
Punt 5. : Voorstel tot vaststelling van het 
bestemmingsplan "Broekmate te 
Nijverdal" 

Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Het plangebied van het ontwerpbestemmingsplan "Broekmate te Nijverdal" betreft momenteel 
een extensief bebouwde open ruimte binnen de woonwijk Noetsele in Nijverdal. Het plangebied 
wordt omsloten door de achterzijden van woonpercelen aan de Rijssensestraat, Keizersweg, 
Noetselerbergweg en Cornells Kuyperweg. Met dit bestemmingsplan wordt beoogd een kader te 
bieden voor de realisatie van 4 nieuwe vrijstaande bungalows in één bouwlaag ter vervanging 
van 4 bestaande woningen in één gebouw. Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 
22 december 2012 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Voorgesteld wordt de ingediende 
zienswijzen deels gegrond (t.a.v. de maximale bouwhoogte van erf af scheidingen en de 
begripsomschrijving van straatpeil) en deels ongegrond te verklaren en het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te laten stel/en conform de bijgevoegde nota beoordeling zienswijzen 
ontwerpbestemmingsplan Broekmate. Daarnaast wordt voorgesteld om ambtshalve de toelichting 
aan te vullen met een nadere onderbouwing waarom in een deel van het plangebied 
vėrgunningsvrije bijgebouwen zijn uitgesloten. 

Opdracht: 
Vaststell ing van het bestemmingsplan Broekmate te Nijverdal 

Het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan Broekmate te Nijverdal heeft vanaf 22 december 2012 
gedurende zes weken voor een ieder bij het loket Bouwen, milieu en openbare ruimte ter inzage 
gelegen. Voorts was het ontwerpbestemmingsplan in te zien via de gemeentelijke website en de 
landelijke voorziening www.ruimteli jkeplannen.nl. Gedurende de inzageperiode is de gelegenheid 
geboden aan een ieder om een zienswijze omtent het ontwerpbestemmingsplan in te dienen bij 
uw raad. Binnen de inzagetermijn zijn drie schriftelijke zienswijzen ingediend. 

Doelstelling: 

Planologische medewerking verlenen aan de bouw van vier vrijstaande bungalows. 

Voorgestelde oplossingen: 
Voor de inhoudelijke beoordeling van de drie ingediende zienswijzen verwijzen wij naar de 
bijgevoegde nota beoordeling zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Broekmate te Nijverdal. 
Op een tweetal punten zijn de zienswijzen gegrond en wordt voorgesteld het bestemmingsplan 
hierop aan te passen. 

Ten eerste is geconstateerd dat binnen de bestemming 'Verkeer-Verblijf ' bouwwerken, geen 
gebouwen zijnde, zijn toegestaan tot een maximale hoogte van 5 meter. Deze regeling is bedoeld 
voor het realiseren van bouwwerken ten behoeve van de bestemming, zoals lantaarnpalen, een 
toegangspoort, nutsvoorzieningen en ander straatmeubilair. Aangezien een erfafscheiding ook 
een bouwwerk, geen gebouw zijnde, is, achten wij het wenselijk hier een nuancering in aan te 
brengen om te voorkomen dat ongewenste bouwrechten ontstaan ten aanzien van een 
erfafscheiding aan de zijkant van het perceel van de Rijssensestraat 174. Het is ook niet de 
bedoeling erfafscheidingen van 5 meter hoog mogelijk te maken. 

Aanleiding: 

rii MI 11 r i ii ii ii ii nu ii 
(code voor postverwerking) 



= 2 = 

Voorgesteld wordt om 
binnen de bestemming 'Verkeer-Verblijf ' voor erfafscheidingen een maximale bouwhoogte 
in de regels op te nemen van 1 meter; 
ter plaatse van het achtererf van appellant, dat nu direct grenst aan de bestemming 
'Verkeer-Verblijf ', een smalle strook de bestemming 'Groen-Landschapswaarde' toe te 
kennen met de bouwaanduiding 'specifieke bouwaanduiding - erf afscheiding'. 

Voor wat betreft de bestemming 'Groen-Landschapswaarde' bestaat in het bestemmingsplan 
eveneens de mogelijkheid bouwwerken, geen gebouwen zijnde, te realiseren tot een maximale 
hoogte van 5 meter. Ook hier dient een nuancering te worden aangebracht voor erfafscheidingen. 
Aangezien binnen het plangebied voor wat betreft in het westen gesitueerde parkeerplaats een 
vergelijkbare situatie voordoet als bij het achtererf van het perceel Rijssensestraat 174 (namelijk 
dat een achtererf grenst aan de bestemming 'Verkeer-Verblijf), namelijk bij het achtererf van de 
Cornells Kuyperweg 2 3 , is het ook hier wenselijk om aan een smalle strook de bestemming 
'Groen-Landschapswaarde' toe te kennen. 

Voorgesteld wordt om: 
binnen de bestemming 'Groen-Landschapswaarde' voor erfafscheidingen een maximale 
bouwhoogte in de regels op te nemen van 2 meter; 
ter plaatse van het achtererf van de Cornells Kuyperweg 23 , dat nu grenst aan de 
bestemming 'Verkeer-Verblijf ', een smalle strook de bestemming 'Groen-
Landschapswaarde' toe te kennen. 

Het voors te l v o o r de n i e u w e verbee ld ing is b i j gevoegd . 

