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1 1 MRT 2011 Aan het college van B&W van de gemeente Hellendoorn 
Postbus 200, 7440 AE, Nijverdal 
Willem-Alexanderstraat 7, 
7442 MA Nijverdal [A /JB Stuk iTretw.: I ^ACü iS-ä-fo \\ 

GEMEENTE HELLENDOORN 
Behand.:-ft\;ó^H 

Kopie aan: Aw /Co wi, fcWt, yftQ, ffij N 
Archief D / N. reeks / VI VertE: 

Scherpenzeel, 11 maart 2011 

Betreft: zienswijze ontwerpbestemmingsplan 'Duivecate-Reggedal' 

Geacht college, 

Ik wend mij tot u in twee hoedanigheden: als eigenaar van het Landgoed De Eversberg en 
als bestuurder-aandeelhouder van Grond- en BouwBureau BV, gevestigd te Scherpenzeel 
(hierna: GBB). 

De driehoek gemeente Hellendoorn, Landschap Overijssel en GBB voert al een groot aantal 
jaren gesprekken over de revitalisering van Landgoed De Eversberg. Uitgangspunt daarbij 
was een robuust rood programma dat de gemaakte investeringen en de investeringen in de 
revitalisering zou kunnen dekken. In nauwe samenwerking met de gemeente en het 
Landschap Overijssel zijn in dat kader plannen voor onder meer circa 60 zorgappartementen 
ontwikkeld. Gemeente, Landschap en GBB vonden dat gedrieën een verantwoord en 
realistisch plan. De gemeente heeft in dat verband er bij GBB sterk op aangedrongen ook 
de aangrenzend gelegen partyboerderij aan te kopen, omdat het daardoor mogelijk werd een 
horecafunctie op Landgoed De Eversberg te voorzien, en GBB heeft aan dat dringende 
verzoek voldaan. Het plan sloot naadloos aan bij de 'Visie en aanbevelingen' van het rapport 
Cultuurhistorische analyse, waardestelling en visie DE EVERSBERG', een van de bijlagen 
bij het ontwerpbestemmingsplan 'Duivecate-Reggedal' dat onlangs ter inzage is gelegd Ik 
merk op dat het voorafgegane ontwerpbestemmingsplan nog zonder enig voorbehoud 
uitging van te realiseren zorgappartementen. 

Hoewel diverse omstandigheden (waaronder de op een deel van het landgoed van 
toepassing zijnde milieucirkels) de opgave niet vereenvoudigden, heeft GBB tot vorig jaar 
zomer zicht gehouden op een voor alle partijen aanvaardbaar plan. Na het gesprek dat wij-
op 10 juli 2010 met wethouder Ten Have hebben gevoerd, werden wij genoodzaakt dat beeld 
drastisch bij te stellen. In het collegeprogramma was namelijk geheel onverwacht 
opgenomen dat 'geen grootschalige nieuwbouw in het Eversbergbos' mocht worden 
gerealiseerd. In het genoemde gesprek hebben wij direct duidelijk gemaakt dat daarmee de 
overeengekomen essentiële peiler onder de revitalisering werd verwijderd en dat GBB 
daardoor grote financiële schade zou leiden. De gemeente zegde daarop toe te zullen 
onderzoeken, of andere oplossingen denkbaar zijn, maar daar heeft GBB in concreto nooit 
meer iets over vernomen. 

Zonder enige vorm van vooroverleg werd vervolgens op 13 december 2010 het concept 
ontwerpbestemmingsplan toegestuurd. In januari 2011 bleek geen bespreking tot stand te 
kunnen komen, en op 1 februari jl. werden we onaangenaam verrast door de 
tennzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan. De gemeente gaat onverstoorbaar door 



op de ingeslagen weg zonder rekening te houden met de belangen van direct betrokkenen, 
partners in een overleg gedurende jaren. 

Deze jarenlange constructieve samenwerking binnen de eerder genoemde driehoek, nog 
steeds enthousiast ondersteund door het Landschap, wordt door de gemeente doelbewust 
afgebroken. GBB en ik zijn zeer teleurgesteld over deze onbetrouwbaarheid en lijden 
bovendien als gevolg hiervan grote financiële schade. U begrijpt dat wij ter zake van die 
schade, die in de miljoenen loopt, alle rechten moeten voorbehouden. 

