgen. Voor uw recreatiewoning Looweg 19 hebben een eerste toets uitgevoerd 
aan dit beleid. 

Hierbij informeren wij u over de bestemming dat uw perceel zou krijgen bij de herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied. 

Het perceel Looweg 19 is in het geldende bestemmingsplan Buitengebied 1995 bestemd als "agrarisch 
gebied", waarbij het gebouw de dubbelbestemming "recreatiewoning (Rz)" heeft. 
Volgens het provinciale Streekplan Overijssel 2 0 0 0 + ligt het perceel in een gebied dat is aangeduid als 
zone 3 (natuur, landschap, cultureel erfgoed, landbouw) en bestaand bos. Het perceel ligt tevens in de 
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Daaruit kan worden geconcludeerd dat het perceel in een 
waardevol en kwetsbaar gebied ligt en komt daarom niet in aanmerking voor een woonbestemming, 
ondanks bijvoorbeeld de ontsluiting direct op de openbare weg . 
In sommige situaties levert de historie van een perceel (zoals verleende bouwvergunningen, 
toezeggingen) een onomkeerbare situatie op, waardoor een woonbestemming gerechtvaardigd is. 
Hieronder blijkt dat daarvan geen sprake is. 

• 

Bouwen en milieu 

bm@hellendoorn.nl 

Bezoekadres: 

Hendrik Wormserplein 2 Nlijverdal 

Tel. (054B) 63 02 13 

Fax (0548) 61 05 05 

Postadres: 

Postbus 200 

7440 AE Nijverdal 

www.hellendoorn.nl 

mailto:bm@hellendoorn.nl
http://www.hellendoorn.nl
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Op 26 april 1960 heeft het college van burgemeester en wethouders bouwvergunning verleend voor 
het bouwen van een zomerhuisje op het perceel Looweg 19. 
In het vorige bestemmingsplan Buitengebied gemeente Hellendoorn viel het perceel binnen de globale 
bestemming "recreatieopvanggebied". Het perceel had daarin dus geen woonbestemming. 
Het fe i t dat het perceel in 1963 en 1969 is verkocht als "huis met garage" doet daaraan niets af. 

Zoals aangegeven is het perceel in het plan Buitengebied 1995 bestemd als ' recreatiewoning'. In de 
bijlage van het bestemmingsplan is Looweg 19 opgenomen in de lijst van onbewoonde zomerhuizen 
Uit het bevolkingsregister blijkt dat Looweg 19 van januari 1961 to t oktober 1963 en van mei 1964 to t 
maart 1974 bewoond is geweest. Na deze periode is er niemand ingeschreven (geweest) op dit adres. 
Dat betekent dat er voor ons geen aanleiding was aan te nemen dat de recreatiewoning werd bewoond 
en is daarom opgenomen in de lijst van onbewoonde zomerhuizen en kreeg het perceel de bestemming 
' recreatiewoning'. 

Herziening bestemmingsplan Buitengebied 
Voor de herziening van het bestemmingsplan is inmiddels een inventarisatie uitgevoerd op basis van 
alle beschikbare gegevens en zijn alle objecten beoordeeld. Het perceel Looweg 19 zal daarin worden 
opgenomen als een "recreat iewoning". 
Volgens de planning zal deze herziening begin 2007 in procedure worden gebracht. De verschillende 
stappen, zoals het mogelijkheden voor het indienen van een inspraakreactie of een zienswijze, zullen 
worden gepubliceerd in het Twents Volksblad en op de website van de gemeente Hellendoorn 
(www.hellendoorn.nl). 

Indien u vooruitlopend op deze herziening een besluit wenst, kunt u daarvoor een schriftelijk verzoek 
indienen. Mocht dit leiden to t een bestemmingsplanherziening voor uw perceel, dan zijn de kosten 
daarvan voor uw rekening. 

