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Punt 10. : Vaststelling bestemmingsplan GOmCCntG 
"De Gagel te Nijverdal" • • • • • 

Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
De Woningstichting Hellendoorn te Nijverdal is met een initiatief gekomen een 
appartementencomplex te realiseren voor in totaal 22 appartementen. In het kader hiervan, is een 
ontwerpbestemmingsplan, getiteld "De Gagel te Nijverdal" in procedure gebracht. 

Het plangebied omvat de percelen Grotestraat 108 en 110 te Nijverdal. Het plangebied wordt aan 
de zuidzijde begrensd door de Grotestraat (N35), aan de westzijde door een perceel waar een 
politiebureau is gevestigd, aan de oostzijde door een perceel met een woning van derden en aan 
de noordzijde tot slot door een parkeerplaats. 

Het ontwerpbestemmingsplan "De Gagel te Nijverdal" heeft gedurende zes weken ter inzage 
gelegen. Er zijn in totaal vijf zienswijzen ingediend. De zienswijzen zijn getoetst op 
ontvankelijkheid en - voor zover ontvankelijk - inhoudelijk beoordeeld, zie Bijlage I, getiteld: 
"Nota zienswijzen/ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan De Gagel te Nijverdal". Om te 
kunnen bouwen conform het woonkeurcertificaat is een aanpassing van het gebouw van belang. 
Om dat moge/ijk te maken, adviseren wij u om de raad voor te stellen om het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan. 

Opdracht: 
Niet van toepassing/ 

Aanleiding: 
De Woningstichting Hellendoorn te Nijverdal is met een initiatief gekomen om een 
appartementencomplex te realiseren voor in totaal 22 appartementen. In het kader hiervan, is een 
ontwerpbestemmingsplan, getiteld "De Gagel te Nijverdal" in procedure gebracht. Bedoeling is 
om 12 van deze appartementen te bestemmen voor de Stichting Baalderborg die daar jongeren 
wil huisvesten met een verstandelijke handicap die zodanig van aard is dat deze jongeren wel 
zelfstandig kunnen wonen. De overige 10 appartementen zijn bestemd voor de doelgroep 
jongeren. 

Het plangebied omvat de percelen Grotestraat 108 en 110 te Nijverdal. Het plangebied wordt aan 
de zuidzijde begrensd door de Grotestraat (N35), aan de westzijde door een perceel waar een 
politiebureau is gevestigd, aan de oostzijde door een perceel met een woning van derden en aan 
de noordzijde tot slot door een parkeerplaats. 

Doelstelling: 
Komen tot een actueel voorwaardenscheppend planologisch kader voor de percelen Grotestraat 
108 en 110 te Nijverdal. 

Mogelijke oplossingen: 
Zie voorgestelde oplossingen. 
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Voorgestelde oplossingen: 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter visie gelegen van zaterdag 19 februari 2011 tot en met 
vrijdag 1 april 2011. In totaal vijf (rechts)personen hebben gebruik gemaakt van de geboden 
gelegenheid om mondeling, schriftelijk of per e-mail een zienswijze bij u in te dienen omtrent het 
ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan "De Gagel te Nijverdal". 

In de bij dit voorstel behorende BIJLAGE 1: "Nota zienswijzen/ambtshalve wijzigingen 
bestemmingsplan De Gagel te Nijverdal" zijn de ingekomen zienswijzen integraal weergegeven, 
getoetst op ontvankelijkheid en - voor zover ontvankelijk - inhoudelijk beoordeeld. Om te kunnen 
bouwen conform het woonkeurcertificaat is een aanpassing van het gebouw van belang. Om dat 
mogelijk te maken, adviseren wij u om het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen ten 
opzichte van het ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan. 

Exploitatieplan. 
Gelet op het ter zake bepaalde in artikel 6.12, tweede lid, van de Wet ruimtelijke ordening, juncto 
artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening merken wij op dat het bestemmingsplan "De 
Gagel te Nijverdal" een herziening betreft van een deel van het bestemmingsplan "Centrum 
Nijverdal 2004" en van een deel van het bestemmingsplan "Nijverdal-Oost". Het gaat om de 
bouw van woningen (in casu 22 appartementen). Voor deze locatie is een 
exploitatieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en de Woningstichting. Er is dan ook geen 
aanleiding (geweest) om een exploitatieplan op te stellen voor het bestemmingsplan. 

