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Betreft: zienswijze bestemmingsplan uitbreiding bezoekerscentrum 

Geachte heer/mevrouw, 

Aanleiding [OurfCOK^ 
Naar aanleiding van uw brief, met kenmerk: 10UIT11908, gedateerd op 20 december 2010, 
zenden wij u bij deze onze zienswijze. Conform uw brief moeten hierin tenminste de volgende 
gegevens zijn opgenomen: 

onze naam en adres (zie bovenstaand); 
een dagtekening (zie bovenstaand); 
een omschrijving van het bestreden besluit (zie onderstaand); 
de gronden waarop onze zienswijze stoelt (zie onderstaand). 

Omschrijving bestreden besluit 
Een omschrijving van het te bestrijden besluit is in uw brief opgenomen (wij citeren): 

"Omdat het de bedoeling is dat meerdere gebruikers gehuisvest worden in het gebouw is een 
verruiming van het bouwoppervlak gewenst. In het nieuwe bestemmingsplan is een maximaal 
oppervlak opgenomen van 1.500 m2. Ook de bouwhoogte is verhoogd in verband met de komst 
van de Sterrenwacht Hellendoom. De maximale bouwhoogte van het gebouw voor het gedeelte 
waar de sterrenwacht gevestigd wordt (de toren met koepel) wordt 20 meter." 

Op onze zienswijze en de motivatie hiervan gaan we onderstaand in. 

Gronden waarop onze zienswijze is gestoeld f motivatie! 
Staatsbosbeheer (Sbb) heeft een bestemmingsplan laten maken voor de uitbreiding van het 
bezoekerscentrum. Dit ontwerp bestemmingsplan ligt momenteel ter inzage. 

We zijn erg gesteld op onze privacy. Deze is zoals de situatie nu is in zowel horizontale als verticale 
richting voldoende geborgd. 

Over de voorgenomen uitbreiding en de gevolgen hiervan voor ons hebben we overleg met Sbb 
gevoerd. Zij heeft ons toegezegd onze privacy in horizontale richting te respecteren: 

aan de westkant van ons perceel handhaaft Sbb de bomen; 
eventueel plant Sbb meer struiken en ondergroei; 
aan de directe westkant van ons perceel vindt geen dunning van groen plaats. 

In het ontwerp bestemmingsplan is de maximale bouwhoogte van gebouwen verruimd, van 10 
naar 20 meter. Hierdoor is onze privacy in verticale richting in het geding: wanneer de bouwhoogte 
van de voorziene gebouwen de boomgrens overschrijdt, kunnen personen die zich in de toren met 
koepel bevinden uitkijken op ons perceel. 



De ruimtelijke ontwikkeling heeft voor ons tevens de volgende consequenties: 

Toenemende geluidsoverlast. 
Het is de bedoeling dat behalve Sbb ook IVN Hellendoorn, het Centrum voor Natuur en 
Milieueducatie en de Sterrenwacht Hellendoorn in het nieuwe bezoekerscentrum gehuisvest 
gaan worden. De gevolgen hiervan zijn tweeledig: 
1. Omdat het een multifunctioneel centrum wordt, neemt de aantrekkingskracht hiervan 

toe - het trekt meer mensen aan - met toenemende geluidsoverlast tot gevolg. 
2. De bouw van de koepel met toren verhoogd het attractieve karakter van het centrum, 

met eveneens geluidsoverlast tot gevolg. 

Toenemende horizon- en lichtvervuiling. 
Afhankelijk van het jaargetijde hebben we vanuit onze woning meer/minder zicht op het 
bezoekerscentrum. Wanneer de maximale reikwijdte van het nieuwe bestemmingsplan 
wordt benut, zal de horizon- en lichtvervuiling verder toenemen; onder andere omdat: 
1. Binnen het plangebied meer dan 70% van het nu nog aanwezige bos wordt gekapt. 
2. Er een gebouw verrijst dat aanzienlijk groter is dan het huidige bezoekerscentrum. 
3. Een toren met koepel deel uitmaakt van het gebouw. Hiervan gaat de sterrenwacht 

gebruik maken. Omdat dit met name 's avonds en 's nachts zal zijn, gaat dit gepaard 
met lichtoverlast. 

Wij willen graag de garantie dat onze privacy voor zover mogelijk is geborgd. Tevens willen we dat 
de overlast en vervuiling door de komst van het nieuwe bezoekerscentrum tot een minimum wordt 
beperkt. 

Door de bestemmingsplanwijziging kan sprake zijn van indirecte planschade. Wanneer wij van 
mening zijn dat dit het geval is, dienen wij een aanvraag voor planschadevergoeding bij het 
College van Burgemeester en Wethouders in. Dit traject starten we uiteraard op wanneer het 
nieuwe bestemmingsplan onherroepelijk van kracht is geworden. 

Er van uitgaande u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, in afwachting van uw 
(schriftelijke) reactie verblijft, 

Met vriendelijke groet, 

"̂  -,a 
De heer FJ. Imhof / mevrouw E.M. Imhof-Tempert 






