
Punt 9. : Vaststelling bestemmingsplan G C m O C n t C 
Hellendoom-Noord, herziening 1 1 I Ï i 
Werminkserve HelleilaOOril 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Het ontwerpbestemmingsplan Hellendoom-Noord, herziening Werminkserve heeft vanaf 13 
augustus 2011 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Dit bestemmingsplan regelt 
de herverkaveling van een stuk grond aan de Werminkserve. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 
Vandaar dat wij u voorstellen het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

Opdracht: 
Vaststelling van het bestemmingsplan Hellendoom-Noord, herziening Werminkserve. 

Aanleiding: 
In 2009 is er met Roosdom Tijhuis en Timmerhuis Projecten een samenwerkingsovereenkomst 
getekend. Deze overeenkomst gaat mede over de realisatie van het eerste gedeelte van de eerste 
fase van Hellendoorn-Noord. Eén van de bepalingen uit de overeenkomst is, dat op de locatie 
waar een appartementengebouw zou worden gebouwd, nu grondgebonden woningen worden 
gebouwd. Het beoogde bouwtype is een rijtje van zes (twee hoekwoningen met vier 
tussenwoningen). 

Voorliggend bestemmingsplan vloeit voort uit de afspraak tussen de betrokken partijen. 

Doelstelling: 
De bouw van zes grondgebonden woningen aan de Werminkserve in Hellendoorn-Noord. 

Voorgestelde oplossingen: 
Het voorliggende bestemmingsplan zal vastgesteld moeten worden om een planologisch-juridisch 
kader te bieden voor de bouw van de woningen. Uw commissie grondgebied heeft op 13 juli 
2011 ingestemd met de ter visie legging van het ontwerpbestemmingsplan. Tijdens deze termijn 
zijn er geen zienswijzen bij uw raad ingediend. Dit houdt in, dat wi j u voorstellen het 
bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

Communicatie: 
Het ontwerpbestemmingsplan is gepubliceerd in de lokale krant (Hellendoorn Journaal) en de 
Staatscourant. Daarnaast zijn de direct aanwonenden persoonlijk aangeschreven over dit 
beleidsvoornemen. Na vaststelling zal uw besluit worden bekendgemaakt op de website van de 
Nederlandse Staatscourant, de gemeentelijke website en op de landelijke database voor digitale 
bestemmingsplannen, www.ruimteli jkeplannen.nl. Daarnaast is er een bekendmaking van het 
besluit in het Hellendoorn Journaal. 

Exploitatieplan: 
Het is bij dit bestemmingsplan niet noodzakelijk een exploitatieplan als bedoeld in hoofdstuk 6 
van de Wet ruimtelijke ordening vast te stellen. Dit omdat de gemeentelijke kosten voor dit plan 
gedekt zijn (via een overeenkomst met Roosdom Tijhuis en Timmerhuis Projecten voor 
Hellendoorn-Noord). 

Planning: 
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http://www.ruimtelijkeplannen.nl
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Concept Besluit: 
a) Het bestemmingsplan Hellendoom-Noord, herziening Werminkserve (planidn = 

NL.IMRO.BPHEHERZWERVE) ongewijzigd vaststellen. 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoom, 

H P h i i rgprn^pgtor , 

H.G.M. Zwijnenberg, 

Nijverdal, 12 oktober 2011 

mevr. A.H.Raven BA, 

Advies commissie(s): 
Omdat er geen zienswijzen zijn ingediend wordt het bestemmingsplan rechtstreeks aan de raad 
aangeboden en hoeft de commissie Grondgebied niet eerst om advies te worden gevraagd. 

Nr. 111NT01913 Nijverdal, lOnovember 2011 

Aldus besloten. 

De raad van Hellendoom, 

De griffier, de voorzitter. 

Bijlagen: 
- Het bestemmingsplan Hellendoorn-Noord, herziening Werminkserve ligt voor u bij de stukken ter 
inzage. 


