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Hierbij dien ik namen een zienswijze 
in tegen het bestemmingsplan Noordzuidverbinding Hellendoorn, bekend onder de IMRQ-code 
NLIMRO.0163.BPBGNZHEHU-ON01. 

Cliënt heeft op 22 februari 2012 onderstaande zienswijze ingediend. 

Uittreksel Eindverslag inspraakreacties en reacties vooroverleg. 

ebruari 2012 (12INK01453) 
„ . . „ . ' vraagt nadere uitleg over de noodzaak van de aanleg van de Noordzuidverbinding, de 
verkeersaantallen over deze verbinding en waarom niet eerst bekeken wordt hoeveel verkeer de weg gaat 
gebruiken als de tunnel gereed is. Volgens ' is het aannemelijker dat het verkeer de 
tunnel gaat gebruiken en via Lemelerveld naar het noorden reist. 
Als de rotondes te klein zijn en deze moeten worden aangepast, hoe wordt dat gefinancierd? Rotondes 
leveren een gevaarlijke situatie op voor auto's en vrachtwagens. 
Het prachtig aangelegde natuurgebied van de Regge, wordt straks verstoord door een weg. Laat 
Hellendoorn het dorpse karakter behouden. Daar is het voor toeristen prettig verblijven en om te komen. 
Gezien alle grote investeringen in de gemeente en uit de hand gelopen kosten bij Het Nieuwe Dunant, het 
Ravijn, invoering betaald parkeren, vraagt hij zich af of het wel verstandig is om de weg aan te leggen. 

Beoordel ing gemeente, 
In de Structuurvisie "Ruimte voor de mensen van morgen" uit 1999 is de noodzaak voor de NZ-verbinding 
aan de orde geweest. Deze is in 2004 opnieuw tegen het licht gehouden. In 2007 is er een tracéstudie 
gedaan, waarin nut en noodzaak opnieuw aan de orde komen. In juni 2007 is het tracé door de raad 
vastgesteld. 
In de raadsvergadering begin 2012 is de noodzaak niet meer aan de orde geweest, omdat dit in eerdere 
fasen onderzocht was en dus niet meer ter discussie stond. In betreffende vergadering ging het om de 
uitwerking. 
Er is bekend hoeveel verkeer er gebruik gaat maken. Tussen de 5.000 en 6.000 mvt/etm. 
Wachten tot de tunnel gereed is om te bepalen hoeveel verkeer er over de weg gaat is niet noodzakelijk, 
omdat in de verkeersmodellen wordt uitgaan dat de tunnel gereed is. 
Er is gekozen om aansluitingen met rotondes uit te voeren, omdat deze bewezen hebben het veiligst te 
zijn. Er vinden wel ongevallen plaats op rotondes, maar die zijn door de lage snelheden meestal met 
geringe schades en slachtoffers. Bij andere aansluitvormen zijn de snelheden van het doorgaande 
verkeer vaak hoger, met ernstiger ongevallen. De situatie bij Ommen wordt ook compleet veranderd. 
Wij leggen rotondes aan, die niet te klein zijn. Er worden overrijdbare rammelstroken aan de binnenkant 
van de rotondes aangelegd voor het vrachtverkeer. Wij verwachten dus niet dat er later aanpassingen 
moeten worden gedaan en dat daar dus weer extra financiën voor nodig zijn. 
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Routes naar het noorden gaan inderdaad via de routes die suggereert. De NZ-
verbinding is ook vooral bedoeld ais gebiedsontsluitingsweg voor de woonwijken en dorpen langs de 
route, waarmee de verkeersdruk in de dorpen en wijken kleiner wordt. 
De verstoring van de weg voor het natuurgebied van de Regge zal meevallen. De weg wordt goed 
ingepast in het gebied. De inrichters van het gebied de Koemaste houden al rekening met de weg (zie ook 
de beantwoording onder Ad 7 Landschappelijke inpassing). 
Het dorpse karakter van Hellendoorn wordt door de aanleg van de NZ-verbinding juist versterkt en het 
dorp wordt aantrekkelijker door de weg. Dit komt doordat het doorgaande 'sluipverkeer' uit het dorp wordt 
gehaald en via de NZ-verbinding gaat rijden. Ondanks dat wordt het ook weer niet zo stil in het dorp dat 
daarmee de levendigheid, die een dorp nodig heeft, verdwijnt. 
Onderzoek naar de noodzaak is niet meer nodig. Recent onderzoek naar de aansluitingen in het dorp 
hebben nog weer aangetoond dat de NZ-verbinding zijn werk doet qua verkeer. Ten aanzien van de 
financiën kan gesteld worden, dat die op dit moment in de begroting zijn afgedekt. Mogelijk komt er 
aanvullende besluitvorming als gevolg van de kadernota. 
Suggesties over uit de hand gelopen meerkosten van andere projecten zijn op de NZ-verbinding niet van 
toepassing. Het gedeelte van de Baron van Sternbachlaan is keurig binnen de begroting gebleven. De 
Koemaste heeft geld over gehouden. 

