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Aan de leden van de gemeenteraad van de Gemeente Hellendoorr «EMËENTE HËLLENDÜORN 
Behand 

Nijverdal. 7-03-2011. 

Onderwerp: Zienswijze m.b.t. het 
Ontwerp bestemmingsplan 
Duivecate-Reggedal. 

- 7 MRT 2011 

A / B Stuk iTrëfwT" 
Werkpr. 
Kopie aan: 
Archief D / N. reeks7 V i Vt-nT7 

Geacht leden van de gemeenteraad, 

Hierbij onze zienswijze op bovengenoemd ontwerp bestemmingsplan. 

Allereerst zijn wij verheugd dat de grootschalige ontwikkelingen op het landgoed Eversberg 
van de baan zijn. Dit wil niet zeggen dat daarmee het landgoed van de verpaupering is gered. 
Wij hopen dat op korte termijn er een integraal plan komt met de nodige financiële middelen 
waarna een begin kan worden gemaakt met herstel en onderhoud van het waardevolle 
landgoed. 

Wij zijn het niet eens met de bestemming van de gronden op het voormalig Reestpark in 
Sport-Manege. Deze zijn gewijzigd ondanks het conserverend karakter welke het 
bestemmingsplan zou hebben. In een bestemmingsplan met een conserverend karakter worden 
hoofdzakelijk alle bestaande functies in kaart gebracht en bestemd zonder vergaande 
(toekomstige) nieuwe ontwikkelingen op te nemen. (Zie ter visie legging). 

Dit bestemmingsplan gaat echter veel verder. 
Terecht wordt opgemerkt om eventuele nieuwbouw of verbouw van de manege separaat in 
een bestemmingsplan te regelen. 
Wij zijn er absoluut op tegen om alle gronden, ook welke nu worden gebruikt als 
parkeerplaats en om hindernissen op te bouwen als sport en manege worden aangeduid. 
Wij zijn er niet op tegen om het huidige gebruik in overeenstemming te brengen met de 
werkelijkheid. 
Door echter alle gronden aan te wijzen als S-M (Sport-Manege) is dit niet in 
overeenstemming met het huidige gebruik. Er worden voorwaarden geschapen gericht op de 
toekomst waarbij de plaats van een eventuele nieuwbouw op elk mogelijke plaats op de 
gronden met de bestemming S-M kan plaatsvinden. 
Ook vinden wij dat de huidige bouwhoogte in de voorschriften niet moet worden aangepast. 
Dit is ook niet in overeenstemming van het huidige gebruik. 

Waar wij ons over verbazen zijn de toezeggingen welke blijkbaar aan de Stichting Ruitersport 
Hellendoorn zijn gedaan . Zie reactie SRH 2.47. 



Wij verzoeken om opheldering wat deze toezeggingen inhouden. 

Daarnaast verbaast het ons dat een eventuele nieuwbouw van de manege alleen afhangt van 
een financiële onderbouwing. Zie reactie aan stichting ruitersport. 
U gaat hier volledig voorbij aan het belang van de ecologische verbindingszone tussen de 
Sallandse Heuvelrug en het Reggedal. 
Het belang wordt in de toelichting genoemd. 

De milieuraad heeft diverse malen gepoogd om met de stichting ruitersport in contact te 
komen. 
Echter wordt niet op de verzoeken gereageerd. Ook zijn wij niet betrokken geweest bij het 
vooroverleg welke blijkbaar tussen de gemeente en de Stichting Ruitersport zijn gevoerd. Wij 
vinden het van groot belang dat mocht er een werkgroep of klankbord groep zijn of worden 
ingesteld de milieuraad hier deel van uit maakt. 
Waarom worden andere partijen buiten de discussie gehouden? 

Namens de milieuraad, 

F. Bakker (secretaris). 
Noordesweg 31 
7447 GA Hellendoorn. 


