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Betreft: Zienswijze ontwerpbestemmingsplan Pastoor Rientjesstraat 2 en 4 

Hellendoorn, 20 augustus 2011 

Geacht college, 

In bijlage doe ik u namens 

een zienswijze toekomen met betrekking tot hogergenoemd ontwerpbestemmingsplan. 

Ik verzoek u mij van de verdere ontwikkelingen en beslissingen op de hoogte te houden met 

vermelding van beroepsmogelijkheden en in acht te nemen termijnen. Tevens wordt ik graag 

geïnformeerd over de tijdstippen van behandeling in Commissie en Raad en de daarbij 

bestaande mogelijkheden van inspraak. 

Met dank voor de te nemen moeite, 

en met vriendelijke groet. 
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ZIENSWIJZE OP BESTEMMINGSPLAN 

Betreft: Ontwerpbestemmingsplan Pastdor Rientjesstraat 2 en 4 te Hellendoorn 

Naar aanleiding van bovengenoemd ontwerpbestemmingsplan worden onderstaande 

zienswijzen aan de gemeenteraad ter kennis gebracht: 

De zienswijzen spitsen zich toe op twee hoofdelementen. 

DUBBELE WONING 

Het ontwerp is gebaseerd op een onjuiste uitgangspositie. Hiermede ontvalt de gehele basis 

aan dit ontwerp. 

De toelichting op het ontwerp gaat er van uit, dat een dubbele woning wordt gesloopt en 

dat daarvoor twee vrijstaande woningen (kunnen) worden teruggebouwd. Ten onrechte 

wordt er gesproken van een dubbele woning. De huidige woning manifesteert zich niet als 

een dubbele woning, ondanks dat er sprake is van twee huisnummers. Er is in deze sprake 

van een gezinswoning met een aanbouw waarin een afzonderlijke toegang is gecreëerd 

welke om wat voor reden ook is voorzien van een eigen huisnummer. Afgaande op het 

uiterlijk van de huidige woning is er sprake van een woning waar de mogelijkheid van 

inwoning van bijvoorbeeld de (groot)ouders is mogelijk gemaakt. 

Nu er feitelijk geen sprake is van een dubbele woning, kan deze ook niet zo maar vervangen 

worden door twee vrijstaande woningen. 

Hiermede ontvalt de gehele basis onder het ontwerpbestemmingsplan. 

STEDEBOUWKUNDIGE BEZWAREN 

De betreffende zijde van de Pastoor Rientjesstraat wordt gekenmerkt als overgangsgebied 

naar het cultuurhistorisch waardevolle landschap van de Hellendoornse es, met een open 

bebouwing. Aan deze zijde is tot nog toe heel beperkte bebouwing gerealiseerd om 

aantasting van het landschap te voorkomen. 

Het nu voorliggende ontwerpbestemmingsplan leidt tot een aanzienlijke verstening aan die 

zijde van de Pastoor Rientjesstraat. Waar nu nog een open zicht op de es bestaat, kan 

ingevolge het voorliggend ontwerp een massieve bebouwing plaatsvinden welke alle zicht 

op het open gebied blokkeert. Deze massieve bebouwing is mogelijk door het zeer grote 

bouwvlak dat is aangegeven op de bijbehorende kaart. Aan een zijde strekt het bouwvlak tot 

de perceelgrens en aan de achterzijde zelfs tot de rand van de huidige toegangsweg naar de 

in de es gelegen percelen, waarop recht van overpad rust. Voorts is de verhoging van de 

bouwhoogte tot 9.00 m. een verdere verstening. Deze bouwhoogte is tevens strijdig met de 

omgeving, omdat alle andere percelen in de directe omgeving een bouwhoogte kejinen van 

maximaal 8.00 m. (aanduiding a op vigerende kaart) Toename van de bouwhoogte met 



daarnaast een zeer groot bouwvlak geven een aanzienlijke schaduwwerking voor de 

omgeving. 

Deze ernstige verstening van het open gebied is stedenbouwkundig onverantwoord en een 

aantasting van de gemeentelijke "kroonjuwelen": cultuurhistorie en landschap. Vergelijking 

met de situatie Bergleidingweg dringt zich automatisch op. 

Bovenstaande hoofdelementen leiden tot een aantal aanmerkingen op het ontwerpplan, 

welke hieronder vooralsnog kort zullen worden aangegeven. 

1. Nu er sprake is van bouwen in het overgangsgebied en niet van bouwen in het 

stedelijk gebied, is het plan niet vanzelfsprekend in overeenstemming met het 

Rijksbeleid. Het kan strijdig zijn met het Rijksbeleid. 

2. Nu er niet zonder meer sprake is van het vervangen van een dubbele woning door 

twee vrijstaande woningen in het bestaand stedelijk gebied, botst het ontwerpplan 

met het provinciaal ontwikkelingsperspectief. 

3. Als reeds vermeld worden de gemeentelijke kroonjuwelen landschap en 

cultuurhistorie geweld aangedaan, zodat het ontwerp tevens in strijd is met het 

gemeentelijk beleid. 

4. Ook uit oogpunt van gebiedsbescherming dient het plan geen doorgang te vinden. 

5. De afwijkingsbevoegdheden van het college als genoemd in artikel 3.4 -hoe 

gebruikelijk wellicht ook- leiden tot een mogelijk nog verdergaande verstening en 

dienen in deze te worden geschrapt. 

6. De afwijkingsbevoegdheden als genoemd in artikel 5.1 dienen om dezelfde redenen 

te worden geschrapt. 

7. Ook de afstemming met welstand moet niet tot verdere verstening kunnen leiden, 

zodat ook artikel 6.1 niet dient te worden opgenomen. 

Ondergetekenden verzoeken u om ons op de hoogte te houden van uw standpunten en de 

verdere ontwikkelingen, waarbij wij er van uit gaan dat u ons daarbij tevens informeert over 

onze rechtsmiddelen om onze belangen te verdedigen. 

Gedaan te Hellendoorn, 19 augustus 2011 