Hoogachtend, 

Burgemeester en Wethouders varfHel lendoorn, 

V. Willemsen 
lanager Ruimte 

http://www.hellendoorn.nl


Looweg 19, klein stenen zomerhuis, niet in procedure meegenomen, toch bestemming 
wonen gekregen, nooit permanent bewoond geweest, binnen PEHS III 
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Vastgesteld bestemmingsplan Buitengebied 2009 

Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied 2009" 

De gemeente Hellendoom heeft de herziening van het bestemmingsplan voor het hele buitengebied 
bijna afgerond. 

Het voorontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 18 april 2007 tot en met 29 mei 2007. 
Daarna heeft de gemeente eerst de gebiedsvisie voor de landbouwontwikkelingsgebieden opgesteld. 
Ook dit onderdeel is afgerond met de vaststelling van de gebiedsvisies per 10 november 2008. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 17 december 2008 tot en met 27 januari 
2009. Hierop zijn ongeveer 135 zienswijzen ingediend. Alle zienswijzen zijn beoordeeld. 

Het bestemmingsplan en het milieueffectrapport in het kader van de plan-MER zijn door de raad 
vastgesteld op maandag 20 april 2009. De beoordeling van de ingediende zienswijzen, de behandeling 
van de "Nota beoordeling zienswijzen" in de raadscommissie grondgebied en de raadsvergadering voor 
vaststelling van het bestemmingsplan hebben ertoe geleid dat het bestemmingsplan gewijzigd is 
vastgesteld in vergelijking met het ontwerpbestemmingsplan. 

Gedurende zes weken na vaststelling hebben Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel en de 
VROM-inspectie de gelegenheid gehad om eventueel een reactie te geven op het bestemmingsplan. Een 
reactieve aanwijzing is niet gegeven, waardoor het bestemmingsplan gepubliceerd kan worden als 
vastgesteld bestemmingsplan. Met ingang van 6 juni 2009 ligt het vastgestelde bestemmingsplan 
gedurende zes weken ter inzage. Binnen deze termijn wordt de mogelijkheid geboden om schriftelijk 
beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 
EA '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). 

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking met ingang van de dag na die 
waarop de beroepstermijn afloopt. 

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. 

Via onderstaand link vindt u alle relevante informatie aangaande de vaststelling van het 
bestemmingsplan "Buitengebied 2009". 

Vastgesteld bestemmingsplan "Buitengebied 2009" 

T^I -U^™™ ^i/HiprictPn/nmiecten/bestemmingsplannen/in-procedure/OOOOl/ 23-6-2009 





VANIERSEL 
LUCHTMAN 
ADVOCATEN 

RAAD VAN STATE I 
(NGEKOMEN itiäme 

1 4 MRT. 2011" 

[AAN: 

8EHANDÉU3.M 

AANTEKENEN M.B.V.O. 
Raad van State 
Afdeling bestuursrechtspraak 
Postbus 20019 
2500 EA Den Haag 

Vooruit oer telefax: 070 - 365 13 80 

Breda, 11 maart 2011 

Inzake : Schippers / beroep bestemmingsplan 
Ref. : 14527A/EE/bt 
E-mail : b.theunisse@vil.nl (secr.) 

Zaaknummer: 200904454/1 

Hoogedelgestreng College, 

Ten behoeve van de zitting op maandag 28 maart 2011 in de ochtend omtrent het 
bestemmingsplan "Buitengebied 2009" te Hellendoom zend ik u bijgaand namens mijn 
cliënt, de heer H.E. Schippers, wonende aan de Koningsweg 5 te Nijverdal, nog een aantal 
stukken toe waarop ik namens cliënt tijdens de zitting een beroep zal doen. Het betreffen de 
volgende stukken: 

overzichtsfoto's van het perceel van cliënt, waarop te zien is dat er twee woningen 
hebben gestaan (bijlage 1); 
foto's van de betreffende woningen op het perceel van cliënt (bijlage 2); 
uittreksel van de kadastrale kaart van het perceel Koningsweg 5 te Nijverdal, 
kadastraal bekend gemeente Hellendoom, sectie M, nummer 5230 (bijlage 3); 
een faxbericht van de gemeente Hellendoom d.d. 22 juni 2010 met artikel 31 en 
artikel 32 van het bestemmingsplan "Buitengebied 1995" betreffende de 
overgangsbepalingen (bijlage 4); 
(een deel van de) tekening behorende bij de bouwvergunning d.d. 24 augustus 2007 
van gemeente Hellendoom aan cliënt (bijlage 5); 
een oude bouwtekening waarbij op de plattegrond te zien is dat er altijd twee 
woningen hebben gestaan (bijlage 6); 
stukken omtrent de gezondheidstoestand van de ouders van cliënt (bijlage 7). 