Wet geluidhinder. 
Voor zowel het industrielawaai als voor het wegverkeerslawaai worden de wettelijke 
voorkeurswaarden qua geluid van respectievelijk 50 db(A) en 48 dB overschreden. Wel blijven de 
geluidsniveaus onder de maximale geluidswaarden waarvoor ons college bevoegd is om een 
hogere grenswaarde Wet geluidhinder vast te stellen. 

Er is ook onderzoek gedaan naar het spoorweglawaai. Doordat het appartementencomplex aan de 
zijde van het spoor wordt uitgevoerd met een zogenaamde vliesgevel en met dove gevels aan de 
oost- en westzijde, is geluidsgevoeligheid voor het spoorweglawaai aan deze zijde niet aan de 
orde. 

Conform het bepaalde in artikel 48, 76 en 110c van de Wet geluidhinder (Wgh) hebben wij tijdig, 
dat wil zeggen vóórdat u dit bestemmingsplan vaststelt, besloten tot het vaststellen van een 
hogere grenswaarden voor het industrielawaai en het wegverkeerslawaai. 

Digitale vaststelling bestemmingsplan. 
Bestemmingsplannen die na 1 januari 2010 worden vastgesteld, dienen digitaal te worden 
vastgesteld. Het digitale bestemmingsplan is juridisch bindend. De papieren versie - die nog wel 
verplicht is en die u als bijlage aantreft - heeft alleen nog maar een "raadpleegfunctie". Wettelijk 
is bepaald dat als na de vaststelling de inhoud van de langs elektronische weg vastgestelde visie 
en de verbeelding daarvan op papier tot een verschillende uitleg aanleiding geven, de elektronisch 
vastgestelde versie beslissend is (zie daartoe het ter zake bepaalde in artikel 1.2.3 lid 2 van het 
Besluit ruimtelijke ordening). 

Communicatie: 
De vaststelling van het bestemmingsplan zal op de gebruikelijke - wettelijk voorgeschreven -
wijze bekend gemaakt worden door: 
• Een bekendmaking van het raadsbesluit in de digitale Nederlandse Staatscourant. 
• Plaatsing van het digitaal vastgestelde bestemmingsplan op de landelijke database voor 

digitale bestemmingsplannen, RO-online (= www.ruimtelijkeplannen.nl). 
• Een bekendmaking van het raadsbesluit in het Hellendoorn-Journaal. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl
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Plaatsing van de regels ( = voorschriften), de verbeelding ( = plankaart), de plantoelichting, 
het raadsbesluit, de bijbehorende bijlages en de bekendmaking van het raadsbesluit op de 
gemeentelijk webisite. 
De wettelijk verplichte doorzending van de (hyper)link van de locatie op RO-online waar 
de hiervoor genoemde stukken zijn geplaatst naar respectievelijk: 
* De eenheid Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid van de provincie Overijssel te 

Zwolle. 
* Het dagelijks bestuur van het Waterschap Regge en Dinkel te Almelo. 
* De VROM-Inspectie te Den Haag. 
Het informeren van alle indieners van zienswijzen over uw besluit en - voor zover het gaat 
om door u ontvankelijke verklaarde zienswijzen - de daartegen openstaande 
beroepsmogelijkheden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den 
Haag (met daarnaast de mogelijkheid - voor zover noodzakelijk - voor het indienen van 
een voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State). 

Effecten meten: 
Niet van toepassing. 

Planning: 
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt bekend gemaakt op de hiervoor onder het "kopje" 
communicatie aangegeven wijze. 

Het - gewijzigd ten opzichte van het ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan - vastgestelde 
bestemmingsplan wordt conform artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening zes weken na 
vaststelling door de raad gedurende zes weken ter visie gelegd en treedt na deze beroepstermijn 
in werking, tenzij iemand tijdens deze periode - naast het aantekenen van beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State - een verzoek om een voorlopige voorziening te 
treffen indient bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak in Den Haag. In dat geval 
treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan na een uitspraak door voormelde 
Voorzitter. 

Concept Besluit: 
1. De heer A. Boeve namens Boeve Exploitatie BV, Ninaberlaan 81a, 7447 AC 

Hellendoorn (11ink04450), niet ontvankelijk te verklaren in zijn zienswijzen. 
2. Naar aanleiding van de overige ingediende zienswijzen, te besluiten zoals in 

BIJLAGE I is aangegeven; 
3. Te besluiten tot de ambtshalve wijziging zoals in BIJLAGE I is aangegeven. 