Afwijking tracé ter plaatse. 
In het tracébesluit van 2007 heeft de raad aangegeven, dat het tracé bij de uitwerking in de omgeving van 
de locatie 'Erf Kasteelstraat' (zie toelichting van het bestemmingsplan) nog optimalisatie behoeft. Door de 
aankoop van deze locatie is er een verbetering voor de totale omgeving van de leefkwaliteit mogelijk 
geworden. In het bestemmingsplan mocht de gebruiker stallen tot 12 m hoog + 10yo afwijking bouwen. De 
overlast die dergelijk grote stallen geeft naar de buurt is door de aankoop weggevallen. Ter compensatie 
kunnen er woningen worden gebouwd om een en ander financieel haalbaar te maken. De NZ-verbinding 
op het oude tracé zou een afsnijding van het dorp betekenen voor deze woningen, inclusief die van de 
inspreker. Door de iets ruimere variant, zoals nu in het bestemmingsplan opgenomen, wordt dit 
voorkomen. Qua geluidbelasting op de woningen aan de rand van het dorp, inclusief die van de inspreker, 
wordt ook een grote winst geboekt met het nieuwe tracé. 

Cliënt kan zich in bovenstaande beoordeling niet vinden en met name niet in de beantwoording ten 
aanzien van de verkeersintensiteiten en het laatste deel onder 'Afwijking tracé ter plaatse'. 

Verkeersst romen en - intensi te i ten 
Aanvullend op de inspraakreactie acht cliënt het bestemmingsplan op deze punten onzorgvuldig. 
Minimaal de volgende belangrijke rapporten ontbreken waar het gehele bestemmingsplan op is 
gebaseerd: 

1. Tracéstudie Hellendoorn-Reggedal-Hulsen (Royal Haskoning, 17 april 2007); 
2. Wegenstructuurplan; 
3. Mobiliteitsplan 2009 - 2020; 
4. Rapportage Goudappel Coffeng (basis voor Powerpointpresentatie op 26-2-2013), 

Het is dus voor derden onmogelijk de basis van het bestemmingsplan op zijn merites te beoordelen. 
In de Toelichting zijn ook geen uittreksels opgenomen waaruit blijkt hoe deze rapporten als basis 
hebben gediend voor het bestemmingsplan. Er wordt alleen geconstateerd dát ze als basis hebben 
gediend. 

