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Principeverzoek zorgwonen op locatie Kathuizenweg 2 of Luttenbergerweg 37 te 
Haarle 

Advies: 
1. (Potentiële) aanvragers dienen middels een lijst van cliënten/huurders (met daarbij 

aangegeven de aard van de ondersteuningsbehoeften, vallend onder de categorie 
intramurale zorg) te motiveren, dat minimaal 750Zo van de te verwachten cliënten uit de 
gemeente Hellendoorn komt. 

2. In beginsel wordt medewerking verleend aan het verzoek. 
3. Aanvrager dient te voldoen aan het gestelde in deze adviesnota. Afspraken tussen 

(potentiële) aanvragers en gemeente kunnen op dit moment absoluut niet worden 
gemaakt. 

4. Het besluit wordt ter kennisname voorgelegd aan de raadscommissie. 
5. Aanvrager wordt in de gelegenheid gesteld om een bestemmingsplan op te stellen en een 

nadere uitwerking om te voldoen aan de kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. 
6. Na instemming met bestemmingsplan en nadat de afspraken zijn vastgelegd in een 

anterieure overeenkomst, die door partijen is ondertekend, kan het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd worden. 

BasPuitBenW: CoçĢĩ^ Cld^íZŜ 

Korte samenvatting: 
Stichting U S V A , trainen en bewegen is gevestigd op de locatie Luttenbergerweg 37 te Haarle. 
Op deze locatie wordt aan mensen met een psychische aandoening en/of lichamelijke beperking 
een dagbestedingsactiviteit geboden. De stichting werkt vanuit de gedachte van het 'grote gezin' 
aan het bieden van dagbesteding in een beschermde omgeving. Wens is een tweede locatie met 
daar de mogelijkheid tot wonen en zorg. Deze is gevonden op de locatie Kathuizenweg 2 te 
Haarle. De beoogde ontwikkeling is bedoeld om cliënten een beschermde woonomgeving te 
bieden, gelijk als in een huisgezin, met zorg en aandacht voor elkaar. 'Leven met elkaar en zorg 
voor elkaar, van jong tot oud ' . De zorg zal in handen zijn van een beheerdersechtpaar aangevuld 
met, afhankelijk van de zorgvraag, specifieke zorgverleners. Op het erf zullen 21 
zorgappartementen worden gerealiseerd in 3 nieuwe woongebouwen in de vorm van 
schuurwoningen. De situering van de nieuwe bebouwing resulteert in het ontstaan van een ruim 
'binnenplein' waar tal van gezamenlijke activiteiten kunnen plaatsvinden. Het geheel zal 
landschappelijk worden ingepast. 
De gevraagde functie op deze plek past in combinatie met het op deze manier bieden van zorg 
aan mensen met een beperking binnen de mogelijkheden, die de gemeente Hellendoorn ziet in het 
kader van de ontwikkelingen rond de zorg. De financiering van de zorg is op dit moment volstrekt 
onzeker. De gemeente kan geen zekerheid bieden omtrent toekomstige financiering. 

Voor wat betreft het wonen op deze locatie moet sprake zijn van cliënten die intramuraal moeten 
worden opgevangen en deze dienen voor minimaal 75*^ duurzaam afkomstig te zijn uit de 
gemeente Hellendoorn. Aanvrager dient een lijst met cliënten/huurders te overleggen, voordat het 
ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd kan worden. 
Vanuit planologisch oogpunt is de functie haalbaar, mits wordt aangetoond, dat voldaan wordt 
aan de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. 
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Het is nog onzeker oí de locatie Kathuizenweg 2 ook daadwerkelijk verkregen kan worden. 
Daarom is ook gekeken naar de mogelijkheid om de nieuwe functie te realiseren op de locatie van 
de bestaande vestiging. Dit lijkt haalbaar maar heeft vooral gevolgen voor de benodigde 
compensatie. 