4. Te bepalen dat een exploitatieplan geen deel uit maakt van het bestemmingsplan 
"De Gagel te Nijverdal". 

5. Het bestemmingsplan "De Gagel te Nijverdal" gewijzigd vast te stellen ten 
opzichte van het ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan. 

Nijverdal, 17 mei 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De locQrsecretaris, / " ~ \ de burgemeester. 

HTG.M. Zwijnenberg, 
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Advies commissie(s): 
De commissie grondgebied stemt ermee in dat het voorstel als hamerstuk wordt voorgelegd aan 
de raad. 

Nr."11INT00970 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter, 

Nijverdal, 4 juli 2011 

ur^ A 
Bijlagen: 
Zienswijzen omtrent het ontwerpbestemmingsplan "De Gagel te Nijverdal" 



Gemeente 
Hellendoorn 

Registratienummer: 11UIT04632 (behoort bij nummerl 1int00970) 
Onderwerp: zienswijzen en ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan "De Gagel te Nijver 

B I J L A G E I 

BEOORDELING ZIENSWIJZEN OMTRENT HET ONTWERPBESTEMMINGSPLAN "DE GAGEL TE 
NIJVERDAL" ALSMEDE VOORSTELLEN TOT AMBTSHALVE WIJZIGINGEN 

A. Inleiding. 

De Woningstichting Hellendoorn te Nijverdal is met een initiatief gekomen om een 
appartementencomplex te realiseren voor in totaal 22 appartementen. In het kader hiervan, is een 
ontwerpbestemmingsplan, getiteld "De Gagel te Nijverdal" in procedure gebracht. 

Het plangebied omvat de percelen Grotestraat 108 en 110 te Nijverdal. Het plangebied wordt aan 
de zuidzijde begrensd door de Grotestraat (N35), aan de westzijde door een perceel waar een 
politiebureau is gevestigd, aan de oostzijde door een perceel met een woning van derden en aan 
de noordzijde tot slot door een parkeerplaats. 

Het ontwerpbestemmingsplan "De Gagel te Nijverdal heeft met ingang van zaterdag 19 februari 
2011 tot en met vrijdag 1 april 2011 ter visie gelegen. Gedurende deze periode kon men 
mondeling, schriftelijk of per e-mail een zienswijzen indienen omtrent het 
ontwerpbestemmingsplan bij de raad. Van deze mogelijkheid is gebruik gemaakt door 
(rechts)personen. Omtrent het ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan zijn zienswijzen 
ingediend (op volgorde van binnenkomst) door: 

1. Mevrouw W. Herzberg, Grotestraat 204, 7443 BL Nijverdal (11ink02093). 
2. De heer N.J. Vilters en mevrouw Y. Vilters-Wansleeben, Grotestraat 106, 7443 BL 

Nijverdal (11ink02105). 
3. De heer E.J. Kelder, Grotestraat 102, 7443 BL Nijverdal (11ink03121). 
4. De heer W.A. Kruithof en mevrouw B.D. Kruithof-Boer, Grotestraat 100, 7443 BL 

Nijverdal (11ink04404). 
5. De heer A. Boeve namens Boeve Exploitatie BV, Ninaberlaan 81a, 7447 AC Hellendoorn 

(11ink04450). 

Ontvankelijkheid. 
Zoals hiervoor opgemerkt, heeft het ontwerpbestemmingsplan gedurende zes weken ter visie 
gelegen in de periode van zaterdag 19 februari 2011 tot en met vrijdag 1 april 2011. De 
zienswijze genoemd onder nummer 5 van de heer A. Boeve, namens Boeve Exploitatie BV is 
ingekomen op 8 april 2011, derhalve ruim buiten de termijn van tervisielegging. Derhalve dient de 
heer A. Boeve niet-ontvankelijk te worden verklaard in zijn zienswijze wegens 
termijnoverschrijding. De zienswijzen genoemd onder 1 tot en met 4 zijn tijdig ingediend tijdens 
voormelde periode van tervisielegging. De indieners ervan kunnen daarom alle vier in hun 
zienswijzen worden ontvangen. 

Nu er door de heer Boeve namens Boeve Exploitatie BV niet tijdig een zienswijze omtrent het 
ontwerpbestemmingsplan is ingediend, heeft dat tot gevolg dat de heer Boeve niet de 
mogelijkheid heeft om tegen de besluitvorming van de raad omtrent de door hem ingediende 
zienswijze beroep aan te tekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in 
Den Haag. 
De onder 1 t/m 4 genoemde, wel in hun zienswijzen ontvankelijke indieners van zienswijzen 
hebben deze beroepsmogelijkheid wel. 

