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Aan de raad 

Samenvatting: 
Van 25 februari tot en met 8 april 2011 heeft het ontwerpbestemmingsplan "Wierdensestraat 15 
- 17 te Nijverdal" ter inzage gelegen. Tijdens deze termijn heeft Pro Rail regio NoordOost een 
zienswijze ingediend. De zienswijze van Pro Rail regio NoordOost richt zich op het onderdeel 
geluidhinder. In haar zienswijze verzoekt Pro Rail om het aspect spoorweglawaai te laten 
onderzoeken en op te nemen in de toelichting. Om tegemoet te komen aan de zienswijze van Pro 
Rail kan verwezen worden naar een eerder uitgevoerd akoestisch onderzoek voor het Combiplan 
Nijverdal. In dit onderzoek is het aspect spoorweglawaai reeds opgenomen. 

Het bestemmingsplan voorziet in de bouw van één woning vooruitlopend op een totale 
ontwikkeling van het plangebied (woningbouwlocatie voor totaal maximaal 6 woningen) 
waarvoor in het bestemmingsplan "Nijverdal - Oost" een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen. 
In deze wijzigingsbevoegdheid is de voorwaarde opgenomen dat het plangebied in één keer dient 
te worden ontwikkeld. Van deze voorwaarde wordt afgeweken waardoor een herziening van het 
bestemmingsplan noodzakelijk is. Het voor u liggende bestemmingsplan gaat om deze herziening. 
Wij stellen u voor om het bestemmingsplan ongewijzigd, behoudens de aanvulling op de 
toelichting, vast te stellen op 20 september 2011 nadat het plan voor advies is behandeld in de 
raadscommissie Grondgebied van 13 juli 2011. 

Opdracht: 
Vaststelling bestemmingsplan "Wierdensestraat 15 - 17 te Nijverdal". 

Aanleiding: 
Het ontwerpbestemmingsplan "Wierdensestraat 15 -17 te Nijverdal" heeft gedurende zes weken 
ter visie gelegen (van zaterdag 25 februari tot en met vrijdag 8 april) om een ieder in de 
gelegenheid te stellen om tijdens die periode - naar keuze- mondeling , schriftelijk of per e-mail 
een zienswijze in te dienen over het bestemmingsplan. 
Van deze mogelijkheid heeft alleen Pro Rail regio NoordOost gebruik gemaakt. De zienswijze van 
Pro Rail regio NoordOost richt zich op het aspect geluidhinder. In haar zienswijze verzoekt Pro 
Rail om het aspect spoorweglawaai te laten onderzoeken en op te nemen in de toelichting. Aan 
het verzoek kunnen we tegemoet komen door te verwijzen naar een reeds eerder uitgevoerd 
akoestisch onderzoek voor het Combiplan Nijverdal en voor het bestemmingsplan "Nijverdal-
Oost" (het moederplan). 
Uit de resultaten van dit onderzoek bleek het aspect spoorweglawaai geen negatieve invloed te 
hebben op de gewenste ontwikkeling. De zienswijze van Pro Rail doen we af door te verwijzen 
naar het eerder uitgevoerde onderzoek en door een kopie hiervan op te nemen in de toelichting bij 
het bestemmingsplan. 

Het plan omvat het gebied dat globaal wordt begrensd aan de zuidzijde door de Wierdensestraat, 
aan de noordzijde door het spoortracé Almelo - Zwolle (Combiplan), aan de westzijde door de 
woning Wierdensestraat 15 en aan de oostzijde door het bosje dat tussen de woningen 
Wierdensestraat 15 en 17 ligt. 
Het plan betreft een herziening van een deel van het gebied waarvoor in het bestemmingsplan 
"Nijverdal - Oost" een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen. In de wijzigingsbevoegdheid is de 
voorwaarde opgenomen dat het plangebied in één keer dient te worden ontwikkeld. Met het 
voorliggende plan wordt van deze voorwaarde afgeweken door eerst de bouw van één woning 
mogelijk te maken vooruitlopend op een mogelijk latere ontwikkeling van de rest van het 
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plangebied (totaal maximaal 6 woningen). Om dit mogelijk te maken moet het bestemmingsplan 
voor deze locatie worden herzien. Het voor u liggende bestemmingsplan gaat om deze herziening. 

Dit bestemmingsplan "Wierdensestraat 15 en 17 te Nijverdal" kan worden beschouwd als een 
ondergeschikte herziening van een eerder vastgesteld beleidsvoornemen. 

Doelstelling: 
Een actueel planologisch kader met de voorwaarden voor het gebied zoals aangegeven. 