Aanleiding: 
Stichting U S V A , trainen en bewegen is gevestigd op de locatie Luttenbergerweg 37 te Haarle. 
Op deze locatie wordt aan mensen met een psychische aandoening en/of lichamelijke beperking 
een dagbestedingsactiviteit geboden. De stichting werkt vanuit de gedachte van het 'grote gezin' 
aan het bieden van dagbesteding in een beschermde omgeving. De Stichting Usva, trainen en 
bewegen heeft als doel 'Voorwaarden te scheppen om mensen met een beperking zelfstandig te 
laten functioneren en ze geestelijk en lichamelijk in balans te brengen'. Hiertoe heeft Usva een 
dagbestedingsactiviteit ontwikkeld waarin deze doelgroep meewerkt aan het op commerciële 
basis bouwen en assembleren van voornamelijk ligfietsen en aanpassen van (motor-) voertuigen 
voor mensen met lichamelijke beperkingen. 
Naast deze activiteit zijn er allerlei agrarische en recreatieve activiteiten ontwikkeld. Dit betreft 
o.a. het kweken en verbouwen van groenten en fruit, houden van (klein-) vee en het exploiteren 
van een mini-camping. 

Om ook te kunnen voorzien in een woonvoorziening voor deze doelgroep is gezocht naar een 
geschikte locatie in het buitengebied. Deze is gevonden aan de Kathuizenweg 2 te Haarle. De 
beoogde ontwikkeling is bedoeld om cliënten een beschermde woonomgeving te bieden, gelijk als 
in een huisgezin, met zorg en aandacht voor eikaar. 'Leven met eikaar en zorg voor eikaar, van 
jong tot oud ' . De zorg zal in handen zijn van een beheerdersechtpaar aangevuld met, afhankelijk 
van de zorgvraag, specifieke zorgverleners. 

Het zorgwoonplan houdt in dat er binnen de bestaande bebouwing van de boerderij enkele 
(incidentele) crisisopvangplaatsen zullen worden gerealiseerd in de vorm van boerderijkamers. 
Deze kunnen tevens recreatief aan derden worden aangeboden. De deelruimte van de bestaande 
boerderij zal worden verbouwd tot activiteitenruimte, keuken en ontspanningsruimten. Het 
huidige voorhuis zal worden gebruikt als beheerderswoning voor het beheerdersechtpaar. Op het 
erf zullen 21 zorgappartementen worden gerealiseerd in 3 nieuwe woongebouwen in de vorm 
van schuurwoningen. De situering van de nieuwe bebouwing resulteert in het ontstaan van een 
ruim 'binnenplein' waar tal van gezamenlijke activiteiten kunnen plaatsvinden. Het geheel zal 
landschappelijk worden ingepast en er zal naast een dierenweide tevens een moestuin, 
kruidentuin en boomgaard worden aangelegd. De aanwezige veestalìing en machineberging met 
een gezamenlijke oppervlakte van 260 m 2 zal worden gesloopt. 

Aanvrager is voornemens om het vorenstaande te realiseren op de locatie Kathuizenweg 2 te 
Haarle. Intentie is om deze locatie aan te kopen en het plan aldaar te realiseren. Aankoop kan pas 
gerealiseerd worden, nadat duidelijkheid is verkregen dat de bestemming gewijzigd wordt, dit 
vanwege de financiering. De bank wil zekerheid, voordat gekocht wordt. 
Met de huidige eigenaar is geen optie tot koop afgesproken, dit zou een te lange termijn van 
onzekerheid inhouden voor de huidige eigenaar. Op dit moment is de eigenaar ook bezig met een 
andere potentiële koper. Ook is er discussie tussen aanvrager en zijn adviseur, Regtervoort 
rentmeesters en taxateurs, of aankoop wel nodig is. De vraag, díe door beiden beantwoord moet 
worden is, waarom deze gewenste functie niet alsnog gerealiseerd kan worden op de al 
bestaande locatie Luttenbergerweg 37 te Haarle. 

De onderstaande oplossing is beoordeeld op basis van de locatie Kathuizenweg 2. Aan het eind is 
ook beoordeeld in hoeverre de gevraagde functie ook haalbaar is op de locatie Luttenbergerweg 
37. Het betreft dan het toevoegen van extra gebouwen bij de al bestaande gebouwen. 

Doelstelling: 
Toepassing hergebruik vrijkomende agrarische gebouwen en het inpassen van een bijzonder 
zorgconcept gericht op begeleiding van mensen met een beperking. 
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Oplossing: 
Het verzoek betreft een vorm van het bieden van zorg gedurende dag en nacht voor mensen met 
een beperking. Uitvoering geven aan het verzoek heeft direct gevolgen voor de gemeente in het 
kader van alles wat met zorg te maken heeft. 