Cliënt is van mening dat de voorgehouden verkeersstromen en -intensiteiten niet juist zijn. Ondanks 
dat de intensiteiten voor de nieuwe weg niet te controleren zijn gaat cliënt er vanuit dat ze theoretisch 
zullen kloppen. 
In de delen van documenten die wel voorhanden zijn, maar niet in het bestemmingsplan zijn 
opgenomen, blijkt wat de effecten op de Dorpstraat zijn. Deze effecten durft cliënt in twijfel te trekken. 
Uit een sheet van de presentatie van Goudappel Coffeng van 26-2-2013 blijkt dat men berekent dat de 
intensiteiten in de Dorpstraat met respectievelijk 1.600 en 2.500 mvt/etm naar beneden gaan. Cliënt 
durft deze cijfers te bestrijden, omdat een groot deel van het lokale verkeer dat er nu overheen gaat 
geen gebruik zal gaan maken van de nieuwe weg, maar door de Dorpstraat zal blijven gaan. De 
beperking zal moeten komen van het lokale verkeer van ten noorden van Hellendoorn Noord dat dan 
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via de noordzuidverbinding gaat, maar niet van het verkeer dat vanuit De Höfte en Hellendoorn Noord 
naar het zuiden gaat. Dit zal alleen opgaan voor het verkeer dat richting Wierden en Almelo gaat, maar 
het verkeer naar Nijverdal en Rijssen zal via de Dorpstraat blijven gaan. Door de realisering van 
Hellendoorn Noord en de afsluiting van de Kasteelstraat zal deze 'interne' intensiteit nog toenemen, 
omdat de kortste weg dan nog steeds door het dorp is, maar dan ook de snelste en de bewoners van 
de Marsjes die nu nog via de Kasteelstraat gaan, zullen dan ook de Dorpstraat kiezen. Een route over 
de Noordzuidverbinding en de Helmkruidlaan-Van der Muelenweg ligt dan niet voor de hand. 
De vraag is of daardoor het akoestisch onderzoek op basis daarvan wel juist is. Door de reconstructie 
van de Kasteelstraat veranderen immers de verkeersstromen en dus is mogelijk een reconstructietoets 
aan de orde. 

Cliënt kan dat niet beoordelen en vraagt om opheldering in deze. 

Verkeerslawaai 
Cliënt is van mening dat zijn woning in het buitengebied is gelegen. Het ligt althans nu in het daarvoor 
geldende bestemmingsplan Buitengebied 2009. In de berekeningen van het Akoestisch onderzoek 
wordt gerekend met de maximaal toelaatbare geluidsbelasting van Binnenstedelijk gebied, terwijl het 
Buitenstedelijk gebied is. Nu vindt er een herziening van het bestemmingsplan Hellendoorn Dorp 2013 
plaats waarin de woning van cliënt is opgenomen, maar die situatie is nu niet van rechtskracht en dus 
prematuur te noemen. Overigens is cliënt voornemens een zienswijze op dit punt in te dienen op het 
bestemmingsplan Hellendoorn Dorp 2013, waarin hij zal vragen zijn woning buiten deze herziening te 
laten, zodat deze in het buitengebied blijft. De nieuwbouwlocatie op locatie Podt ligt ook niet in het 
Binnenstedelijk gebied, want het bestemmingsplan is een herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied zoals uit de IMRO-codering blijkt. (NLIMRO.0163.)BPBGNZHEHU-ON01 staat immers voor 
Bestemmingsplan BuitenGebied Noordzuidverbinding Hellendoorn-HUIsen. 
Deze afwijkende situatie wordt niet verantwoord in de Toelichting. Overigens is het natuurlijk zo dat 
een plannaam niet zaligmakend is, maar het is vreemd dat een plan dat nu grotendeels in het 
bestemmingsplan voor Hellendoorn Dorp ligt een plannummer van het buitengebied heeft gekregen. 
(Zie de bijlagen voor de diverse (ontwerp)bestemmingsplannen.) 

Cliënt vraagt het Akoestisch rapport op deze punten aan te vullen en/ofte herzien. 

Akoest isch onderzoek 
Het Akoestisch onderzoek gaat uit van een realisering in 2016 zoals blijkt uit paragraaf 4.1. Onlangs is 
besloten dat de realisering pas plaatsvindt in 2021, dus 5 jaar later. De gegevens zijn dus niet meer in 
lijn met de huidige realiteit ten aanzien van de realisering. Onbekend is wat de gevolgen van deze 
vertraging zullen zijn. Dit rapport zal dus bij de vaststelling moeten zijn aangepast. 

In paragraaf 4.3 wordt de beoordeling weergegeven van de nieuwe wegaanleg. Het verbaast cliënt dat 
zijn woning niet in de lijst voorkomt en ook niet vermeld wordt in hoofdstuk 5 'Locatie Podt'. Er wordt 
pas in Bijlage 3 van het onderzoek aangetoond dat voor de woning van cliënt aan de wet geluidhinder 
zal kunnen worden voldaan. Daar alle andere woningen wel in paragraaf 4.3 genoemd worden mag het 
op zijn minst onzorgvuldig genoemd worden dat de woning van cliënt daar niet genoemd wordt. 

