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Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Het bestemmingsplan "Koestraat 23" (in Hellendoorn) betreft het toestaan van de bouw van een 
twee-onder-1 -kapper ter vervanging van de bestaande woning + winkelruimte. Het college heeft 
op 27 juli 2010 hiermee in principe ingestemd, waarna het ontwerpbestemmingsplan ter inzage 6 
weken ter inzage heeft gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. 
Voorgesteld wordt het bestemmingsplan "Koestraat 23" ongewijzigd vast te stellen. 

Opdracht: 
Verzoek van gebr. Kleinjan te Daarle. 

Aanleiding: 
Aannemersbedrijf gebr. Kleinjan heeft namens de familie Kamphuis een conceptbestemmingsplan 
ingediend voor het bouwen van een 2 woningen (twee-onder-een-kapper). Deze woningen 
worden dan gebouwd ter vervanging van een woning en winkel. De winkelruimte staat al een 
aantal jaren leeg. 
De raadscommissie Grondgebied heeft op 22 september j l . ingestemd om het 
ontwerpbestemmingsplan in procedure te brengen. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 9 oktober t/m 19 november 2010 voor een periode van 
6 weken ter inzage gelegen. Hiertegen zijn geen zienswijzen ingediend. 
De overheidsinstanties die zijn geïnformeerd over de ter inzage legging van het 
ontwerpbestemmingsplan, hebben daarop niet gereageerd. De provincie, inspectie VROM en het 
waterschap hebben in de fase van het vooroverleg gereageerd en nu niet weer. 

Het bestemmingsplan kan nu worden vastgesteld. 

Doelstelling: 
Planologisch kader om bouwplan te kunnen realiseren. 

Mogelijke oplossingen: 
Zie voorgestelde oplossingen. 

Voorgestelde oplossingen: 
Zoals aangegeven heeft het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen en zijn er geen 
zienswijzen ingediend. 
Het bestemmingsplan kan nu door de raad, als bevoegd gezag, worden vastgesteld. Als het 
bestemmingsplan van kracht is geworden, is er een basis voor het verlenen van de 
omgevingsvergunning. 

Dit bestemmingsplan is een digitaal plan. Dat heeft tot gevolg dat het digitale plan leidend is 
(juridisch bindend) en het 'papieren' plan een raadpleegfunctie heeft. 
Voor het bestemmingsplan is als ondergrond gebruikt het bestand met de naam 
o_NL.IMRO.0163.BPHEKOESTR23-VG01.dwg. Deze verwijzing naar de ondergrond vloeit voort 
uit het feit dat het een digitaal bestemmingsplan is. 

(code voor postverwerking) 

http://o_NL.IMRO.0163.BPHEKOESTR23-VG01.dwg
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Exploitatieplan 
Bij de vaststelling van een bestemmingsplan moet een besluit worden genomen over een 
exploitatieplan. Dit plan omvat de ontwikkeling van een twee-onder-een-kapper dat wordt 
ontwikkeld door aannemersbedrijf gebr. Kleinjan. Er is een planschadeverhaalsovereenkomst 
gesloten voor eventuele planschade. Andere kosten voor openbaar worden via leges afgedekt. Er 
is geen aanleiding voor het sluiten van een exploitatieplan. 

Geadviseerd wordt het bestemmingsplan "Koestraat 23" ongewijzigd vast te stellen. 
Communicatie: 
De aanvrager wordt schriftelijk geïnformeerd over dit besluit. 
Als het bestemmingsplan wordt vastgesteld en ter inzage wordt gelegd, wordt dit gepubliceerd in 
het Hellendoom Journaal. 

Effecten meten: 

Planning: 
De planning is om het bestemmingsplan vast te stellen op 1 februari 2011. Daarna kan het 
vastgestelde plan ter inzage worden gelegd voor 6 weken. Als daarop niet wordt gereageerd, 
treedt het plan in werking. 

Concept Besluit: 
1. een exploitatieplan (artikel 6 .2.1. Besluit ruimtelijke ordening) maakt geen onderdeel uit 

van het bestemmingsplan "Koestraat 23". 
2. Het bestemmingsplan "Koestraat 23" ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de 

bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding en regels, zoals dit tevens is 
aangegeven in het GML-bestand NL.IMRO.0163.BPHEKOESTR23-VG01. 
Hierbij is als ondergrond is gebruikt o_NL.IMRO.0163.BPHEKOESTR23-VG01 .dwg 

Nijverdal, 7 december 2010 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoom, 

De secretaris, dè burgemeester. 

Drs. J. van der Noordt, ; Jr. J.J. van Overbeeke 

Advies commissie(s): 
Een aantal jaren geleden is de afspraak gemaakt dat als een bestemmingsplan ongewijzigd wordt 
vastgesteld, dit plan niet voor advies naar de raadscommissie hoeft. Dat is hier aan de orde. 

Nr. 10INT02105 Nijverdal, 1 februari 2011 

Aldus besloten. 

De raad van Hellendoom, 

De griffier, de voorzitter, 

Ly^r^ry^-

Bijlagen: 
Het bestemmingsplan "Koestraat 23" ligt voor u bij de stukken ter inzage. 


