
Punt 6 Gewijzigde vaststelling 
herziening bestemmingsplan 
"Buitengebied 2009 Herziening 
2 -2012" 

Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Het bestemmingsplan "Buitengebied 2009" is gewijzigd vastgesteld op 20 april 2009. Er is 
beroep aangetekend door belanghebbenden. Dat heeft op onderdelen geleid tot het gegrond zijn 
van ingestelde beroepen. Het bestemmingsplan is daarop aangepast. Het plan voorziet in het 
explicieter weergeven, dat de inhoud van een kelder onder een woning niet wordt meegerekend 
bij het bepalen van de inhoud van de woning. 
Daarnaast is het plan aangepast aan de voorwaarden, die thans van toepassing zijn vanwege de 
Wet Algemene Bepalingen Omgevingsrecht (WABO) en zijn enkele administratieve aanpassingen 
doorgevoerd. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Er is één zienswijze ingediend. 
Naar aanleiding van de zienswijze wordt de toelichting aangevuld. Het gaat om de nadere 
onderbouwing van het planlogische onderscheid tussen woningen en recreatiewoningen. De 
regels en de verbeelding van het bestemmingsplan blijft ongewijzigd. 
Wij stellen u voor om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

Opdracht: 
Procedure herziening bestemmingsplan "Buitengebied 2 0 0 9 " na uitspraak Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State om te komen tot een juridisch correct en actueel 
bestemmingsplan te hebben en toe te kunnen passen. 

Aanleiding: 
De uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op 1 5 juni 2011 is 
aanleiding tot aanpassing van het bestemmingsplan "Buitengebied 2 0 0 9 " . Daarnaast is 
voorgesteld het bestemmingsplan aan te passen aan de Wet Algemene Bepalingen 
Omgevingsrecht (WABO) en enkele administratieve aanpassingen door te voeren met name in de 
regels. Op 17 april 2012 heeft u besloten om het bestemmingsplan aan te passen naar aanleiding 
van de uitspraak van de rechtbank Almelo. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen vanaf 21 april 
2012 . Er is één zienswijze ingediend. In deze nota wordt de zienswijze beoordeeld en wordt 
voorgesteld om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 
Tevens is geconstateerd vanuit ontwikkelingen in de jurisprudentie, dat het noodzakelijk 
geworden is om afspraken over landschappelijke inpassing niet alleen vast te leggen in een 
overeenkomst, maar ook in het bestemmingsplan. Hiertoe wordt een ambtelijke wijziging 
voorgesteld. 

Doelstelling: 
Het bestemmingsplan voor het buitengebied aanpassen naar aanleiding van uitspraak afdeling 
bestuursrechtspraak. 

Voorgestelde oplossingen: 
De voorgestelde herziening voorziet in aanpassing van het bestemmingsplan "Buitengebied 
2 0 0 9 " en leidt tot veranderingen in de regels horende bij het bestemmingsplan en veranderingen 
in de aanduidingen op de verbeelding/plankaart. 
In de regels wordt een herziene regeling voorgesteld voor: 

in minium ii ii in ii 
(code voor postverwerking) 



= 2 = 

Het toestaan van schuilgelegenheden binnen de bestemmingen "Agrar isch" en "Agrarisch 
met waarden"; 
Aangepaste regels voor het niet meetellen van de inhoud van een kelder bij de inhoud 
van een woning; 
Eenduidige regeling voor de locaties Ommerweg 157 (opslag en detailhandel motoren), 
Grotestraat 285 (Horecagelegenheid Dalzicht); 
Correcties in de regels door verbeteringen in de verwijzingen en verbetering van de wijze 
van meten; 
Het verwijderen van de koppeling tussen het bestemmingsplan en de 
Natuurbeschermingswet. Deze koppeling is inmiddels opgenomen in de W A B O ; 
Doorvoeren correcties in de aanwezige bedrijfswoningen; 
Aanpassing regels wijzigingsbevoegdheid voor hergebruik van agrarische 
bedrijfsgebouwen voor niet-agrarisch bedrijfsmatig gebruik. 

Veranderingen in de aanduidingen op de plankaart/verbeelding 
Locatie Piksenweg 9, Daarle, Haarleveldweg 6-8 Haarle, Scharlebeltweg 10 Nijverdal, 
Haarweg 4b Daarle, Zuidelijke Kanaaldijk 2 Hellendoorn. 

De aanpassingen in de regels zijn herkenbaar door het verwijderde deel rood weer te geven en 
door te halen. Nieuwe regels zijn rood en cursief weergegeven. 
Voor wat betreft de aanpassing op de plankaart zijn aparte plankaartjes bijgevoegd. 