Tegen deze achtergrond het voorliggende ontwerpbestemmingsplan beoordelende, zal het u 
duidelijk zijn dat wij daartegen ernstige bezwaren hebben. Die willen we hieronder graag 
formuleren. 

Hoofdstuk 3.3 

In dit hoofdstuk 'Gemeentelijk beleid' stelt het ontwerpbestemmingsplan dat er twee 
landschapseenheden ontwikkeld dienen te worden, waaronder de Landgoederen Duivecate 
en Eversberg. Echter de in het ontwerp voorziene bebouwingsmogelijkheden maken een 
ontwikkeling van het Landgoed De Eversberg volstrekt onmogelijk. Het bestemmingsplan 
schept een illusie die niet waargemaakt kan worden. 

Hoofdstuk 4.1.3 

In hoofdstuk 4.1.3 behoort ook de locatie Landgoed De Eversberg als woonlocatie te worden 
genoemd. 

Hoofdstuk 4.1.5 

In dit hoofdstuk lezen we de argumenten waarom het ontwikkelingskader is aangepast. 
Daarbij wordt echter niet vermeld dat ik het als eigenaar volstrekt oneens ben met de 
voorgestelde ontwikkeling. 

In dit hoofdstuk wordt opnieuw de eerder in hoofdstuk 3.3 geschetste illusie gewekt van een 
ontwikkeling van revitalisering van het Landgoed De Eversberg, getuige de tekst 'Het herstel 
van het landschappelijk en cultuurhistorisch landgoed én revitalisering van de Eversberg 
staat nog wel steeds voorop'. De voorgespiegelde revitalisering is financieel-economisch niet 
mogelijk. 

En dan staat er nog de indrukwekkende zin 'Standpunt is een nieuw evenwicht te 
bevorderen door de economische drager voor het landgoed in samenspraak met de eigenaar 
en Landschap Overijssel meer te zoeken in dragende functies die samenhangend bij elkaar 
gebracht moeten worden in het hoofd- en bijgebouwen'. Wij hebben zeer duidelijk en 
herhaaldelijk laten weten dat dit nieuwe evenwicht niet gevonden kan worden. Er wordt door 
de gemeente geen reëel beeld van de werkelijkheid gegeven. 

Ook wordt er in het ontwerpplan als vanzelfsprekend van uit gegaan dat het landgoed 
'grotendeels toegankelijk is voor het publiek'. Als eigenaar van het landgoed ben ik degene, 
niet de gemeente, die de aan de eigendom verbonden rechten heeft en kan uitoefenen. Of 
ik openbare toegankelijkheid zal blijven gedogen in het geval er geen realistische plannen 
kunnen worden ontwikkeld, valt nog maar te bezien en is niet waarschijnlijk. De bevolking 
wordt door de gemeente dus op het verkeerde been gezet. 

Op de bladzijden 30 en 31 worden de resterende bebouwingsmogelijkheden geschetst, zie 
de onderstaande cursieve tekst. 



Op het landgoed is op of in de buurt van de historische bouwplaats ruimte voor de bouw van 
een Havezate met historische bijgebouwen van bouwhuis en koetshuis. 
De bouwlocatie van de zorgappartementen is dus geheel vervallen. In deze gebouwen zijn 
diverse functies met een eventuele inpandige beheerders-Zbedrijfswoning mogelijk onder 
voorwaarde dat de invulling past bij een landgoed en dat rekening wordt gehouden met 
voorwaarden vanuit de omgeving. 
Daarnaast moet vanuit bedrijfseconomisch oogpunt aangetoond worden dat een 
bedrijfswoning voorde uitoefening van het bedrijf noodzakelijk is. 
Te denken valt aan een maatschappelijke invulling, zoals sociaal, medisch, cultureel, sport, 
recreatie, of een meer commerciële invulling, zoals een administratieve, zakelijke 
dienstverlening of een kleinschalige ambachtelijke bedrijfsfunctie passend in een landgoed. 
Ook een toeristische verblijfsfunctie en/of recreatieve invulling of een horecafunctie zoals 
hotel of restaurant is mogelijk. 