Bijlage I: Nota zienswijzen/ambtshalve wijzigingen bestemmingsplan "De Gagel te Nijverdal" 
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Ambtshalve wijziging 
Als gevolg van voortschrijdend inzicht, zal na de behandeling van zienswijzen een voorstel 
worden gedaan tot ambtshalve wijziging van het bestemmingsplan. 

B. Behandeling zienswijzen. 

1. Mevrouw W. Herzberg (11ink02093), Grotestraat 104, 7333 BL Nijverdal. 
Mevrouw Herzberg merkt op het niet eens te zijn met het ontwerpbestemmingsplan "De 
Gagel "om een aantal redenen (daarbij schrijft zij telkens in de meervoudsvorm! ). 
a. Doordat er hoog gebouwd wordt, hebben zij geen zonlicht meer in haar tuin. Dit vinden zij 

heel bezwaarlijk. Zij stelllen dit niet te kunnen goedkeuren. Tijdens een 
voorlichtingsbijeenkomst werd er toen laconiek aangegeven dat zij hun tuin maar moesten 
herinrichten (terras verplaatsen) maar zoals de plannen er nu voorliggen heeft zij helemaal 
geen zonlicht meer in haar tuin. Tevens leidt dit tot een behoorlijke waardevermindering 
van hun woning. 

b. Doordat er jongeren geplaatst worden hebben zij meer geluidsoverlast, muziek, praten, 
hangjongeren. 

c. Parkeerterreinen worden gebruikt waar zij nu hun auto's geparkeerd hebben staan. 
d. Hoe wordt het opgelost met vuilcontainers ? 
e. Geluidsoverlast mede doordat er meer betegeld wordt wat naast haar tuin loopt. 
f. Geluidsoverlast van winkelwagentjes (de bewoners gaan met hun winkelwagentjes 

winkelen in de nabije supermarkten). 

Beoordeling ad 1a 

Vanwege de geplande hoogbouw met appartementen op de percelen Grotestraat 108 en 
Grotestraat 110 te Nijverdal is de architect van de Woningstichting Hellendoorn te Nijverdal, de 
heer R. Brok van MAS Architectuur bv te Hengelo (Ov), verzocht om een bezonningsstudie aan 
ons te overleggen met daarin een onderzoek naar de bezonningssituatie ter plaatse vóór en na de 
realisatie van het appartementencomplex. 
Het resultaat van deze studie, treft u als bijlage aan. 

Het resultaat/de conclusie van de studie kan als volgt worden weergegeven: 
"Deze studie heeft tot doel de impact van de bezonning op de belendende percelen ten gevolge 
van de nieuwbouw van het gebouw De Gagel inzichtelijk te maken. 
Daartoe is een bezonningssimulatie gemaakt van de bestaande situatie en een simulatie van de 
nieuwe situatie. De resultaten zijn vervolgens naast elkaar gelegd en er is beschreven op welke 
momenten de schaduwsituatie significant anders is ten gevolge van de nieuwbouw ten opzichte 
van de bestaande situatie. De simulaties zijn gemaakt met behulp van het computerprogramma 
Sketchup, versie 7. In een 3d-model zijn de bestaande situatie van het complex de Gagel en de 
omringende bebouwing gemodelleerd. De massa van de verschillende gebouwen zijn bij 
benadering vormgegeven op basis van fotomateriaal, dat zelf ter plekke gemaakt is alsmede 
beschikbaar is via Google Streetview. 
De locatie is in het programma exact ingevoerd middels coördinaten. 
De simulaties zelf bestaan beide uit berekeningen van de slagschaduw op de grond ten gevolge 
van de bebouwing. Deze berekeningen zijn gedaan voor de zonnestand op verschillende 
tijdstippen met een vaste interval op een bepaalde dag in het jaar. Dit is gedaan voor meerdere 
dagen door het jaar, te weten 21 maart, het voorjaar, 21 juni, de zomer, 
21 september het najaar en 21 december de winter. De tijdstippen zijn 09.00 uur, 12.00 uur, 
15.00 uur en 18.00 uur. Als extra simulaties zijn de dag en tijdstippen gesimuleerd welke in één 
van de zienswijzen genoemd worden, te weten: 1 mei, 16.00 uur en 18.00 uur 
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1 September, 16.00 uur en 18.00 uur. De afbeeldingen met de resultaten in het platte vlak van 
deze simulaties vindt u in dit boekwerk. De plattegronden zijn noord georiënteerd. De zon draait 
van rechts, via de onderzijde van de pagina naar links. 

