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RAADSBESLUITEN 

Raadsvergadering: 
dinsdag 18 juni 2013 om 19.30 uur in de Raadzaal in het Huis voor Cultuur en Bestuur te 
Nijverdal. 

Aanwezig: de burgemeester als voorzitter, de griffier, de wethouders en de raadsleden 
Met kennisgeving afwezig: de raadsleden dhr. H. Webbink en mw. A . C . M . Mak-van Petersen en 
de wethouders dhr. J . H . Coes en mw. H. Bakhuis-Horstink. 

Hieronder vindt u beknopte samenvattingen van de meest besproken punten. Op 
www.hel lendoorn.nl staat een digitale beeld- en geluidsopname van de raadsvergadering. 

De raad van Hellendoorn behandelde onder andere de volgende onderwerpen: 

Opening 
De voorzitter opent de vergadering om 19.30 uur. 

Vaststellen agenda 
De agenda is conform vastgesteld. 

Mededelingen 
De voorzitter meldt, dat de raadsleden dhr. H. Webbink en mw. A . C . M . Mak-van Petersen en de 
wethouders dhr. J . H . Coes en mw. H. Bakhuis-Horstink met kennisgeving afwezig zijn. 

Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Nijverdal Noordoost! Kruidenwijk Hulsen). 
De fracties PvdA, GB en C D A hebben een amendement ingediend. Het amendement is 
aangenomen met 12 stemmen voor (fracties PvdA, GB en CDA) en 11 stemmen tegen (GL, BB, 
C U , HOP, VVD) . 
Het amendement houdt in dat de zienswijzen 1 en 3 ongegrond worden verklaard en dat 
zienswijze 2 gegrond wordt verklaard en dienovereenkomstig in het bestemmingsplan 'Nijverdal 
Noordoost' wordt opgenomen. 
Het voorstel is daarmee aangenomen inclusief het hiervoor genoemde amendement. 
De V V D diende een motie in over hetzelfde onderwerp. Met het aannemen van het amendement 
werd de motie overruled. 

Voorstel tot vaststelling van het bestemmingsplan Groot Lochter 
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 

Voorstel tot gewijzigd vaststellen (ten opzichte van het ter visie gelegde 
ontwerpbestemmingsplan) van het bestemmingsplan ""Bedrijventerrein 't Lochter 2013 
Het voorstel is aangehouden. 

Vaststelling bestemmingsplan ""Herziening Buitengebied 2009, Zuidelijke Kanaaldijk en 
Schuilenburgweg 
Met inachtneming van de wijziging van de tekst op pagina 4 bij concept besluit, waar moet staan 



dat het gaat om bestemmingsplan 'herziening Buitengebied 2009 , Zuidelijke Kanaaldijk en 
Schuilenburgerweg' ipv '(.,.) herziening Katenhorstweg 10c en 12 ' , is het voorstel aangenomen 
met 18 stemmen voor (fracties van C D A , HOP, ChrU, G B , PvdA, D66, V V D en GL) en 5 
stemmen tegen (fractie BB). 

Vaststelling bestemmingsplan ""Herziening Buitengebied 2009, onderdeel plandelen 2013"". 
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 

Vaststelling bestemmingsplan ""Buitengebied 2009, herziening Katenhorstweg 10c en 1 2 " " . 
Het voorstel is met algemene stemmen aangenomen. 

Vaststelling bestemmingsplan ""Bedrijvenpark Noord te Nijverdal 
Het voorstel is een hamerstuk en blijft een hamerstuk. Het voorstel is met algemene stemmen 
aangenomen. 

Versoepelen ""Regeling gronduitgifte"" en actualiseren ""Verordening VROM Startersregeling 
Het voorstel is een hamerstuk en blijft een hamerstuk. Het voorstel is met algemene stemmen 
aangenomen. 

Beantwoorden vragen - Ingekomen stukken 
De afhandeling van de lijst van ingekomen brieven wordt volgens voorstel afgehandeld. 

(Concept) besluitenlijst openbare raadsvergadering van 28 mei 2013 
Conform vastgesteld. 

Sluiting 
De voorzitter sluit de vergadering om 21.25 uur. 

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Heliendoorn in zijn vergadering van 02 juii 
2013 , 

De griffier 