Ook voor leken moet het volstrekt helder zijn dat de bovengenoemde 
bebouwingsmogelijkheden een totaal andere compensatiewaarde vertegenwoordigen dan de 
bouw van 60 (luxueuze) zorgappartementen. In dat licht is de reactie van de provincie in het 
kader van het vooroverleg veel constructiever. De provincie sluit bebouwing in de EHS uit 
maar geeft tegelijkertijd aan in welke richting een oplossing moet worden gezocht (zie 
onderstaande cursieve tekst). 

niet onderbouwd is of er reële alternatieven voorhanden zijn. De woningbouw zelf 
draagt niet bij aan het versterken van de ruimtelijke kwaliteit (cultuurhistorie, ecologie) 
van het landgoed, maar dient enkel als financiële drager. Om deze reden vinden wij dat 
de woningen buiten de EHS (het landgoed) in of aansluitend aan één van de kernen 
gerealiseerd dienen te worden. Zo blijft de financiële drager behouden én wordt 
onnodige verstening van de EHS voorkomen. 

De gemeente heeft met dit advies echter totaal niets gedaan. De financiële drager wordt 
volledig geschrapt maar de gemeente blijft van mening, gespeend van iedere realiteitszin, 
dat de revitalisering van het landgoed gewoon doorgang kan vinden. 

In hoofdstuk 6 wordt - het gemak dient de mens - geconstateerd dat een onderzoek naar de 
economische uitvoerbaarheid achterwege kan blijven. Zoals in het voorgaande is betoogd, is 
de in het vooruitzicht gestelde revitalisering van het landgoed volstrekt onhaalbaar, want 
economisch niet uitvoerbaar. 
De gemeente heeft ten onrechte geen onderzoek naar de economische haalbaarheid 
verricht. 

Gelet op de jarenlange samenwerking had van de gemeente verwacht mogen worden dat 
over de inhoud van artikel 32 van de regels uitgebreid overleg zou hebben plaatsgevonden 
met de eigenaar van het betrokken gebied. Dat is niet gebeurd. 
De gemeente demonstreert geen enkel inzicht te hebben in de economische uitvoerbaarheid 
van de plannen. GBB acht het zinloos om gedetailleerd op de afzonderlijke bepalingen in te 
gaan omdat zij het geheel van bebouwingsmogelijkheden op financieel- economische 
gronden afwijst. 

Op 10 februari j l. heeft een vertegenwoordiger van GBB nog overleg met de gemeente 
gevoerd in de veronderstelling dat de gemeente alsnog met een bespreekbaar voorstel zou 
komen. 
Uit dit gesprek en uit de latere contacten is echter gebleken dat de gemeente daartoe niet 
bereid is. 
Een en ander heeft er toe geleid dat deze zienswijze onder grote tijdsdruk tot stand is 
gekomen. 



Wij verzoeken u daarom ons een termijn te gunnen waarin we onze zienswijze kunnen 
aanvullen. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor uw medewerking. 

Met vriendelijke groet, 

Grond- en BouwBureau B.V. 

Heuvelskamp 2, 
3925 LJ Scherpenzeel 

P.R. van der Heide 

Heuvelskamp 4, 
3925 LJ Scherpenzeel 
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Van: "P.R. van der Heide" <prvanderheide@planet.nl> 
Aan: <gemeentebestuur@Hellendoorn.nl> 
Datum: 11-3-2011 11:05 
Onderwerp: zienswijze 
CC: <J.ten.Dam@Hellendoorn.nl>, "Krijn Goudzwaard" 

<krijn.goudzwaard@jmdeurwaarder.nl> 
Bijlagen: zienswijze GBB ontwerpbestemmingsplan.doc 

Geacht college, 

Bijgaand gelieve u aan te treffen een schrijven d.d. 11 maart 2011 inzake de zienswijze ontwerpbestemmingsplan 
Duivecate-Reggedal 

Met vriendelijke groet, 

Pieter R. van der Heide 
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