Conclusies 
Situatie op 21 december 
Uit de simulaties blijkt dat om 12.00 uur er meer schaduw valt op de parkeerplaats van het 
politiekantoor ten gevolge van de nieuwbouw. Ten aanzien van de situatie op de overige 
tijdstippen is de conclusie dat de nieuwbouw geen wezenlijk extra nadelig effect heeft op de 
schaduw die op de belendende percelen valt. Dit heeft te maken met lage zonnestand 
in de winter. 
Simulatie op 21 maart en 21 september 
Uit de simulaties blijkt dat om 12.00 uur er meer schaduw valt op de parkeerplaats van het 
politiekantoor ten gevolge van de nieuwbouw. 
Op het tijdstip 15.00 uur blijkt dat het middelste deel van de tuin van het direct aangrenzende 
perceel. Grotestraat 106, meer schaduw vangt ten gevolge van de nieuwbouw. De tuin ligt in de 
huidige situatie ook al gedeeltelijk in de schaduw. Op het tijdstip 18.00 uur blijkt de schaduw 
weer gelijk te zijn als in de bestaande situatie. 
21 juni 
Uit de simulatie blijkt dat er vanaf 15.00 uur een duidelijke toename van schaduw is in het 
voorste deel van de tuinen van de belendende percelen. Om 18.00 uur valt deze extra schaduw 
op de percelen Grote Straat 106, 104 en 102. 

Algemene conclusies 
Vanwege de noordoriëntering van de tuinen van de belendende percelen Grotestraat 106 t/m 100 
heeft de nieuwbouw geen onevenredige nadelig effect ten opzichte van de bestaande situatie in 
de ochtend en middag. Met name de schaduw van de nieuwbouw ten gevolge van de hoge 
avondzon in de zomer heeft enige consequenties voor de belendende percelen tussen 15.00 uur 
en 18.00 uur in het voorste deel van de tuin." 

Op grond van de resultaten /conclusie van de uitgevoerde bezonningsstudie blijkt dat er enigszins 
effecten zijn ten aanzien van de bezonningssituatie op de belendende percelen, doch dit over het 
gehele jaar beschouwd niet lijdt tot onevenredige nadelige effecten waardoor een onaanvaardbare 
situatie ontstaat. Wij adviseren u dit onderdeel van de zienswijze ongegrond te verklaren 

Beoordeling ad 1b. 
Het nieuw te bouwen appartementencomplex wordt inderdaad gebouwd voor de doelgroep 
jongeren. Het is de bedoeling dat van de 22 te realiseren appartementen er 12 worden bestemd 
voor de Stichting Baalderborg. Het gaat om de doelgroep: mensen met een verstandelijke 
handicap, waarbij de handicap zodanig van aard is dat ze wel zelfstandig kunnen wonen. 

De overige 10 appartementen zijn bedoeld voor jongerenhuisvesting. Men kan echter niet zo 
maar in zijn algemeenheid stellen dat jongeren meer geluidsoverlast veroorzaken door muziek 
en/of praten of dat er sprake is van hangjongeren dan bij andere doelgroepen. Dat is strijdig met 
het in artikel 1 van onze Nederlandse Grondwet vastgelegde discriminatieverbod. 

Onderscheid naar leeftijd valt onder dat discriminatieverbod 
Wij adviseren u deze zienswijze ongegrond te verklaren. 

Beoordeling ad 1c. 
Zoals hiervoor opgemerkt, zijn 12 van de te realiseren 22 appartementen bestemd voor de 
Stichting Baalderborg die vanwege hun verstandelijke handicap niet over een rijbewijs beschikken 
en dus niet beschikken over een eigen auto. De overige 10 appartementen zijn bedoeld voor de 
huisvesting van jongeren. Als het gaat om openbare parkeerplaatsen, kunnen mensen die in de 
naastgelegen panden wonen deze openbare parkeerplaatsen niet voor zichzelf claimen. Bij de 
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nieuwbouw van De Gagel is niet voldoende ruimte om parkeerplaatsen op eigen terrein te 
realiseren. 