Kantoor Breda 
Wilhelminapark 15 

Postbus 4810, 4803 EV Breda 
Telefoon 076-520 20 10 

Telefax 076 - 520 34 33 
www.vil.nl 

Stichting Derctengelden 
Van lersel Luchtman 

ABN AMRO 42.65.10.984 

"Van lersel Lucrriman Advocaten" is de handelsnaam van Van lersel 
Luchtman N.V., ingeschreven ïn hel Handelsregister onder nummer 
20131818. Op de dienstverlening door Van letsel Luchtman N.V. zijn 
algemene voorwaarden van toepassing, waarin onder endere een beperking 
van de aansprakelijkheid is opgenomen. De algemene voorwaarden 
Kunnen op de website worden geraadpleegd. 

"Van lersel Luchtman Advocaten" Is B traoe name used by Van lersel 
Luchtman N.V.. registered at Ine Chamber of Commerce no. 20131618. 
General terms and conditions apply to ail services rendered by Van lersel 
Luchtman N.V. Thees flaneral conditions include a limitation of liability 
clause. They can be consulted at our website. 

mailto:b.theunisse@vil.nl
http://www.vil.nl




Vriendelijk verzoek ik deze stukken aan het dossier te voegen. 

Een afschrift van deze brief, alsmede van de bijlagen heb ik gezonden aan de 
gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn. 

Bij voorbaat dank voor de aan deze brief bestede aandacht. 

Hoogachtend, 

J.F.O. Veelenturf 
advt caat 





















Uittreksel Kadastrale Kaart Uw referentie: 14527 VEE 

Deze kaart is noordgericht 

12345 Perceelriummer 
25 Huisnummer 

Kadastrale grens 
Voorlopige grens 
Bebouwing 
Overige topografie 

Voor een eensluidend uittreksel, ZWOLLE, 9 maart 2011 
De bewaarder van het kadaster en de openbare registers 

Schaal 1:1000 

Kadastrale gemeente 
Sectie 
Perceel 

HELLENDOORN 
M 
2530 

/ \ 
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 het auteursrecht en het databankenrecht. 
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• Faxbericht 

Aan 

T.a.v. 

Faxnummer 

Behandeld door 

Doorkiefcnummer 

Anne Velerturf 

076-5203433 

M.A. Barneveld 

63 02 13 

Nijverdal, 22 Juni 2010 

Dit bericht bevat 3 Psginal'sl 

^ Onderwerp: overgangsbepaling bestemmingsplan "Buitengebied 1995" 

Op het perceel Koningsweg 5 zit woon bebouwing. 

• fluimt« 
\P- bm@heUtnrJoDrn.rtl 

Bezoekadres: 

Wlllem-Alexanderstraat 7 Nijverdal 

Tel. I0S48I 83 00 00 

P»X (0548)61 05 05 

Postadres 

Poetbus 200 

7440 A6 Nijverdal 

www.heltericloorn.nl 

mailto:bm@heUtnrJoDrn.rtl
http://www.heltericloorn.nl
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ARTIKEL 31 OVERGANGSBEPALINGEN VOOR BOUWEN, 

1. GOEDKEURING ONTHOUDEN 

2. Een bestaand bouwwerk dat voor 12 oktober 1994 is opgericht en dat nu in 
enigerlei opzicht van het plan afwijkt, mag, mits de bestaande afwijkingen naar 
de aard van het plan niet worden vergroot en behoudens onteigening overeen
komstig de Wet, gedeeltelijk worden vernieuwd ot veranderd. 