Cliënt vraagt het Akoestisch rapport op deze punten aan te vullen en/ofte herzien. 

Afwijking tracé ter plaatse 
In de beantwoording op dit onderdeel wordt het volgende beweerd: 

De NZ-verbinding op het oude tracé zou een afsnijding van het dorp betekenen voor deze woningen, 
inclusief die van de inspreker. Door de iets ruimere variant, zoals nu in het bestemmingsplan opgenomen, 
wordt dit voorkomen. Qua geluidbelasting op de woningen aan de rand van het dorp, inclusief die van de 
inspreker, wordt ook een grote winst geboekt met het nieuwe tracé. 

Cliënt is het daarmee volstrekt niet eens. 
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Ligging Binnenstedelijk versus Buitenstedeliik. 
De betrokken woningen (bestaand en nieuw) liggen (nu nog) in het buitengebied en cliënt voelt zich 
daarmee ook verbonden. Dat er een doorgaande weg voor de deur langs loopt is een gegeven dat al 
sinds jaar en dag bestaat en door cliënt niet als een afsnijding van het dorp ervaren hij woont en leeft 
immers in het buitengebied. De nu gekozen variant snijdt cliënt juist af van het buitengebied waarmee 
hij een ġrote band heeft en hem het woongenot verschaft. Dit woongenot zou volgens het beleid alleen 
maar beter worden door de aanleg van nieuwe natuur, hetgeen nu letterlijk en figuurlijk doorkruist zal 
gaan worden door de nieuwe weg. Cliënt had vrede met de nieuwe weg voor de deur langs en is (nog 
steeds) bereid daarvoor de gronden af te staan, zoals in het bestemmingsplan Buitengebied 2009 al is 
opgenomen. Reden waarom cliënt daartegen geen zienswijze heeft ingediend. 

Cliënt acht dit argument daarom volkomen onjuist en vraagt om aanpassing van het tracé over 
de oorspronkelijke route voor de deur langs. 

Geluidsbelasting 
Het verhaal over de winst op de geluidsbelasting is voor cliënt cijfermatig niet te controleren, omdat er 
geen gegevens voorhanden zijn over de huidige geluidsbelasting op voor- en achtergevel. 

Cliënt acht dit een omissie in het Akoestisch rapport en vraagt om aanvulling. 

Duidelijk is dat er nu geen verkeersgeluid vanaf de zijde van de Regge komt en cliënt dus een stille 
zijde aan die kant van de woning heeft. In de nieuwe situatie wordt bijna al het verkeerslawaai 
verplaatst van voor de woning naar achter de woning en is het met de rust in de tuin gedaan. Aan de 
voorzijde zal echter het lawaai van brommers e.d. blijven bestaan. 
De bewering dat cliënt er geluidstechnisch op vooruit gaat is dus niet juist en hooguit een theoretisch 
verhaal aan de voorgevel. Het is veel te positief verwoord en suggestief te noemen. 

Cliënt vraagt het Akoestisch rapport op dit punt aan te passen of op zijn minst te nuanceren. 

EHS 
In het Uittreksel Eindverslag inspraakreacties en reacties vooroverleg staat onderstaande reactie van de 
provincie Overijssel. 

Reactie in kader van wettelijk vooroverleg als bedoeld in Besluit ruimtelijke ordening. 

Provincie Overijssel, Eenheid Ruimte en Bereikbaarheid, Postbus 10078, 8000 GB Zwolle. 
Na de planbeschrijving volgt een planbeoordeling namens de Eenheid. Het plangebied ligt op dit moment 
nog gedeeltelijk in de EHS (Reggedal). Op de ontwerpherijkingskaart is een deel van het plangebied 
aangegeven als nieuw te realiseren natuur. Inmiddels heeft de provincie ingestemd met de verkoop van 
BBL-eìgendom in dit tracé van de weg aan de gemeente. Naar aanleiding daarvan zal de begrenzing 
worden aangepast, waardoor het traject buiten de begrenzing van de EHS komt te liggen. 
Opgemerkt wordt dat het plan bijdraagt aan het provinciaal ruimtelijk beleid. Indien het plan ongewijzigd in 
procedure wordt gebracht, zijn er vanuit provinciaal belang geen beletselen voor het verdere vervolg van 
deze procedure. 

