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Nijverdal, 11 januari 2011 

Onderwerp: bestemmingsplan Ommerweg 157 Hellendoorn 

Geachte Leden van de Raad, 

Op 21 december jl. is er naar aanleiding van een vraag onzerzijds over de bestemmingsplan 
mogelijkheden van ons in de verkoopstaand object, gelegen aan de Ommerweg 157 in Hellendoorn 
gesproken met een tweetal ambtenaren. Gedurende dit gesprek bleek dat het (ontwerp) 
bestemmingsplan buitengebied Hancate, in het bijzonder onderhavig object, in ieder geval een tweetal 
omissies bevatten. 

1. Indien het bestaande woonhuis wordt afgebroken en vervolgens nieuw gebouwd zou worden, 
dient eerst een wijziging op het (ontwerp) bestemmingsplan procedure plaats te vinden, de 
betreffende ambtenaar gaf aan dat dit in de eerst volgende wijzigingsprocedure door u'zal 
worden gecorrigeerd. 

2. Het aantal vierkante meters bedrijfshuisvesting op het bestaande perceel bedraagt circa 700 
m2, uit het (ontwerp) bestemmingsplan blijkt, dat na sloop maximaal 125 m2 teruggebouwd 
mag worden. Ook dit blijkt een omissie te zijn en zal worden hersteld. 

De reactie c.q. het verweer van één van de ambtenaren was, dat een ieder geïnformeerd is en dat deze 
wijz]g,ngen aanstonds zijn. Wij bestrijden echter dat wij deze informatie hebben ontvangen. Sterker 
nog, al zou dat zo zijn geweest, kun en mag je ervan uitgaan dat de overheid, bij een dergelijke 
onderhavige (ontwerp) bestemmingsplan wijziging, dit zorgvuldig en expliciet met de betrokkenen 
overlegt c.q. hier over communiceert. 

Aangezien onze woning met bedrijfsruimten in de verkoop staat en daar een bepaalde waarde aan 
toegekend is, op grond van de ons indertijd bekende informatie en voorzieningen zoals die nu 
aanwezig zijn, volgens normaal gebruik zijnde mogelijkheden en verwachtingen. 
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Echter de constatering die wij recentelijk hebben gedaan kan een fors waarde verminderend effect tot 
gevolg hebben. 
Op de eerste plaats, omissie 1. Bij sloop van het woonhuis dient eerst een bestemmingsplan wijziging 
te worden gevolgd, met alle tijd en kostenaspecten als gevolg. Bovendien kunnen belanghebbenden 
bezwaren aantekenen (bijvoorbeeld o.b.v. aanpalende milieu vergunningen) en in het ergste geval 
gegrond worden verklaard, om wat voor reden dan ook, zodat nimmer een vervangend woonhuis op 
deze locatie terug mag worden gebouwd. 
Op de tweede plaats, omissie 2. Indien de bestaande bedrijfsopstallen, nu circa 700m2, worden 
gesloopt kan/mag volgens het (ontwerp) bestemmingplan maximaal 125m2 teruggebouwd worden. 

U kunt zich voorstellen dat potentiële gegadigden, bij het zien of horen van deze omissies niet staan te 
juichen om ons object te kopen en zeker niet tegen de bepaalde waarde. Ons inziens kan dit nimmer de 
bedoeling c.q. de intentie van gemeente zijn geweest. 

Wij verzoeken u dan ook, deze omissies zo spoedig mogelijk te herstellen. Mocht om welke reden dan 
ook hier een vertraging door optreden bij de verkoop van ons object of blijken dat herstel van de 
omissies niet meer mogelijk is, stellen wij u bij deze aansprakelijk voor geleden schade in welke vorm 
dan ook. 

Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd en wachten uw spoedige reactie af, 
hoe u e.e.a. denkt te gaan herstellen en wanneer. 

Met vriendelijke groeten, 

Bert en Jan de Vos 
Ommerweg 157 
7447 RD HELLENDOORN 

Correspondentieadres: 
Bert de Vos 
Korenweg 4 
7447 CR Nijverdal 
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