HERÖEEL4.GDK 
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ARTIKEL 32 OVERGANGSBEPALINGEN OMTRENT HET GEBRUIK VAN ONBEBOUWDE 
GROND EN OPSTALLEN. 

1. GOEDKEURING ONTHOUDEN 

2, Een gebruik van onbebouwde grond en/of opstallen, dat nu afwijkt van de 
bestemming en/of voorschriften, mag worden voortgezet en/of gewijzigd, mits 
door het gewijzigde gebruik de bestaande afwijkingen naar de aard van het plan 
niet worden vergroot. 

HERDEEL4.GDK 



Situatie 

Schaal 1:1000 
Sectie: M 
nr. : 2530 
Gemeente Hellendoorn 

Blad: 
2 

Te bouwen paardenstal 
aan de Koningsweg 5 te Nijverdal 

ftnT7 7A41 RL Niiverdal tel: 0548-614275 ram. Schipper Ericaweg 27 7441 BL mjveiua 

Schaal: 1:100 

Datum: 06-02-2007 

Getekend door: R. Hofman 

Datum gew. : 30-05-2007 
Werknummer: 
7441-AT-005 



• ^ r ^ S 3 

•^s -

;i 

'ML: 

^l;«fe-'-i' 

:̂ ,:-

: * ^ 



10/03/2011 12:30 00495924783955 
81/01 

Gemeente Hellendoorn 
sector Welzijn 
team Wmo 

Format indicatiebesluit hulp bij het huishouden 

Persoonsgegeven: 
Voorletters en naam 
Adres 
Postcode en woonplaats 
Geboortedatum 
Geslacht 
Burgerlijke staat 
Telefoonnummer 
Nationaliteit 
Burgerservicenummer 

BesluiU : 
Begindatum indicatie 
Einddatum indicatie 
Uren indicatie 
Functie 
Zorgaanbieder 

J.A.A. Schippers - Mondeel 
Rijssensestraat 98 
7441 AJ Nijverdal 

28-04-1944 
vrouw 
Gehuwd 
0548-614739 
Nederlandse 
138983823 

28-04-2009 
27-04-2010 
5 uur 
HH1 
Sbt 

Toegekende activiteiten: 
- Zwaar huishoudelijk werk 
- Textielverzorging 
- Opgeplust i.v.m. bedlegerigheid echtgenoot 
- Huishoudelijke spullen in orde houden 
Totaal: 

Minuten Uren 
180 per week 3 u. 
90 per week 1 u. 30 
30 per week Ou. 30 
0 0 

5u. 

Besluit2: 
Begindatum indicatie 
Einddatum indicatie 
Uren indicatie 
Functie 
Zorgaanbieder 

28-04-2010 
27-04-2014 
4 uur en 30 minuten 
HH1 
Sbt 

Toegekende activiteiten: 
- Zwaar huishoudelijk werk 
- Textielverzorging 
- Huishoudelijke spullen in orde houden 
Totaal: 

Minuten Uren 
180 per week 3 u. 
90 per week 1 u. 30 
0 0 

4u.30 

Bijzonderheden: 
Graag moet spoed zorg inzetten; de echtgenoot is 16 april reeds ontslagen uit het ziekenhuis maar er is 
geen zorg voor HH vanuit het Deventer ziekenhuis geregeld. Er begint nu enige achterstand te 
ontstaan in het schoonmaakwerk. 

Datum: 27-04-2008 
J.J. van Rijswijk, Wmo-adviseur 
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p i e t e r s m o & s p o e ï s t r a 
ruiffl telijkft o r de r t i nd en m i l i e u a d vi r,<? u t s 

Aati de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State 
Postbus 20019 
2500 EA 's-GRAVENHAGE 

Nieuw adres per 11 april a.s. 
Postbus '31 • Ö289 ZH Drogel 
0« Sä-imv! PB - r-3289 HK Drc 
Telefoonnummer, email en I; 

Bezoekadres: 