Op basis van het artikel 2.5.30, vierde lid van de bouwverordening heeft de raad van Hellendoom 
de Parkeerbijdrageregeling vastgesteld. Op grond van deze regeling zijn Burgemeester en 
Wethouders bevoegd om een omgevingsvergunning te verlenen in afwijking van artikel 2.5.30 lid 
1 van de bouwverordening 2010. Voorwaarde hiervoor is dat er per noodzakelijke parkeerplaats 
een storting van € 500, - gedaan moet worden in het gemeentelijke parkeerfonds. 

Het gaat om appartementen. In de Bijlage behorende bij de Parkeerbijdrageregeling is vastgesteld 
dat er per appartement één parkeerplaats is benodigd. De Woningstichting dient derhalve een 
storting te doen van 22 x € 500 , - = €11.000,- in het gemeentelijke parkeerfonds. De 
gemeente is vervolgens verplicht om binnen 10 jaren na deze storting binnen een straal van 1 
kilometer rondom het appartementencomplex daadwerkelijk 22 extra parkeerplaatsen aan te 
leggen. Als de gemeente daarin nalatig is, moet het betaalde bedrag vermeerderd met de 
wettelijke rente aan de Woningstichting worden terugbetaald. 

Deze financiële verplichting van de Woningstichting is juridisch vastgelegd/geborgd in artikel 13 
van de gesloten anterieure overeenkomst tot grondexploitatie tussen de gemeente en de 
Woningstichting. 

Het gaat bij 12 van de 22 appartementen om huisvesting van mensen met een verstandelijke 
handicap. Dat betekent in de praktijk dat er feitelijk maar voor 10 appartementen echt sprake is 
van behoefte aan een parkeerplaats, dus wordt de parkeerbehoefte ruimschoots gecompenseerd 
door de storting in het parkeerfonds voor 22 appartementen. 

Wij adviseren u om deze zienswijze ongegrond te verklaren. 

Beoordeling ad 1d. 
Net als bij andere woningen en wooncomplexen worden huisvuilcontainers tweewekelijks door de 
gemeente geledigd nadat de bewoners deze containers hebben geplaatst op een door de 
gemeente voorgeschreven locatie op het trottoir vóór de woning en/of het wooncomplex. Voor 
de bewoners van het appartementencomplex geldt wat betreft de huisvuilcontainers hetzelfde als 
voor elke andere bewoner/inwoner van de gemeente Hellendoom. 
Wij adviseren om deze zienswijze ongegrond te verklaren. 

Beoordeling ad 1e en 1f. 
Het betegelen van gronden is een private aangelegenheid waar wij als gemeente geen invloed of 
grip op hebben. De nieuwbouw van een appartementencomplex voor jongeren leidt niet tot meer 
geluidsoverlast dan vóór de nieuwbouw van de Gagel met 22 appartementen voor 
jongerenhuisvesting het geval zou zijn geweest. 

Wat betreft winkelwagentjes leren ons andere vergelijkbare woonvoorzieningen c.q. huisvesting 
van deze doelgroepen dat dit probleem zich niet of nauwelijks voordoet. Tevens zijn ons geen 
klachten bekend die hierop betrekking hebben. Mocht dit toch aan de orde zijn dan kan ook de 
verhuurder voor zover zich dit op zijn terrein afspeelt of de gemeente voor zover het openbaar 
gebied betreft tegen overlast optreden. 

Wij adviseren u om deze zienswijze ongegrond te verklaren. 

2. De heer N.J. Vilters en mevrouw Y. Vilters-Wansleeben (11ink02105), Grotestraat 106, 
7443 BL Nijverdal. 

De zienswijze van de heer en mevrouw Vilters kan als volgt worden samengevat: 
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a. Er is onvoldoende rekening gehouden met negatieve effecten van schaduwwerking op 
hun perceel Grotestraat 106 te Nijverdal. Daartoe hebben zij bij hun zienswijze een 
tekening gevoegd waarop volgens hen bij benadering is weergegeven hoe het 
schaduwvlak zich manifesteert om 16 uur en om 18.00 uur op 1 mei en op 1 
september bij de toegelaten hoogte van 12 meter van het nieuw te bouwen 
appartementencomplex. Voorts hebben zij een soortgelijke berekening bijgevoegd bij 
een maximaal toelaatbare hoogte van het nieuw te bouwen appartementencomplex van 
6,5 meter. 

b. Zij zijn er beducht voor dat door allerlei invloeden een trek (luchtstroom) rond hoge 
gebouwen ontstaat waardoor in de nabijheid van een dergelijk gebouw het verblijf niet 
aangenaam is. 

c. Men is beducht voor een afname van de kwaliteit van hun woonomgeving en daarmee 
een evenredige waardedaling van hun onroerend goed. 