Het verzoek past niet binnen de wijzigingsbevoegdheid als onderdeel van het bestemmingsplan 
"Buitengebied 2 0 0 9 " . De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is van toepassing op het verzoek en 
dit houdt in, dat de meerwaarde die ontstaat door de ontwikkeling in vergelijking met de 
bestaande functie moet worden geïnvesteerd in kwaliteitsverbetering van de groene omgeving. 

Gevolgen voor de zorg 

Zorgconcept 
Het gepresenteerde zorgconcept is deels gericht op dagbesteding en deels op wonen, een 
concept dat ontwikkelingsgericht is en uit gaat van opvang naar het vinden van betaald werk. 
De (bewoners)groep is een gemêleerd gezelschap van jong en oud en van financieel afhankelijk 
tot financieel zelfstandig. De binnenkomende cliënten hebben niet de capaciteit om zelfstandig te 
wonen en zijn afhankelijk van uitkeringen. 

Een dergelijk zorgconcept als voorgesteld valt op dit moment nog onder de Algemene Wet 
Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Aanvrager werkt op dit moment niet volgens de protocollen van 
de A W B Z . Daarmee wordt zijn huidig concept niet gefinancierd door middel van Zorg in Natura 
(ZIN) maar door Persoons Gebonden Budgetten (PGB's) . Slechts in een enkele individuele situatie 
wordt samengewerkt met een andere zorgaanbieder zoals Dimence. Alleen dan is sprake van 
bijdrage via A W B Z van Dimence naar U S V A . Het bieden van beschermd wonen wordt op termijn 
(verwachting in 2019 /2020) een verantwoordelijkheid van ons als gemeente. Eerst gaat deze 
verantwoordelijkheid in 2014 /2015 over naar de centrumgemeente (is Enschede) tot 2019 /2020 . 

Financiering en doelgroep bewoners 
Er is nog veel onduidelijk over de financiering van de zorg. Daarmee kan geen enkele garantie 
geboden worden aan aanvrager omtrent bijdragen vanuit de gemeente. Aanvrager is zich dit ook 
bewust en werkt nu al via andere bronnen. Naast Persoons Gebonden Budgetten (PGB's) maakt 
hij gebruik van bijdragen vanuit U W V , ministerie van Defensie, uitkeringen in kader van 
letselschade en bijdragen vanuit zijn eigen commerciële bedrijfstak (USVA bv). 
Verzoek betreft het realiseren van een dagbestedingscomponent en een aantal wooneenheden. 

De dagbestedingscomponent (ook wel 'groepsbegeleiding' genoemd) valt straks onder de nieuwe 
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). De woongemeente betaalt de kosten van 
dagbesteding die zowel in natura (gemeente koopt in) verstrekt kan worden als ook via een PGB. 
Dus hoe meer inwoners van onze gemeente hier gebruik van maken, des te meer komt dat voor 
rekening van de gemeente waar de cliënt woonachtig is (er wordt geredeneerd naar 
woonplaatsbeginsel van de cliënt). 

Vanuit gemeentelijk beleid is het ongewenst en niet haalbaar, dat dit leidt tot extra woningen. 
Bewoning door cliënten is alleen mogelijk, wanneer het cliënten betreffen, welke niet zelfstandig 
kunnen wonen en daarmee gebruik moeten maken van een woongelegenheid met continu 
toezicht, en daarmee in aanmerking komen voor intramurale zorg. Het is nog niet duidelijk welke 
zorgzwaartepakketten hieronder gaan vallen. Momenteel bestaan er meerdere 
zorgzwaartepakketten naast elkaar, waarbij de indicatie via het CIZ verloopt. In de komende 
periode waarin decentralisatie van zorg en ondersteuningstaken naar de gemeenten komen, zal er 
meer duidelijk worden over het al dan niet voortbestaan van zorgzwaartepakketten en hoe dit in 
relatie zal staan tot intramurale/extramurale zorg. Voor nu is wel duidelijk, dat zorgzwaartepakket 
1 tot en met 4 van de categorie Verpleging en Verzorging niet in aanmerking komen voor 
beschermd wonen. Mensen uit deze categorieën van zorgzwaartepakketten kunnen niet gaan 
wonen in de wooneenheden. Dit kan zich uitbreiden naar andere zorgzwaartepakketten in de 
verschillende categorieën Verzorging en verpleging (V&V), Geestelijk gehandicapten (GGZ) en 
lichamelijk gehandicapten (LG). De scheidslijn tussen het wel/niet bieden van 
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intramurale/extramurale zorg is op dit moment diffuus. Wel is duidelijk dat bij iedere vorm van 
geboden zorg zoveel mogelijk gestreefd zal worden naar extramurale vormen van zorg. 
Dit aspect impliceer ook, dat er op dit moment absoluut geen concrete afspraken gemaakt 
kunnen worden tussen (potentiële) aanvragers en gemeente. 