M o m 2 

9204 KH Drachten 

Postbus 707 

9200 AS Drachten 

I T (053.2) 3fi 99 00 

f (0512) 313 99 01 

E i.nf0@p5rom.nl 

Drachten, 14 maart 2011 

Uw kenmerk : 200904454/1/R3 
Ons kenmerk : 61920/AJS/JP/192 
Onderwerp : Aanvullende productie inzake beroep Bestemmingsplan 

Buitengebied Hellendoorn 2009 

Geachte heer, mevrouw, 

Op 28 maart aanstaande behandelt u de beroepschriften van ondermeer H. Visseher, 
G. Kleinjan en A.J. Kleinjan te Da arte terzake van de planologische inpassing van de 
Kleinjan Groep te Daarle (Esweg 39). 

In deze beroepschriften wordt de planologische inpassing ondermeer bestreden met 
milieuhygienische gronden. In dat verband doe ik u hierbij namens de Klemjan Groep te 
Daarle (dhr. G.J. Poppink) uw uitspraak d.d. 29 december 2010 toekomen inzake de milieu
hygiënische inpassing van het onderhavige bedrijf. 

Op de overige aangevoerde beroepsgronden zal tijdens de zitting nader worden ingegaan. 

RAAD VAN STATE 
INGEKOMEN 

1 4 MRT 2011 

ZAAKNR. l o o Cv D w <-j S~ V fi 

AAN: 

BEHANDELD DD: PAR: 

O» fernem? umfwuarifin 7.\}h onisr KvK nummer 01097249 gryJeporwerd hij de Kamer min Konptmmiel en Fahrjcken te Leeuwarden 
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Raad 
Vai lS ta t e Afdeling bestuursrechtspraak ONTVANGEN 

€ • ' 

•3 JAN 201t 

Betreft : KLEINJAN BEHEER EN FINANCIERING B.V. 

mr. A.J. Spoelstra 
Postbus 707 
9200 AS DRACHTEN 

Datum Ons nummer Uw kenmerk 

29 december 2010 201002144/1 /MI 61920/AJS/JP 

' t . . > Onderwerp Behandelend amlnetiaar 

Heliendoorn Esweg 39 G.E.M. Leupen 
afvalverwerking 070-4264051 

In de bovenvermelde zaak is uitspraak gedaan. Een afschrift van deze uitspraak treft u 
hierbij aan. 

Hoogachtend, 

de secretaris van de Raad van State, 

mr. H.H.C. Visser 

iaB5333(CA0] 
Postbus 20019 - 2500 EA 's-Gravcnhsgc - T 070 426 44 26 - F 070 365 13 80 - www.raaiivirastate.nl 
Bij correspondentie de datum en hot nummer wit) doze brirfvermekfen 
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201002144/1/Ml 
Patum uitspraak: 29 december 2010 

AFDELING 
BESTUURSRECHTSPRAAK 

Uitspraak in het geding tussen: 

H. Visscher, wonend te Daarie, gemeente Hellendoorn, 
appellant, 

en 

(£ • het college van gedeputeerde staten van Overijssel, 
verweerder. 
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1' Procesyerloop 

Bij besluit van 8 januari 2010 heeft het college aan de besloten 
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Kleinjan Beheer en Financiering 
B,V. (hierna; Kleinjan) een revisievergunning als bedoeld in artikel 8,4, eerste 
lid, van de Wet milieubeheer verleend voor een inrichtrng voür onder meer 
het opslaan en overslaan van afvalstoffen op het perceel Esweg 39 te 
Daarle, gemeente Hellendoorn, Het besluit is op 20 januari 2010 ter inzage 
gelegd. 

Tegen dit besluit heeft Visscher bij brief, bij de Raad van State ingekomen 
op 3 maart 2010, beroep ingesteld. 

Het college heeft een verweerschrift ingediend. 

(('"••' De Afdeling heeft de zaak ter zitting behandeld op 19 oktober 2010, waar 
Visscher, in persoon, het college, vertegenwoordigd door mr. R. Orie, en 
Kleinjan, vertegenwoordigd door mr, A.J, Spoelstra, ing. T. Veenstra, G.J. 
Poppink en H.G.J. Poppink, zijn verschenen. 