Beoordeling ad 2a. 
Hiervoor verwijzen wij naar onze beoordeling op een soortgelijke zienswijze ad 1a van mevrouw 
Herzberg. 

Gelet op de resultaten /conclusie van de uitgevoerde bezonningsstudie waaruit blijkt dat de 
nadelige effecten zodanig gering zijn en nauwelijks invloed hebben op de bezonningssituatie van 
de belendende percelen, adviseren wij u dit onderdeel van de zienswijze ongegrond te verklaren 

Beoordeling ad 2b. 
De heer en mevrouw Vilters zijn beducht voor ongewenste luchtstromen rondom het nieuw te 
bouwen appartementencomplex. Wij zijn van mening dat ten gevolge van de nieuwbouw geen 
onevenredige verslechtering van het woongenot aan de orde is. 

Wij adviseren u om deze zienswijze ongegrond te verklaren. 

Beoordeling ad 2c 
De gemeente acht het onderhavige bouwplan van de Woningstichting uit een oogpunt van een 
goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar. 
Voor wat betreft mogelijke waardedaling van hun onroerend goed, wijzen wij op de mogelijkheid 
om - na het onherroepelijk worden van deze planherziening - via een separate procedure (die los 
staat van de onderhavige herziening van het bestemmingsplan) bij ons college een verzoek in te 
dienen om vergoeding van planschade. 

Het verzoek wordt afgehandeld volgens een procedure die is vastgelegd in de 
"Procedureverordening planschade gemeente Hellendoorn 2009". 

De procedure komt er in het kort op neer dat een van de gemeente onafhankelijk, deskundig 
bureau de maximale planologische mogelijkheden van het voorheen geldende planologische 
regime gaat vergelijken met de maximale planologische mogelijkheden van het huidige 
planologische regime. Tezamen met een onafhankelijke taxateur wordt vervolgens berekend of er 
daadwerkelijk sprake is van waardedaling en zo ja of deze waardedaling al dan niet behoort tot 
"het normale maatschappelijk risico" (artikel 6.2 Wet ruimtelijke ordening. Op basis van dit 
advies neemt ons college vervolgens een besluit of er al dan niet aanleiding is om over te gaan 
tot een uitbetaling van planschadevergoeding (eventueel nog vermeerderd met de wettelijke 
rente). Tegen dit besluit kan men een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij ons college van 
Burgemeester en Wethouders. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift kan met beroep 
aantekenen bij de Sector bestuursrecht van de Rechtbank Almelo. Tot slot kan met tegen de 
beslissing van de Rechtbank beroep aantekenen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State in Den Haag. 

Als ons college een gemotiveerd verzoek ontvangt om vergoeding van planschade, dient de 
aanvrager voor de behandeling van een dergelijk verzoek een bepaald legesbedrag aan de 
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gemeente te betalen. Dit bedrag wordt gerestitueerd indien het betreffende verzoek daadwerkelijk 
leidt tot vergoeding van planschade; wordt het verzoek afgewezen dan wordt dit bedrag 
daarentegen niet gerestitueerd. 

Wij adviseren u om deze zienswijze ongegrond te verklaren. 

3. De heer E.J. Kelder(11ink03121), Grotestraat 102, 7443 BL Nijverdal. 
a. De heer Kelder is van mening dat in het ontwerpplan geen rekening is gehouden met de 

schaduwwerking en luchtstromen op zijn perceel Grotestraat 102 te Nijverdal. 
b. De kwaliteit van de woonomgeving zal door dit bouwplan afnemen evenals de waarde van 

zijn onroerend goed. 
c. De heer Kelder verzoekt de toegelaten hoogtes in het bestemmingsplan aan te passen 

waardoor de negatieve invloed achterwege zal blijven en hij kan blijven genieten van de 
zon. 

Beoordeling ad 3a. 
Hiervoor verwijzen wij voor wat betreft de bezonningssituatie naar onze beoordeling op een 
soortgelijke zienswijze ad 1a van mevrouw Herzberg. Voor wat betreft luchtstromen, verwijzen 
wij naar onze beoordeling onder ad 2b van de heer en mevrouw Vilters. 
Wij adviseren u om deze zienswijze ongegrond te verklaren. 