Onderbouwing lokale behoeftefsocia/e binding) en de hierbij behorende cliëntgegevens nieuwe 
bewoners: 
Aanvrager wil zich zoveel mogelijk richten op mensen die uit dit gebied ( - gemeente Hellendoorn 
en direct daar buiten) komen. Aanvankelijk wil hij hier eerst mensen huisvesten die uit een andere 
vestiging moeten, vanwege de verhuizing. Dit aantal is beperkt, omdat de andere vestiging zich 
vooral richt op dagopvang en crisisopvang. Er zijn nu geen cliëntgegevens beschikbaar. 
Mensen/cliënten, die gaan wonen in de nieuwe voorziening, zijn inwoners van de gemeente 
Hellendoorn en de bijdrage in de zorgkosten vanuit Wmo/Part icipatiewet komt dan voor rekening 
van de gemeente Hellendoorn. Daarom dient aanvrager vooraf aan te tonen, dat minimaal 750Zo 
van de toekomstige bewoners nu al woonachtig zijn in de gemeente Hellendoorn. Tevens dient hij 
aan te tonen, dat de bezetting duurzaam kan worden ingevuld met minimaal 750Zo van de 
bewoners uit de gemeente Hellendoorn. 
Aanvrager dient middels een lijst van cliënten/huurders (met daarbij aangegeven de aard van de 
ondersteuningsbehoeften, vallend onder de categorie intramurale zorg) aan te tonen, dat aan 
deze voorwaarde voldaan wordt, voordat het bestemmingsplan als ontwerp ter inzage gaat. 
We vragen dit als gemeente in de komende periode aangaande alle soortgelijke verzoeken. 
Daarom is dit aspect als eerste punt opgenomen in het advies en geldt daarmee voor deze 
aanvraag, maar ook voor eventuele nog komende verzoeken. 

Conclusie aancsaande het aspect zora 
De gevraagde functie op deze plek past in combinatie met het op deze manier bieden van zorg 
aan mensen met een beperking binnen de mogelijkheden, die de gemeente Hellendoorn ziet in het 
kader van de ontwikkelingen rond de Wmo 2015 . Echter de financieringsmogelijkheden zijn niet 
duidelijk. Afspraken tussen aanvrager en gemeente kunnen hierin dus absoluut niet worden 
gemaakt. De financiering is daarmee een bedrijfsrisico welke geheel blijft bij aanvrager. Vooraf 
dient aanvrager dan ook cliëntgegevens aan te leveren, opdat de gemeente kan bepalen, dat de 
functie nodig is vanuit de lokale behoefte binnen de gemeente Hellendoorn. 

Wens is om een voorziening te realiseren, bestaand uit appartementen gebouwd in de vorm van 
een schuur. Dit heeft tot gevolg, dat er bij de (vroegere) boerderij wordt bijgebouwd. Er zijn drie 
"schuurwoningen" gepland, deze zijn samen ongeveer 1000 tot 1200 m 2 groot. 
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aanvrager is om op zowel deze locatie als op de locatie Luttenbergerweg 37 nieuw groen/nieuwe 
natuur te realiseren. De ervenconsulent zal worden ingeschakeld om nader vorm te geven aan de 
situering en inpassing van de nieuwe gebouwen en het nieuwe groen. 

Vanwege het bijbouwen en het maar zeer beperkt slopen (260 rn
2 veestalling/rnachineberyiny) 

komt er netto een 800 tot 1000 m
2 aan gebouwen bij. Daarmee past de nieuwe functie niet 

binnen de wijzigingsbevoegdheid om een agrarisch bedrijf om te vormen naar bestemming 
"Maatschappeli jk". Een herziening van het bestemmingsplan is benodigd, waarbij de raad het 
bevoegde orgaan is. 