2. Overwegingen 

2.1. Artikel 8,10, eerste lid, van de Wet milieubeheer bepaalt dat de 
vergunning slechts in het belang van de bescherming van het milieu kan 
worden geweigerd. Het tweede lid, aanhef en onder a, van dit artskei bepaalt 
dat de vergunning in ieder gevat wordt geweigerd indien door verlening 
daarvan niet kan worden bereikt dat in de inrichting ten minste de voor de 
inrichting in aanmerking komende beste beschikbare technieken worden 
toegepast. 

Ingevolge artikel 8.11, tweede lid, van de Wet milieubeheer kan 
een vergunning in het belang van de bescherming van het milieu onder 
beperkingen worden verleend. Ingevolge het derde lid van dit artikel worden 

((,..,; 'n het belang van het bereiken van een hoog niveau van bescherming van 
het milieu aan de vergunning de voorschriften verbonden die nodig zijn om 
de nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken, te 
voorkomen of, indien dat niet mogelijk is, zoveel mogelijk - bij voorkeur bij de 
bron - te beperken en ongedaan te maken. Daarbij wordt ervan uitgegaan dat 
in de inrichting ten minste de voor de inrichting in aanmerking komende 
beste beschikbare technieken worden toegepast. Uit artikel 8.11, tweede en 
derde lid, volgt dat de vergunning moet worden geweigerd indien de 
nadelige gevolgen die de inrichting voor het milieu kan veroorzaken door het 
stellen van voorschriften en beperkingen niet kunnen worden voorkomen dan 
wel niet voldoende kunnen worden beperkt. 

Bij de toepassing van de hiervoor genoemde bepalingen komt het 
college een zekere beoordelingsvrijheid toe, 

2.2. Bij uitspraak van 4 maart 2009 in zaak nr. 200801786/1 heeft de 
Afdeling het besluit van het college van 22 januari 2008 vernietigd vanwege 
het aspect luchtkwaliteit. Aan het bestreden besluit van 8 januari 2010 ligt 
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dezelfde op 1 februari 2007 ontvangen aanvraag ten grondslag, aangevuld 
met enige stukken-

2,3. Visscher betoogt dat de inrichting geurhinder bij in de omgeving 
gelegen woningen tot gevolg heeft. 

Voorts zijn volgens Visscher in het bestreden besluit niet alle 
activiteiten genoemd met betrekking tot geluid- en trillinghinder van aan- en 
afrijdend verkeer. 

Verder heeft Visscher betoogd dat rekening had moeten worden 
gehouden met het 'Gebiedsgericht geluidbeieid gemeente Heliendoom - Nota 
hogere grenswaarden'. 

2,3,1. In de uitspraak van 4 maart 2009 heeft de Afdeling de 
beroepsgronden van Visscher over geurhinder, geluid- en trillinghinder en 
hinder van aan- en afrijdend verkeer beoordeeld. Niet is gebleken dat de voor 

,-•., deze beoordeling relevante omstandigheden sedertdien zijn gewijzigd. 
( ' v Wat betreft het door Visscher genoemde geluidbeleid, dat dateert 

van na de uitspraak van 4 maart 2009, is hierbij in aanmerking genomen dat 
het ziet op het vaststellen van hogere grenswaarden in het kader van de Wet 
geluidhinder voor wegverkeer, railverkeer en gezoneerde indtrstrieterrernerr. 
Het beleid is derhalve niet opgesteld voor het verlenen van vergunningen op 
grond van de Wet milieubeheer. 

Gezien het vorenstaande is er voor de Afdeling geen aanleiding om 
opnieuw over deze onderwerpen te oordelen. Reeds daarom falen deze 
beroepsgronden, 

2.4, Volgens Visscher ontbreekt in het bestreden besluit de vermelding 
en beoordeling van de activiteiten van het opgekochte transportbedrijf v/n de 
besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Dasselaar's 
Transportbedrijf B.V. 