Beoordeling ad 3b en 3c. 
Wij zijn van mening dat de kwaliteit van de woonomgeving ter plaatse niet onevenredig 
achteruitgaat ten gevolge van de geplande nieuwbouw. Voor wat betreft vrees voor 
waardedaling verwijzen wij naar onze beoordeling onder ad 2c op de zienswijze van de heer en 
mevrouw Vilters. 
Wij adviseren u derhalve om deze zienswijze ongegrond te verklaren. 

4. De heer W.A. Kruithof en mevrouw B.D. Kruithof-Boer (11ink04404), Grotestraat 100, 
7443 BL Nijverdal. 

De zienswijze van de heer en mevrouw Kruithof is identiek aan de zienswijze onder 3 van de heer 
Kelder. Voor de beoordeling ervan verwijzen wij dan ook naar de beoordeling onder 3a en 3b op 
de zienswijze van de heer Kelder. 
Wij adviseren op basis van de beantwoording dan ook om deze zienswijze eveneens ongegrond 
te verklaren. 

C. Ambtshalve aanpassing. 

Tijdens de nadere bouwtechnische uitwerking - gedurende de fase van tervisielegging van het 
ontwerpbestemmingsplan - van het nieuwbouwplan voor jongerenhuisvesting in het 
appartementencomplex "De Gagel" is geconstateerd dat de tot dan toe geschetste plattegronden 
van de appartementen weliswaar aan het Bouwbesluit voldoen, doch niet aan de nader gestelde 
eisen ten aanzien van de bruikbaarheid van de appartementen. 

Tussen de gemeente Hellendoorn en de Woningstichting is een convenant gesloten waarin onder 
meer wordt bepaald dat alle nieuwbouwprojecten zullen worden ontwikkeld met een zogenaamd 
"woonkeurcertificaat". Het certificaat wordt afgegeven voor nieuwbouwwoningen met een hoog 
niveau wat betreft gebruikskwaliteit. Om te voldoen aan deze woonkeur moet worden voldaan 
aan een bepaalde maatvoering. 
Om die reden is door de architect op verzoek van de Woningstichting gekozen voor een wat 
grotere eetkamer en een wat grotere woonkeuken, dus voor wat grotere verblijfsruimtes. Dit 
heeft tot gevolg dat de individuele plattegronden van de appartementen met circa 1,25 meter zijn 
verlengd. Om die reden dient de rooilijn van het rechtergedeelte (de drie laagse bebouwing) van 
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de geplande nieuwbouw circa 1 meter verder naar voren te worden geschoven (dus 1 meter 
verder richting Grotestraat). 
Dit heeft weinig tot geen nadelige consequenties voor de woonomgeving ter plaatse. In de 
belangenafweging prevaleert daarom naar onze mening de nagestreefde hoogwaardige 
gebruikskwaliteit. 
Om die reden stellen wij voor om het verzoek van de Woningstichting te honoreren om het 
bestemmingsplan op dit onderdeel gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ter visie gelegde 
ontwerpbestemmingsplan. 
Ter zijde wordt opgemerkt dat bij de bezonningsstudie, zoals die is gebruikt/aangehaald bij de 
weerlegging van diverse ingekomen zienswijzen, al rekening is gehouden met deze wijziging. Qua 
bezonningssituatie achten wij het verder naar voren bouwen van het aangehaalde deel van de 
nieuwbouw ruimtelijk gezien acceptabel. 

D. Advies. 

Voorgesteld wordt: 

De heer A. Boeve namens Boeve Exploitatie BV, Ninaberlaan 81a, 7447 AC Hellendoorn 
(11ink04450), niet ontvankelijk te verklaren in zijn zienswijzen. 

De zienswijzen van: 
Mevrouw W. Herzberg, Grotestraat 204, 7443 BL Nijverdal (11ink02093); 
De heer N.J. Vilters en mevrouw Y. Vilters-Wansleeben, Grotestraat 106, 
7443 BL Nijverdal (11ink02105); 
De heer E.J. Kelder, Grotestraat 102, 7443 BL Nijverdal (11ink03121); 
De heer W.A. Kruithof en mevrouw B.D. Kruithof-Boer, Grotestraat 100, 7443 
BL Nijverdal (11ink04404), 

ongegrond te verklaren. 

Conform artikel 6.12 lid 2 van de Wet ruimtelijke ordening te besluiten dat een 
exploitatieplan geen deel uitmaakt van het bestemmingsplan "De Gagel te Nijverdal". 

Het bestemmingsplan "De Gagel te Nijverdal" gewijzigd vast te stellen ten opzichte van 
het ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan, een en ander zoals omschreven in de 
hoofdstukken B en C van deze bijlage. 
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