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Punt»o : Voorbereidingsbesluit 

Kruidenwijk-zuid Gemeente 

Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Op 25 januari 2011 is in principe besloten na de huidige fase van Kruiden wijk Zuid de 
vervolgfasen in principe uit te stellen tot na 2020. De grootste grondeigenaar in vervolgfasen van 
Kruidenwijk Zuid heeft zijn gronden/opstallen in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten 
te koop aangeboden. Burgemeester en wethouders hebben gelet op de economische crisis, de 
stagnatie in de woningbouw in fase 1 van Kruidenwijk Zuid, het besluit van januari jl., de 
demografische ontwikkelingen en de financiële gevolgen voor de grondexploitatie van het aanbod 
geen gebruik gemaakt. Dit betekent dat de grondeigenaar gedurende drie jaren vrij is om de 
gronden/opstallen aan derden te verkopen. Om te voorkomen dat eventuele kopers de gemeente 
op dit moment verplichten tot uitwerking van het bestemmingsplan voor woningbouw over te 
gaan, is het van belang dat een voorbereidingsbesluit wordt vastgesteld. 

Opdracht: 
Als logisch gevolg op ons besluit om van het aanbod in het kader van de Wet voorkeursrecht 
gemeenten geen gebruik te maken, is het van belang te voorkomen dat een planologisch 
ongewenste situatie ontstaat in het plangebied Kruidenwijk Zuid, fasen 2 en 3. 

Aanleiding: 
De grootste grondeigenaar in het gebied Kruidenwijk Zuid, heeft zijn gronden/opstallen die zijn 
gelegen in de vervolgfasen van Kruidenwijk Zuid (fasen 2 en 3), waarop het voorkeursrecht is 
gevestigd in het kader van de Wet voorkeursrecht gemeenten, aan de gemeente te koop 
aangeboden. Vanwege de economische crisis, de stagnatie in de woningbouw in fase 1 van 
Kruidenwijk Zuid, het besluit van januari j l . , waarbij in principe is besloten om na de huidige fase 
1 van Kruidenwijk Zuid (de Heemtuin) de vervolgfasen uit te stellen tot na 2020, de 
demografische ontwikkelingen en de financiële gevolgen voor de grondexploitaties, is besloten 
van het aanbod geen gebruik te maken. Hierdoor is deze grondeigenaar gedurende drie jaren vrij 
om de grond aan een ieder te koop aan te bieden. Om te voorkomen dat een derde de gemeente 
verplicht om het bestemmingsplan uit te werken, is het van belang een voorbereidingsbesluit te 
nemen. 

Doelstelling: 
Voorkomen dat een planologisch ongewenste situatie ontstaat. 

Mogelijke oplossingen: 
De gronden van fase 2 en 3 vallen binnen het bestemmingsplan "Kruidenwijk-Zuid", dat is 
vastgesteld op 28 september 2006. Het grootste gedeelte is bestemd als "Woondoeleinden uit te 
werken", daarnaast is er een deel bestemd als 'groen' en is er een aantal percelen die een 
woonbestemming heeft met een wijzigingsbevoegdheid. Deze laatste percelen betreffen 
bestaande woningen in het gebied. 
De gronden met de bestemming "Woondoeleinden uit te werken" kennen een uitwerkingsplicht. 
Het is mogelijk dat een grondeigenaar de gemeente vraagt het bestemmingsplan uit te werken 
voor woningbouw. Omdat het een uitwerkingsplicht betreft (en geen uitwerkingsbevoegdheid), is 
de kans dat medewerking moet worden verleend, reëel aanwezig. 
In het besluit van januari j l . is uitgesproken dat het niet de bedoeling is om op korte termijn 
verder te bouwen in het uitbreidingsgebied Kruidenwijk Zuid. Om te voorkomen dat er een 
situatie ontstaat die niet wenselijk is, wordt voorgesteld een voorbereidingsbesluit te nemen. 

Daarmee wordt de situatie 'bevroren' en heeft de raad een jaar de tijd om de afweging te maken 
of een nieuw ontwerpbestemmingsplan ter inzage zal (moeten) worden gelegd. 

(code voor postverwerking) 
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Voorgesteld wordt om het voorbereidingsbesluit alleen te laten gelden voor de gronden in fase 2 
en 3 die een 'uit te werken'-bestemming hebben. 

Geadviseerd wordt de raad voor te stellen een voorbereidingsbesluit te nemen voor de gronden in 
fase 2 en 3 van Kruidenwijk-Zuid, zoals aangegeven op bijgevoegde situatie. 

Voorgestelde oplossingen: 
Zie hiervoor. 

Communicatie: 
Het voorbereidingsbesluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant, Hellendoorn Journaal en ter 
inzage gelegd aan de balie en via elektronische weg (www.ruimtelijkepiannen.nl en gemeentelijke 
website). 

Effecten meten: 
Omdat het voorbereidingsbesluit voor maximaal één jaar geldt moet het komende jaar worden 
nagedacht over de gewenste planologische situatie in dit gebied. 

Planning: 
Het voorbereidingsbesluit wordt 23 september gepubliceerd en zal op 24 september a.s. in 
werking treden. 

Concept Besluit: 
Gelet op het bepaald in artikel 3.7 Wet ruimtelijke ordening; 

Besluit: 

1. te verklaren dat een herziening van het bestemmingsplan wordt voorbereid voor de 
percelen zoals aangegeven op de bij dit raadsbesluit behorende tekening 
NL.IMRO.0163.VBNDKRWIJKZUID-VG01; 

2. te bepalen dat dit besluit in werking treedt op 24 september 2011 

Nijverdal, 19 september 2011. 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

De loco-srfccretaris, de burgemeester. 

Advies commissie(s): 
Gezien de korte termijn, is het niet mogelijk om de raadscommissie advies te vragen. 

Nr. 11INT01714 Nijverdal, 20 september 2011. 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter, 
--""7c.' -

Bijlagen: tekening gebied waarvoor voorbereidingsbesluit geldt. 

http://www.ruimtelijkepiannen.nl
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