Voorts is volgens Visscher een vergunning verleend voor 
activiteiten van het agrarisch loonbedrijf, terwijl die activiteiten niet meer 
worden verricht. 

(\ 
2.4.1. Volgens het college zijn de activiteiten vergund die zijn 
aangevraagd. 

2.4.2, De aanvraag bevat een gedetailleerde beschrijving van de 
aangevraagde activiteiten. Het bestreden besluit houdt een beoordeling van 
die activiteiten in, ook al worden niet alle activiteiten afzonderlijk vermeld op 
de door Visscher beoogde wijze. 

Uit de aanvraag en het bestreden besluit blijkt voorts dat de 
revisievergunning mede is aangevraagd en verleend voor activiteiten van het 
agrarisch loonbedrijf. Ook al zouden die activiteiten nu niet meer worden 
verricht, zoals Visscher stelt, dan nog is het college gehouden te beslissen 
op de aanvraag, 

Deze beroepsgrond faalt. 

2,5, Volgens Visscher is in het bestreden besluit in hoofdstuk 10 
Afvalstoffen, paragraaf 10,3.2 Effectief toezicht inzake afvalstroom "schone 
grond", ten onrechte overwogen dat Kleinjan de intentie heeft om volgens 
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de Nationale Beoordelingsrichtlijn 9335 te gaan werken, terwijl die werkwijze 
is verplicht in voorschrift 2,6.1. 

2.5.1. In voorschrift 2.6.1 is bepaald dat de te accepteren grond op basis 
van de BRL-9335 naar aard gescheiden dient te worden opgeslagen, 
opgebruikt en opgesplitst waarbij alle in de BRL opgenomen bepalingen in 
acht moeten worden gehouden. 

2.5.2. Voorschrift 2.6,1 bevat een duidelijke verplichting. De tekst van de 
overwegingen stemt hier niet mee overeen» De overwegingen dienen echter 
ter motivering van het besluit, maar roepen op zichzelf geen rechtsgevolgen 
in het leven en zijn als zodanig niet voor beroep vatbaar. Deze beroepsgrond 
faalt. 

2.6. Visscher betoogt dat een coördinatievoorschrift ten onrechte 
f •> ontbreekt, voor het geval een nieuwe bouwvergunning voor het bouwen van 

( V een opslagloods/werktuigenbergmg is ingediend. 

2.6.1. Volgens het college volgt de coördinatieverplichting reeds uit artikel 
20.8 van de Wet milieubeheer en behoeft een verplichting tot coördinatie 
niet in het bestreden besluit te worden opgenomen. 

2.6.2. De Afdeling acht het standpunt van het college juist. De2e 
beroepsgrond faalt, 

2.7. Ten slotte is Visscher van oordeel dat de verandering en uitbreiding 
in geen enkele verhouding staan tot de bestaande activiteiten en dat een 
dergelijke uitbreiding van activiteiten niet thuis hoort in het buitengebied 
maar op een industrieterrein. 

2.7.1. In deze enkele, niet nader onderbouwde stelling ziet de Afdeling 
geen aanleiding voor het oordeel dat het bestreden besluit onrechtmatig is. 

,-,. Deze beroepsgrond faalt. 

2.8. Het beroep is ongegrond. 

2.9. Voor een proceskostenveroordeling bestaat geen aanleiding. 
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3. Beslissing 

De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

Recht doende in naam der Koningin: 

verklaart het beroep ongegrond. 

Aldus vastgesteld door mr. P. van Dijk, voorzitter, en mr. Th.C. van Sloten 
en mr, E. Helder, leden, in tegenwoordigheid van mr. P.A. Melse, ambtenaar 
van staat, 

(9 

<y 

w.g. Van Dijk w.g. Melse 
voorzitter ambtenaar van staat 

Uitgesproken in het openbaar op 29 december 2010 

191-379. 
Verzonden: 29 december 2010 

Voor eensluidend afschrift, 
de secretaris van de Raad van State, 

mr. H.H.C. Visser 