Mogelijke oplossingen: 
Zie voorgestelde oplossingen (bestemmingsplan en zienswijzennota met kenmerk 11int00998) 

Voorgestelde oplossingen: 
Het ontwerpbestemmingsplan "Wierdensestraat 15 en 17 te Nijverdal" heeft in de periode van 
25 februari tot en met 8 april 2011 ter visie gelegen om een ieder in de gelegenheid te stellen 
een zienswijze in te kunnen dienen over het bestemmingsplan. 
Pro Rail regio NoordOost heeft gebruik gemaakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te 
dienen. De zienswijze van Pro Rail regio NoordOost richt zich op het aspect geluidhinder. In haar 
zienswijze verzoekt Pro Rail regio NoordOost om het aspect spoorweglawaai te onderzoeken en 
dit aspect ook op te nemen in de toelichting bij het bestemmingsplan. Indien er sprake is van 
overschrijding van de voorkeurswaarde zal er op grond van de Wet Geluidhinder onderzocht 
moeten worden of er geluidsreducerende maatregelen kunnen worden getroffen om de 
geluidsbelasting terug te brengen of er zal een hogere grenswaarde aangevraagd moeten worden. 
De beschikbaarheid van de spoorweginfrastructuur mag niet worden aangetast als gevolg van 
plannen van de gemeente. 

De zienswijze van Pro Rail regio NoordOost kan gegrond en ontvankelijk worden verklaard. Aan 
de zienswijze kan op relatief eenvoudige wijze tegemoet worden gekomen door te verwijzen naar 
een eerder uitgevoerd akoestisch onderzoek ten behoeve van het Combiplan en ten behoeve van 
het bestemmingsplan "Nijverdal Oost". Uit dit onderzoek is gebleken dat de geplande nieuwbouw 
ruimschoots aan de voorkeurswaarde kon voldoen. Een hogere grenswaarde is niet noodzakelijk 
gebleken en er is ook geen noodzaak om geluidsreducerende maatregelen te treffen. 

De ingediende zienswijze en de beoordeling hiervan heeft er niet toe geleid dat het 
bestemmingsplan gewijzigd vastgesteld moet worden. De toelichting bij het bestemmingsplan zal 
worden aangevuld met het eerder uitgevoerde akoestisch onderzoek voor het Combiplan Nijverdal 
en bestemmingsplan "Nijverdal Oost". In tegenstelling tot de verbeelding en planregels van het 
bestemmingsplan is de toelichting juridisch niet bindend. Een wijziging in de toelichting heeft niet 
tot gevolg dat het bestemmingsplan gewijzigd moet worden vastgesteld. 

Tot slot maken wij u er opmerkzaam op dat vanaf 1 januari 2010 het digitaal vastgestelde 
bestemmingsplan juridisch bindend is en de papieren versie alleen nog maar een publieke 
"raadpleegfunctie" heeft. Vrij vertaald betekent dat dus dat als er per abuis een discrepantie 
tussen de digitale versie en de papieren versie is ontstaan, uitsluitend de digitale versie ter zake 
juridisch bindend en dus bepalend is. 

Communicatie: 
De vaststelling van het bestemmingsplan door de raad zal op de gebruikelijke - wettelijk 
voorgeschreven - wijze bekend worden gemaakt door: 

een bekendmaking van het raadsbesluit op de website van de Nederlandse Staatscourant; 
een bekendmaking van het raadsbesluit in het Hellendoorn-Journaal; 
plaatsing van de regels (= voorschriften), de verbeelding ( = plankaart), de plantoelichting, 
het raadsbesluit en de bekendmaking van het raadsbesluit op de gemeentelijke website; 
het doorzenden van de (hyper)link van de locatie op de gemeentelijke website waar de 
hiervoor genoemde stukken zijn geplaatst naar respectievelijk: 
a. de Vrom-lnspectie, Regio Oost; 



b. de eenheid Ruimte, Wonen en Bereikbaarheid van de provincie Overijssel; 
c. het dagelijks bestuur van het Waterschap Regge en Dinkel., 
het informeren van alle indieners van zienswijzen omtrent het besluit van de raad en de 

daartegen openstaande beroepsmogelijkheid bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State in Den Haag (met daarnaast de mogelijkheid, voor zover noodzakelijk, voor het indienen 
van een verzoek om 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 bekendgemaakt op de hiervoor onder het "kopje" 
communicatie aangewezen wijze. Het bestemmingsplan treedt in werking zes weken na 
bekendmaking, 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 van de Raad van State. In 
dat geval treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan na een uitspraak door 
voormelde Voorzitter. 

Concept Besluit: 
1 . Besluiten de zienswijze van Pro Rail regio NoordOost gegrond en ontvankelijk te verklaren 

en als gevolg hiervan de toelichting bij het bestemmingsplan aan te vullen met het aspect 
'spoorweglawaai'. 

2. Het bestemmingsplan "Wierdensestraat 15 en 17 te Nijverdal" ongewijzigd vast te stellen 
ten opzichte van het ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan. 

Nijverdal, 6 juni 2011 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoom, 

de burgemeester. 

H.G.M Zwijnenberg, 

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

Nr. 111NT01108 Nijverdal, 20 september 2011 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoom, 

De griffier, de voorzitter, ^ 

Bijlagen: onderstaande bijlagen liggen voor u bij de stukken ter inzage. 

bestemmingsplan "Wierdensestraat 15 en 17 te Nijverdal 
zienswijze Pro Rail regio NoordOost (11ink03127) 
B&Wnota met kenmerk 11int00998 (beoordeling zienswijze). 