In paragraaf 2.64. van de Omgevingsvisie staat het volgende vermeld: 

Richtinggevende werking van de ontwikkelingsperspectieven 
De ontwikkelingsperspectieven schetsen de koers van een gebied op provinciaal schaalniveau: 

» Ze bepalen geen functies, maar schetsen een ontwikkelingsrichting voor een combinatie van 
functies. De grenzen van de ontwikkelingsperspectieven zijn signaleringsgrenzen. Dit betekent dat 
gemeenten in hun structuurvisies en bestemmingsplannen nadere invulling kunnen geven. 

» Afwijkingen van de ontwikkelingsperspectieven zijn mogelijk als daar op lokaal niveau 
maatschappelijke en/of sociaaleconomische redenen voor zijn, mits er voldoende verzekerd is dat 
ruimtelijke kwaliteit conform gebiedskenmerken wordt versterkt en er voor beoogde ontwikkeling 
geen MER-plicht is (cf. Wet milieubeheer). Deze afwijkingsmogelijkheid geldt niet voor 
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normstellende beleidskeuzes als EHS en LOG's, waarvan de begrenzing overeenkomt met 
legenda-elementen op de Ontwikkelingsperspectievenkaart. 

In de Omgevingsverordening staat het volgende: 

Artikel 2.7.3. Regels inzake de inhoud van bestemmingsplannen, beheersverordeningen en 
projectbesluiten 

1. Een beheersverordening heeft geen betrekking op een gebied dat op de kaart EHS, Overige natuur 
en Nationale Landschappen nr. 09295050, is aangegeven als gebiedscategorie nieuwe nog niet 
gerealiseerde natuur. 

2. Bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen: 
a. strekken uitsluitend tot het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de wezenlijke 

kenmerken en waarden van gebieden behorend tot de gebiedscategorieën bestaande natuur 
en nieuwe gerealiseerde natuur; 

b. strekken mede tot het behoud, herstel of de duurzame ontwikkeling van de wezenlijke 
kenmerken en waarden van gebieden behorend tot de gebiedscategorieën nieuwe nog niet 
gerealiseerde natuur en zoekgebied; 

c. wijzen geen bestemmingen aan of stellen geen regels die activiteiten mogelijk maken welke 
significant negatieve effecten op de wezenlijke kenmerken en waarden zullen of kunnen 
hebben; 

d. stellen regels ter bescherming van de wezenlijke kenmerken en waarden. 
3. De verplichtingen die voortvloeien uit het tweede lid houden in ieder geval in behoud van areaal, 

kwaliteit en samenhang van de betrokken gebieden. 
4. De verplichtingen die voortvloeien uit het tweede lid beperken niet rechten en 

ontwikkelingsmogelijkheden, en leiden niet tot wijziging van de regels ter zake van bebouwing of 
terreinverharding die aan bestaande functies toekomen ingevolge de bestemming die geldt ten tijde 
van het van kracht worden van deze titel. 

5. De verplichtingen die voortvloeien uit het tweede lid beperken niet de ontwikkeling van bestaande 
agrarische bedrijven die nodig zijn vanuit een duurzame continuering van de bedrijfsvoering en die 
geen significante negatieve effecten hebben op actuele waarden van het gebied. 

6. Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de inhoud en de vorm van de 
ter voldoening aan het in dit artikel gestelde. 

Artikel 2.7.4. Regels inzake de toelichting 

1. Bestemmingsplannen, projectbesluiten en beheersverordeningen die betrekking hebben op gronden 
die vallen binnen de EHS gaan vergezeld van een toelichting c.q. onderbouwing waaruit blijkt op 
basis van welke gegevens, waarderingen en afwegingen tot vaststelling is besloten. 

2. Gedeputeerde Staten kunnen nadere regels stellen met betrekking tot de te onderzoeken gegevens, 
de wijze van waardering van deze gegevens en de wijze van afweging van de onderkende ruimtelijke 
belangen, met inbegrip van de wijze waarop met bestaande belangen rekening gehouden dient te 
worden. 

Artikel 2.7 .5. 

Verplaatst naar hoofdstuk 8 (artikel 8.2.2). 

