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Bij deze brief treft u aan kopieën van beroepschriften, met eventuele bijlagen, gericht 
tegen uw besluit van 5 juli 2011. De naam en het nummer van deze zaak zijn u eerder 
meegedeeld. U vindt ze bovenaan deze brief onder "Onderwerp" en "Ons nummer". 

Ingevolge artikel 8:42, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht dient u binnen 
vier weken na de dag van verzending, dit is de dagtekening, van deze brief een 
verweerschrift in te dienen. 
U wordt verzocht de op de zaak betrekking hebbende stukken zo spoedig mogelijk maar 
in elk geval binnen de hiervoor gestelde termijn toe te zenden. Mocht u deze al eerder in 
deze procedure of naar aanleiding van een verzoek om het treffen van een voorlopige 
voorziening hebben toegezonden, dan kunt u volstaan met een verwijzing naar die 
eerdere toezending. 

Over het verdere verloop van deze procedure ontvangt u nader bericht. 

Hoogachtend, 

de secretaris van de Raad van State, 

mr. H.H.C. Visser 
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Beroep tegen bestemmingsplan Duivecate - Nieuwe zaak 
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Drs. H.P.W. Havens 

Telefoon (088) 462 37 00 

Fax (088) 462 27 99 
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Geachte heer, mevrouw, 

Mijn cliënten de 

in NIJVERDAL, doen een beroep op hun rechtsbijstandverzekering. Het gaat over het besluit van de 

gemeenteraad van de gemeente Hellendoorn van 5 juli 2011. Daarbij is besloten het 

bestemmingsplan Duivecate-Reggedal gewijzigd vast te stellen. Het is met ingang van 13 augustus 

2011 gedurende zes weken ter inzage gelegd. Cliënten zijn het met dit besluit niet eens. Daarom 

hebben zij mij gevraagd om daartegen beroep in te stellen. Ik doe dat met deze brief. 

Feitelijke situatie 

Voor deze woning is op 19 juni 2001 via vrijstelling bouwvergunning verleend. Om u een beeld van de 

betreffende woning te geven sluit ik enkele foto's bij.. 

Beroepsgronden 

Cliënten zijn van mening dat ten onrechte deze woning als recreatiewoning is bestemd en niet als 

woonbestemming. 

Gelet op aard en omvang van de betreffende woning en gegeven het bestendig gebruik is er naar de 

mening van cliënten sprake van een slechte ruimtelijke ordening. 

De woning van cliënten heeft via het erf van de woning toegang tot de openbare 

weg. 

Bij voornoemde vrijstelling in 2001 is weliswaar bep 

opgenomen dat zij permanent in de in het geding zijnde (recreatie)woning mag wonen maar sindsdien 
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heeft cliënte een gezin gekregen. De betreffende woning is niet ingericht als recreatiewoning maar 

feitelijk als volledige gezinswoning waar permanent gewoond en geleefd wordt. 

Een persoonsgebonden omgevingsvergunning, louter voor cliënte, doet geen recht aan de sinds 2001 

bestaande situatie. 

Dit zou bijvoorbeeld betekenen dat haar kinderen er niet mogen blijven wonen als cliënte zelfstandig 

naar elders zou verhuizen. Idem bij onverhoopt overlijden van cliënte. Ook ontstaat er een aanzienlijke 

kapitaalvernietiging als deze woning niet met een woonbestemming zou kunnen worden verkocht. 

Overigens hebben cliënten op dit moment in het geheel geen verkoopplannen. 

Bij afweging van de betrokken belangen is door de gemeenteraad onvoldoende rekening gehouden 

met de feitelijke situatie en de concrete belangen van cliënten. 

Verzoek 

Graag verzoek ik u dit beroep gegrond te verklaren en het besluit ten aanzien van de woning 

"verdal te vernietigen. Ook vraag ik u de gemeenteraad te veroordelen in de 

kosten van deze procedure. 

Machtiging 

Ik ben vermeld op de lijst van medewerkers voor wie een doorlopende machtiging is afgegeven. 

Vragen? 

Hebt u nog vragen of wilt u ons verder informeren? Neemt u dan gerust contact op met onze 

klantenservice. Zij zijn te bereiken op (088) 462 37 00. U kunt ook een e-mail sturen naar 

klantenservice@achmearechtsbijstand.nl of faxen naar (088) 462 27 99. Denkt u eraan om in dat 

geval ons referentienummer te vermelden? 

Met 

Drs 

jurist Bestuursrecht/ 
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""Aan: College van B & W en de Raad der Gemeente Hellendoorn. 
"Huis van Cultuur & Bestuur, 
Nijverdal. 

Nijverdal, 16 september 2011. 

Geacht College & Raad, 

GEMEENTE HELLENDOORN 
Behand: 'tV^vtn ( micT" 
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Betreft: eventuele bouwvergunning Ninaberlaan, uw brief van 9/8.2011. k
;
c (? u u r r .. 

Hierbij mijn zienswijze n.a.v. uw brief als genoemd. n t, ̂  j. u ' "l 

U heeft besloten door middel van uw brief van 14 april 2011 mijn zienswijze in deze niet 
over te nemen. 

Ik blijf van mening dat ik, omdat mijn tekening van de te bouwen woning werd 
goedgekeurd door de meerderheid van de raad en de schoonheidscommissie, wordt 
benadeeld door het niet verstrekken van een bouwvergunning. 

Door de wijzigingen in het bestemmingsplan Duivecate-Reggedalgebied worden binnen 
afzienbare tijd mogelijkheden geboden door het verplaatsen van manege 
" t Oalde Spoor" wordt compensatie verkregen voor de realisatie van 4 woningen. Ook 
recreatiewoningen die al jaren gedoogd zijn, krijgen nu de definitieve bestemming 
"wonen." 

Ondertussen is de manege verrezen, deze is dus in een later stadium gebouwd dan mijn 
aanvraag voor een te bouwen woning, (dit werd wel toegestaan destijds en werd er niet 
gesproken over Duivecate-Reggedalgebied. 

Graag zou ik zien dat u medewerking verleent door het verstrekken van een 
bouwvergunning voor een woning ofwel 2 recreatiewoningen, door het verplaatsen van 
bouwperceel sectie G nr.4056 naast naar perceel secties 
3770 en 4018. 

Er zijn inmiddels gegadigden voor aankoop, hoewel ik dit in overweging heb gezien het 
feit dat het familiebezit betreft. 

Graag zou ik uw reactie vernemen. 

Met vriendelijke groet, ^ - :? 


