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Reactie op besluit inspraakreactie 
kenmerk : 13UIT07417 

Geacht college. 

Hierbij wil ik een zienswijze indienen op het ontwerp-bestemmingsplan Hellendoorn Dorp 2013. 

Ik heb op 13 mei jl. een zienswijze ingediend in het kader van het voorontwerp van het 
bestemmingsplan Hellendoorn Dorp 2013 en op 31 mei een aanvulling daarop. 

In uw reactie daarop d.d. 3 juli jl. geeft u aan dat er naar aanleiding van o.a. mijn zienswijze een 
inventarisatie gaat plaatsvinden van de karakteristieke locaties en dat die in de toelichting van het 
vast te stellen bestemmingsplan zal worden opgenomen. Onduidelijk blijft wat de inhoudelijke 
consequenties van de aangekondigde inventarisatie zijn. De toelichting zelf heeft immers geen 
juridische rechtskracht. Alleen als er in de regels een verwijzing plaatsvindt naar een deel van de 
toelichting ontstaat er een juridische binding tussen beide onderdelen van het bestemmingsplan. 

Ik heb gevraagd mijn bouwvlak zodanig aan te passen dat de hooiberg en kapberg binnen het 
bouwvlak komen te liggen, om te voorkomen dat ze onder het overgangsrecht komen te vallen c.q. 
blijven vallen. U deelt die mening niet, althans op de verbeelding van het bestemmingsplan is het 
bouwvlak niet aangepast. Ik kan daarmee niet instemmen en ik verzoek u het bouwvlak alsnog om de 
hooiberg en kapberg heen te trekken, alsmede het gedeelte aan de rechter voorzijde van de woning 
waar zich een schuurtje/kookhuisje en een kippenschuur bevindt. 

Ik heb gevraagd een uitzondering op te nemen voor de maximaal bebouwde oppervlakte op mijn erf, 
omdat die onderdeel uitmaakt van de karakteristiek van mijn erf. Het toepassen van de regels ten 
aanzien van sloop en herbouw betekenen een aantasting van de karakteristiek. Ik ga er vanuit dat dat 
uit de inventarisatie zal blijken. 

In uw reactie schrijft u ten aanzien van de oppervlakte aan bijgebouwen het volgende: 

"De oppervlakte van de te bouwen bijgebouwen zal niet worden vergroot, dat is in het nu geldende 

bestemmingsplan ook niet aan de orde." 

» Ten eerste gaat het niet om te bouwen bijgebouwen, maar om legalisering van al tientallen 
jaren bestaande bijgebouwen 

» Ten tweede is deze argumentatie, zoals in deze zienswijze aangegeven, niet nader 
beargumenteerd, maar is ook (juridisch) niet juist. 

» Ten derde leert nadere studie op het fenomeen 'overgangsrecht' het volgende: 



Jurisprudentie maakt duidelijk dat een afwijking van het bestemmingsplan slechts eenmaal onder het 
overgangsrecht mag worden geplaatst en door het nieuwe bestemmingsplan wordt het in elk geval 
voor de tweede zo niet voor de derde keer onder het overgangsrecht geplaatst. Dit is dus niet 
toegestaan. Het weer onder het overgangsrecht plaatsen is alleen toegestaan als u aannemelijk kunt 
maken dat binnen de planperiode van 10 jaar de afwijkende situatie zal worden opgeheven en in 
overeenstemming met het bestemmingsplan zal worden gebracht. Dit kunt u niet aannemelijk 
maken, omdat het geenszins mijn bedoeling is bebouwing te verwijderen en er zijn van uw zijde geen 
signalen afgegeven dat u actie op dat punt zult gaan nemen. 

Deze argumentatie is naast de regels ook van toepassing op de vorm van het bouwvlak. 

Ik verzoek u het bestemmingsplan bij de vaststelling gewijzigd vast te steĩien en de hiervoor -en in 
mijn eerdere zienswijze - genoemde aanpassingen op te nemen. 

In onderstaande afbeelding heb ik met rood de gewenste aanpassing aan het bouwvlak aangegeven. 

Met vriendelijke groet, 
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Geacht college, 

Hierbij wil ik een zienswijze indienen op het ontwerp-bestemmingsplan Hellendoorn Dorp 2013. 

Ik heb op 13 mei JL een zienswijze ingediend in het kader van het voorontwerp van het bestemmingsplan 
Hellendoorn Dorp 2013 en op 31 mei een aanvulling daarop. Vervolgens ontving ik op 3 juli uw reactie 
met bovenstaand kenmerk. 

In de bijlage bij dit bericht vindt u mijn reactie 

Met vriendelijke groet, 
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