Artikel 2.7.6. Ontheffingen 

1. Gedeputeerde staten kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in en krachtens artikel 2.7.3, lid 2. 
2. Een ontheffing als bedoeld in het eerste lid wordt verleend voor wijzigingen van het bestemmingsplan 

of de regels ter zake van het gebruik van grond, als is aangetoond en verzekerd dat: 
a. er sprake is van redenen van groot openbaar belang; 
b. er geen reële alternatieven voor de beoogde activiteit voorhanden zijn; 
c. voor zover de negatieve effecten tengevolge van de beoogde activiteit niet kunnen worden 

voorkomen, deze zo beperkt mogelijk worden gehouden en; 
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d. de overblijvende optredende schade of negatieve effecten op een toereikende, tenminste 
gelijkwaardige wijze worden gecompenseerd en het besluit hiertoe tegelijk wordt genomen met 
het besluit tot wijziging van de bestemming of de regels ter zake het gebruik van de grond. 

3. In afwijking van het tweede lid wordt ontheffing verleend van de voorwaarde genoemd onder d voor 
een combinatie van onderling samenhangende plannen, projecten of handelingen waarvan één of 
enkele afzonderlijk een negatief effect heeft op de EHS maar de gecombineerde uitvoering leidt tot 
verbetering van de kwaliteit en/of kwantiteit van de EHS op gebiedsniveau. 

4. In afwijking van lid 2 en lid 3 wordt een ontheffing als bedoeld in het eerste lid verleend als er sprake 
is van een relatief kleinschalige wijziging van het bestemmingsplan of van de regels ter zake van het 
gebruik van grond als is aangetoond en verzekerd dat deze wijziging: 
a. de wezenlijke kenmerken en waarden slechts in beperkte mate aantast; 
b. de kwaliteit en kwantiteit van de EHS op het betreffende gebiedsniveau tenminste behoudt; 
c. plaatsvindt na een zorgvuldige afweging van alternatieve locaties; 
d. maatregelen bevat die resulteren in een goede landschappelijke en natuurlijke inpassing. 

De onder artikel 2.7.3. lid 2.c. genoemde regel sluit de aanleg van het bestreden tracé uit. Er is immers 
sprake van een aantasting van de wezenlijke kenmerken en waarden van het landschap, omdat de weg 
op een dijk door het landschap zal komen te liggen. 

In het kader van artikel 2.7.4. lid 1 dient in het bestemmingsplan verantwoord te worden waarom een 
ontwikkeling in de EHS plaatsvindt. In de toelichting van het bestemmingsplan staat zeer summier een 
verantwoording opgenomen. 

In paragraaf 4.2 Provinciaal beleid staat op pagina 23 het volgende vermeld: 
Op de kaart met EHS-gebieden blijkt dat het plangebied deels in de EHS ligt (het Reggedal). De EHS is 
op navolgende kaart in het paars weergegeven. Momenteel vindt een herijkingsproces van de EHS plaats, 
waarbij het traject buiten de begrenzing van de EHS komt te liggen. 

De effecten van het plan op de flora en fauna staan beschreven in paragraaf 7.8. 

Er wordt in het bestemmingsplan dus voorgesorteerd op een aanpassing die nog geen enkele 
rechtskracht heeft en waarvan de vraag is of die wel ooit zal plaatsvinden. Het ontwerp van de 
Omgevingsvisie heeft tot 22-02-2013 ter inzage gelegen en daarin is het bestreden tracé aangegeven 
als Netto begrensde natuur. Bij een gewijzigde vaststelling zal cliënt zeker beroep aantekenen als die 
op dit punt gewijzigd wordt vastgesteld. 
Cliënt is overigens benieuwd of de gemeente Hellendoorn een zienswijze heeft ingediend op de 
begrenzing van de EHS. 