Ten tweede is in het bestemmingsplan geen juiste begripsomschrijving opgenomen van het begrip 
'straatpeiľ . De gehanteerde definitie van peil in de bestemmingsplanregels is de hoogte van de 
weg die de hoofdtoegang van het betreffende bouwwerk vormt. Aangezien de huidige 
ontsluitingsweg zal wijzigen en nog onduidelijk is hoe hoog de weg aangelegd zai worden, wordt 
voorgesteld om de gemiddelde hoogte van het afgewerkte terrein aan te houden als 
begripsomschrijving. Deze definitie van (straat)peil voor bouwwerken, die niet direct aan de 
openbare weg zijn gelegen, is in overeenstemming met het handboek van de gemeente en wordt 
ook in heel Nederland toegepast. Het is verder gebruikelijk dat aangesloten wordt bij de 
peilhoogtes van de omliggende percelen omdat anders dure voorzieningen getroffen moeten 
worden om hoogteverschillen zodanig op te kunnen vangen dat omwonenden daar geen last van 
hebben ten aanzien van bijvoorbeeld afwatering of verzakking van gronden. Het voorkomen van 
dit soort overlast wordt geregeld via het privaatrecht (Burgerlijk Wetboek) en niet via het 
bestemmingsplan. 

Ambtshalve is geconstateerd dat de ruimtelijke onderbouwing in de toelichting bij het 
ontwerpbestemmingsplan erg summier is ten aanzien van het uitsluiten van vergunningsvrije 
bijgebouwen in het noordelijk deel van het plangebied. Voorgesteld word om in de toelichting op 
te nemen dat de twee noordelijke woningen relatief dicht bij elkaar staan ten opzichte van de 
twee zuidelijke woningen en dat de ruimtelijke overweging, om (vergunningvrije) bijgebouwen bij 
de twee noordelijke woningen uit te sluiten, is gelegen in het behoud van voldoende openheid 
binnen de groene erf inrichting in het plangebied. Deze extra openheid komt ten goede van het 
woon- en leefklimaat voor de omwonenden aan de noordzijde. 

Er hoeft voor dit bestemmingsplan, gelet op het bepaalde in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke 
ordening, geen exploitatieplan te worden vastgesteld omdat het verhaal van de kosten bij deze 
grondexploitatie verzekerd is door een gesloten anterieure overeenkomst. 

Burger en overheidsparticipatie: 
Op 10 mei 2012 is er een informatie-avond geweest op de locatie zelf voor alle omwonenden en 
de raadsleden. Tijdens deze inloopavond kon kennis genomen worden van de plannen en konden 
vragen gesteld worden aan de planontwikkelaars en de gemeente. In de periode daarna zijn er 
naar aanleiding van deze inloopavond gesprekken gevoerd met (een vertegenwoordiger van) 
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omwonenden. Op 12 en 13 november 2012 is volgens afspraak het ontwerpbestemmingsplan al 
naar meerdere omwonenden gestuurd om hen 2 weken de gelegenheid te geven op voorhand te 
reageren op het ontwerpbestemmingsplan. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Het 
ontwerpbestemmingsplan is, na instemming van uw college, gedurende zes weken ter inzage 
gelegd bij de gemeentelijke balie als ook digitaal op onze gemeentelijke website en op de 
landelijke website www.ruimteli jkeplannen.nl. Tijdens die periode kon een ieder mondeling, 
schriftelijk of per mail zienswijzen indienen bij de gemeenteraad. 

Communicatie: 
De gebruikelijke wijzen van communicatie bij een bestemmingsplanprocedure worden ingezet, 
zijnde publicatie in het Hellendoorn Journaal, de Staatscourant en op onze gemeentelijke 
internetsite. Bovendien zal na besluitvorming een schriftelijke reactie worden verstuurd op de 
ingediende zienswijzen. Daarbij wordt gewezen op de mogelijkheid tot het instellen van beroep bij 
de Raad van State. 

Planning: 
De raad neemt een besluit over de vaststell ing, na advies van de raadscommissie grondgebied. 
Daarna zal het bestemmingsplan 6 weken ter inzage worden gelegd en daarmee wordt de 
gelegenheid geboden tot het indienen van een beroepschrift bij de Raad van State. 

Concept Besluit: 
1. Te besluiten zoals voorgesteld in de bij dit besluit behorende nota beoordeling zienswijzen 

ontwerpbestemmingsplan Broekmate te Nijverdal; 
2. de toelichting bij het ontwerpbestemmingsplan ambtshalve aan te vullen met een nadere 

onderbouwing waarom in een deel van het plangebied vergunningsvrije bijgebouwen zijn 
uitgesloten; 

3. Te besluiten dat een exploitatieplan geen deel uitmaakt van het bestemmingsplan 
Broekmate te Nijverdal; 

4. Het ontwerpbestemmingsplan Broekmate te Nijverdal (NL. IMRO.0163.PBNDBROEKMATE-
ON01) gewijzigd vast te stellen. Het GML-bestand zal na vaststelling worden vernoemd 
tot NL . IMRO.0163 .BPNDBROEKMATE-VG01 met bijbehorende ondergrond in het DGN-
bestand o NL . IMRO.0163 .BPNDBROEKMATE-VG01 .DGN. 

Nijverdal, 2 april 2013 

urgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

T r a 

ļ F. Dijkstra M B A , mevr. A.H.Raven BA, 

Advies commissie(s): 
Het voorstel kan naar de raad. De C D A fractie stemt hier niet mee in. 
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Nr. 13INT00603 

Aldus besloten. 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter, 

Nijverdal, 28 mei 2013 

"Drs. K. Zomer mevr. A . H . Raven BA 

Bijlagen: 
- Nota beoordeling zienswijzen 
- Verbeelding van het bestemmingsplan 


