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Geachte leden van de raad, 

U hebt het ontwerpbestemmingsplan Duivecate-Reggedal met ingang van 29 januari 2011 gedurende 

6 weken ter inzage gelegd. Mijn cliënten de heer en mevrouw Ter Avest - Bannink, Eversbergweg 64 

A, 7443 PE in NIJVERDAL zijn het hier niet mee eens. Hun zienswijze licht ik toe in deze brief. 

Woningen Eversbergseweg 64A en 64B te Nijverdal 

Aan deze woningen is een recreatiebestemming toegekend. Cliënten bepleiten een woonbestemming 

voor beide woningen. 

Woning Eversbergseweg 64A 

Allereerst de woning waarin cliënten zelf wonen aan de Eversbergseweg 64A. Voor deze woning 

woning is op 19 juni 2001 via vrijstelling bouwergunning verleend. Een foto van de betreffende woning 

is bijgevoegd (bijlage 1). 

In het commentaar op de door cliënt ingediende zienswijze tegen het voorontwerpplan wordt gesteld 

dat de in het geding zijnde woning geen woonbestemming kan krijgen omdat er geen sprake is van 

een volwaardige en zelfstandige ontsluiting op de openbare weg. Naar de mening van cliënt is 

ontsluiting mogelijk via een groenstrook. Door een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg zou dan 

aangesloten kunnen worden op de Baron van Stembachlaan. Er ligt overigens al een onverharde 

pad. Voordeel van een geheel nieuwe ontsluitingsweg is ook dat ook de overige woningen aan de 

Eversbergweg een nieuwe ontsluiting gaan krijgen. 

Van groot belang is ook dat er feitelijk voor cliënten al een directe ontsluiting op de Eversbergweg is. 

Dit via een toegangsweg die loopt via het perceel van Eversbergweg 64. Van deze weg is ook een foto 

bijgesloten (bijlage 2). 
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Bestemd voor Bladnummer 

Gelet op aard en omvang van deze woning, zal er sprake zijn van kapitaalvernietiging als cliënten 

deze niet als woonbestemming kunnen verkopen. Niet helder is wat wordt bedoeld met een 

persoonlijk overgangsrecht voor mevr. Bannink c.s.? Betekent dit dat de kinderen van cliënten bij 

gelegenheid hier niet meer zouden mogen wonen? 

Dit temeer gelet op de omschrijving van het begrip recreatiewoning in de begripsomschrijvingen, te 

weten: "een gebouw, uitsluitend bestemd om te dienen voor recreatief nachtverblijf door een persoon, 

gezin of andere groep van personen, die zijn/hun vaste woon- of verblijfplaats elders hebben; onder 

recreatief nachtverblijf is in ieder geval niet begrepen permanente bewoning door eenzelfde persoon, 

gezin of andere groep van personen". 

Woning Eversbergseweg 64 B 

Wat hiervoor is opgemerkt voor ontsluiting en kapitaalvernietiging geldt ook voor deze woning, Om u 

beeld te geven van deze woning voeg ik ook een foto bij (bijlage 3). 

Cliënten gaan er overigens vanuit dat ook deze woning permanent bewoond mag blijven. In dit kader 

overleggen zij een brief van uw gemeente d.d. 10 maart 1998 waaruit blijkt dat het gebruik van deze 

woning (perceel gemeente Hellendoorn, sectie N, nr. 7294) onder het overgangsrecht valt (bijlage 4). 

Verzoek 

Namens cliënten vraag ik u het ontwerpbestemmingsplan "Duivecate-Reggedal" niet vast te stellen of 

het plan aan te passen tegemoetkomend aan deze zienswijze, te weten het toekennen van een 

woonbestemming aan de woningen Eversbergseweg 64 A en B. 

Vragen? 

Heeft u nog vragen? Neemt u dan gerust contact met mij op. Mijn directe telefoonnummer is (013) 462 

38 31. Mailen (klantenservice@achmearechtsbijstand.nl) of faxen ((013) 462 27 99) kan natuurlijk ook. 

Denkt u eraan om in dat geval ons referentienummer R108233303 te vermelden? 

De besluitvorming in deze zaak wacht ik belangstellend af. 

bijlage: 4 

mailto:klantenservice@achmearechtsbijstand.nl


ß.\Ö£.i V 



<ylié, tr 
'S 

il,-*,'- » ƒ ' ' ' «,. • • * .-1 V • - .' 

I*-' r- • 'V * .*. ' ; --.I 
K L . : . - •-• ' . • > ' ' . ' : .i . ' 



£:^3 

I 



+Jl--a4b-fc>iaaKÖ bir'fctNlfc rfc'-JLtf-UJUUKH iy= Kcv; 

{2,^CAÓ\. L\ 

Dhr. Jfijhuis 

Raadhuis: 

7442 MS ̂ ^gï^pSif isy 
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Ondann/wj*; inlichten bestemmingsplannen Nijwrifal, 10 maart 1S9S 

Ösaatóa» haox Hijfauis, 

Haar aanleiding van heC gespreX van 6 september jjl. 'betreffende inLicht-
ingett ©vex het penseel aan de Eversbergweg 54 (percelen Kadastraal 
beleend Gemeente HelleDdoorn sectie N, nre. 7293 et» 7234, dele» wij u bet 
volgende mede! 

Het percelen S. ar, 72S3 en 7334 heeft ia bet "Bestemmingsplan buitenge
bied gemeente Hellendoora" de bestemming ^agrarische doelelndsn"• De 
boawerfcan op dsst* terreinen hebben geen aparte bestemming« 

Bet zomerhuisje op perceel 729>£ v o r at op är€*moSiea€*pej!B{«senT.~be,«öonäii— 
Omdat dit al langere tij a is gedoogd/ valt deze bewoning onder het 
ovesgasgsreaht. Dit houdt dst na verkoop dit zomerhuisje ook veer perma
nent kan vorden bewoond. Vergroting van dit huisje is achter niet meer 
mogelijk, omdat de maximale inhoud van 200 m* al ie bereuet. 

Hoogachtend« 

Burgemeester en nathouders van Bellendoorn, 

namens dazen, 

het hoofd van de h; 
Ruimtelijke Qxdenii 

groep 
Volkshuisvesting, 

KÏJHtfIS 
Postadres: P0Stbu$200, 
7440 AE NijvQKtet 
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