In paragraaf 7.7. van de toelichting (en niet paragraaf 7.8) staat het volgende: 
Op basis van de quickscan worden geen effecten op Natura 2000-gebieden verwacht. Op ongeveer 1,5 
km afstand ligt het Natura 2000-gebied 'Wierdense Veld'. De EHS ligt op ongeveer 400 m afstand. Gezien 
de afstand, de ligging en/of de kleinschaligheid van de ruimtelijke ontwikkeling wordt niet verwacht dat 
deze een invloed heeft op de aangewezen habitattypen en soorten of aantasting van de wezenlijke 
waarden en kenmerken van de EHS. Met de voorgenomen realisatie wordt ook niet verwacht dat de 
kernopgaven worden belemmerd in een mogelijke uitbreiding of kwaliteitsverbetering. Een toetsing in het 
kader van deze natuurwetgeving en dit natuurbeleid wordt derhalve niet noodzakelijk geacht. 

De tekst t.a.v. de EHS is volstrekt onjuist, want het bestreden tracé ligt in de EHS en niet op 400 meter 
afstand. 
In de toelichting wordt op geen enkele wijze verantwoord hoe de aantasting van de Netto begrensde 
EHS wordt gecompenseerd. Men gaat er voetstoots vanuit dat het tracé buiten deze EHS zal komen te 
liggen. Cliënt acht dit volslagen onjuist en op zijn minst prematuur en op dit punt strijdig met de 
geldende provinciale Omgevingsverordening, ondanks dat de provincie in de vooroverleg reactie 
aangeeft de begrenzing op dit punt aan te zullen passen. Geenszins staat vast dat dit ook rechtskracht 
za krijgen. De aanpassing is namelijk in strijd met de regels ten aanzien van de 
ontheffingsmogelijkheden zoals benoemd in 2.7.6. Ontheffingen. Er is namelijk een alternatief (voor de 
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woning van cliënt langs en de negatieve effecten zijn te voorkomen. De door de provincie genoemde 
aanpassing acht cliënt dan ook strijdig met haar eigen uitgangspunten. 

Cliënt verzoekt op voorgaande argumenten de bestreden aanpassing van het tracé weer 
ongedaan te maken. 

Bescherming persoonsgegevens 
Cliënt acht de wijze van bescherming van persoonsgegevens niet in overeenstemming met de daarvoor 
geldende wet. In de digitaal raadpleegbare versie op www.ruimteliikeplannen.nl zijn weliswaar de 
gegevens zwart gemaakt, maar omdat het een doorzoekbaar document is worden de onderliggende 
gegevens zichtbaar bij kopiëren en plakken. Het aan het begin van deze zienswijze opgenomen 
uittreksel is daar het bewijs van. 

Cliënt vraagt het bestand om te zetten naar een mét-doorzoekbaar bestand, zodat zijn 
gegevens volgens de wet beschermd zijn. 

SAMENVATTEND 

Cliënt acht het bestemmingsplan: 
1. in strijd met het zorgvuldigheidsbeginsel; 
2. op diverse punten onjuist, onvolledig en achterhaald; 
3. in strijd met de Wet bescherming persoonsgegevens; 

4. in strijd met de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van de provincie Overijssel. 

Cliënt verzoekt het bestemmingsplan aan te passen op: 
1. de geconstateerde onjuistheden, onvolledigheden en de gewijzigde uitvoeringstermijn; 
2. de besteden aanpassing van het tracé en dat weer op het oorspronkelijke tracé aan de 

voorzijde van de woning. 
Vriendelijke groet, 

Cees Ortelee 
Directeur 
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Bijlage 1 

Bestemmingsplan Noordzuidverbinding (ontwerp) 
Ruimielijkeplonnen.nl 
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Bijlage 2 

Bestemmingsplan Hellendoorn Dorp 2013 (ontwerp) 
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Bijlage 3 

Bestemmingsplan Buitengebied 2009 (vigerend) 
Ruimtelijkeplunrìen nl 
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V a n : 
A a n : 
C C : 

"Cees" <cees@close-up-ro.nl> 
<gemeente@hellendoorn.nl> 

Datum 
Onderwerp: 

2-8-2013 9:41 
7:oncníiİ7o hpçtpmminnsnl ř in Nnnrrİ7iiirlwf»rhinHinn 

Bi j lagen: 

Geacht gemeentebestuur 

Bijgaand treft u een zienswijze aan op genoemd bestemmingsplan namens de 

Vriendelijke groet, 

Cees Ortelee 

CLOse-Up RO-Advies B.V. 

Wilgeroosje 10 

7443 TT Nijverdal 

Tel: 0548-625006 

Mob: 06-51978076 