Vaststelling 
Het bestemmingsplan heeft als ontwerp ter inzage gelegen. Vervolgstap is de beoordeling van de 
ingediende zienswijzen en het beoordelen in hoeverre het bestemmingsplan aangepast dient te 
worden op basis van nieuwe inzichten (ambtelijke wijzigingen) 

Zienswijze 
Er is één zienswijze ingediend en wel door VVHAdvoca ten namens H. van Elburg, G. Scharphof 
J . Rodriguez en H .J .C . Elbertsen. De zienswijze richt zich op de aanpassing van het 
bestemmingsplan aangaande het niet meetellen van de kelder bij de berekening van de inhoud 
van woningen binnen het bestemmingpslan. 

Bijgevoegde nota beoordeling zienswijzen is opgesteld. Geconstateerd wordt, dat terecht wordt 
geconstateerd, dat niet in de toelichting is opgenomen het planologische relevante onderscheid 
tussen woningen en recreatiewoningen voor wat betreft het respectievelijk juist niet en juist wel 
meerekenen van de kelder bij de inhoudsberekening. 
Voorgesteld wordt op in de toelichting onder punt 13 in paragraaf 3.4 de volgende toelichting toe 
te voegen: 
"Ren kelder onder een woning of een bijgebouw heeft voor wat betreft de bovengrondse 
uitstraling geen gevolgen voor de omgeving. Omwonenden ondervinden geen hinder van een 
kelder, de ruimtelijke uitstraling van een woning wijzigt niet door de aanwezigheid van een 
kelder. Het gebruik van een woning verandert ook niet door de aanwezigheid van een kelder. In 
geval van een kelder onder een recreatiewoning geldt dit ook voor de eerste twee aspecten. De 
inhoudsmaat van een recreatiewoning is aanzienlijk kleiner dan voor een woning. De kleinere 
inhoud wordt gekozen om daarmee nadrukkelijk aan te geven, dat een recreatiewoning alleen 
voor recreatief gebruik is en daarmee niet de voorzieningen heeft van een gewone woning. Het 
niet toelaten van een kelder onder de recreatiewoning (door deze mee te tellen bij de inhoud) 
benadrukt het verschil. Daarmee is het gebruik van de recreatiewoning voor alleen recreatief 
verblijf het onderscheid met een gewone woning. Het bestemmingsplan voorziet in de 
navolgende regeling.". 

Verder wordt als reactie op de zienswijze aangegeven, dat de gemeente al langer de inhoud van 
kelders niet meenam bij de inhoudsberekening van een woning. Tevens wordt de geschiedenis 
hiervan uitgelegd. In het vorige bestemmingsplan ("Buitengebied 1995") was het wel geregeld, 
dat de inhoud van de kelder niet meegenomen werd bij de inhoudsberekening. Daarmee kan er 
risico zijn van planschade vanwege het feit, dat de uitleg op deze nieuwe regeling minder 
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bouwmogelijkheden biedt dan de vroegere regeling als opgenomen in het vorige bestemmingsplan 
("Buitengebied 1995") 

Gegevens bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan "Buitengebied 2009 Herziening Lage Esweg 85/87 - 90 " is vervat in de 
bestandenset met als unieke planidentificatie na vaststelling 
N L . I M R O . 0 1 6 3 . B P B U H E R Z R E G E L S - V G 0 1 . 

Bij het voeren van de procedure tot vaststelling is gebruik gemaakt van de ondergrond met de 
bestandsnaam: "95101 top". 

Communicatie: 
Het vastgestelde bestemmingsplan wordt bekend gemaakt door deze als vastgesteld 
bestmmingsplan ter inzage te leggen. Bekendmaking vindt plaats in het Hellendoorn Journaal en 
in de Staatscourant. 

Planning: 
Na de vaststelling wordt het vaststellingsbesluit ligt het vastgestelde bestemmingsplan 
gedurende zes weken ter inzage voor het eventueel instellen van beroep bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Concept Besluit: 
1. het bestemmingsplan "Buitengebied 2009 Herziening 2 -2012" , 

NL . IMRO.0163 .BPBUHERZREGELS-VG01 , ex artikel 3. 1 van de Wet ruimtelijke ordening, 
ongewijzigd vast te stellen, nadat deze vanaf 21 april 2012 gedurende zes weken voor 
een ieder ter inzage heeft gelegen. 

2. geen exploitatieplan vast te stellen 

Nijverdal, 19 juni 2012 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De loco-secretaris, ,—-deJautg^meester, 

F. Dijkstra M B A , ' mevr. A .H.Raven 

Advies commissie(s): 

De commissie GB stemt ermee in dat het voorstel als hamerstuk wordt voorgelegd aan de raad. 

Nr. 1 2INT01186 Nijverdal, 18 september 201 2 

Aldus besloten. 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter, 

Bijlagen: z „„,.~~~—~~~~~ ~~~ 
Nota beoordeling zienswijzen is bijgevoegd ' 
Het bestemmingsplan "Buitengebied 2 0 0 9 " herziening 2-2012 ligt voor u bij de stukken ter 
inzage 