Er dient invulling gegeven te worden aan de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Het agrarische 
bouwvlak is nu 1,5 ha groot en deze wordt deels omgevormd naar de bestemming 
"Maatschappeli jk" en deels naar de bestemming "Agrarisch met waarden" zonder bouwvlak. Een 
deei van de gebouwen wordt gesloopt en de "schuurwoningen" worden gebouwd. 
Hierdoor ontstaat een stijging in waarde. De nieuwe functie dient landschappelijk ingepast te 
worden en naast de landschappelijke inpassing draagt aanvrager als andere vormen van 
kwaliteitsimpuls aan: het verwijderen van asbestdaken op de locatie Luttenbergerweg 37, het 
realiseren van een boerderijwinkel, aanleg nieuwe natuur, deels in de vorm van geriefhout 
(hakhout). 
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Uit een eerste indicatieve berekening blijkt dat op deze wijze (vooralsnog) onvoldoende 
compensatie wordt geboden vanwege de nieuwe functie. Met aanvrager zal hiervoor nadere 
invulling worden gezocht danwel het storten in het gemeentelijk plattelandsfonds wanneer de 
compensatie onvoldoende blijft. 

Het verzoek is ook indicatief besproken met de provincie Overijssel. Conclusie van de bespreking 
was, dat het verzoek haalbaar is bij een adequate uitwerking van de compensatie in het kader 
van de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. De provincie wil vooraf geïnformeerd worden over de 
compensatie. Daarna kan de provincie het uiteindelijke mening geven. 

Conclusie aangaande het aspect planologische inpassing 
Vanuit planologisch oogpunt is de functie haalbaar, mits wordt aangetoond, dat voldaan wordt 
aan de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. 

Luttenbergerweg 37 als locatie. 
In de aanleiding is gesteld, dat aankoop pas haalbaar is als duidelijkheid is verkregen dat de 
bestemming gewijzigd wordt. Vanuit dat oogpunt heeft de adviseur van aanvrager zich 
afgevraagd of de gevraagde functie wonen en zorg ook haalbaar is op de locatie 
Luttenbergerweg 37.Voor deze locatie geldt, dat er dan ook sprake is van uitbreiding van de 
gebouwen plaats zal vinden. Mogelijk is een deel van de bestaande gebouwen te gebruiken voor 
de nieuwe functie. Dit is niet nader onderzocht. 

Vanuit het aspect wonen en zorg zijn de gevolgen gelijk. 

Het aantal personen, wat er verblijft zal toenemen. Vanuit het aspect verkeer zal de conclusie 
niet anders worden dan bij de eerdere vestiging van de huidige functie. 
Omdat er meer mensen verblijven zal wel opnieuw onderzoek gedaan moeten worden naar de 
gevolgen externe veiligheid vanwege de ligging van de hogedruk aardgasleidingen in de nabijheid 
van deze locatie. 
Er wordt niet gesloopt en hergebruik van gebouwen (centrale ruimte in oude boerderijg locatie 
Kathuizenweg 2) is niet aan de orde. Daarmee moet er meer gebouwd worden en dit 
(gedeeltelijk) op gronden met de bestemming "Argrar isch" zonder bouwvlak. Daardoor zullen de 
gevolgen van de benodigde Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving groter zijn. 

Voordeel voor aanvrager is, dat hij niet de aankoop van de bestaande situatie hoeft te doen. 
Daarnaast was er voorzien in bewoning van de oude boerderij door een beheerder, die ook zorg 
kan bieden. Er is op de locatie Luttenbergerweg 37 niet een extra woonmogelijkheid aanwezig. 
Indien dit wel noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering is het investeringsvoordeel niet meer aan de 
orde.Er moet dan een woning gebouwd worden en de compensatie in het kader van de 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving wordt ook navenant groter. 

Conclusie Luttenbergerweg 37 
De nieuwe functie realiseren op de locatie Luttenbergerweg 37 lijkt haalbaar maar heeft vooral 
gevolgen voor de benodigde compensatie. 

Algehele conclusie: 
Conclusie is, dat vanuit het aspect zorg en vanuit een goede ruimtelijke ordening in principe 
medewerking kan worden verleend aan het verzoek, waarbij aanvrager moet voldoen aan het 
gestelde in deze beoordeling. 

Effecten: 
Na uitvoering ontstaat een uniek bedrijfsconcept voor het bieden van wonen en zorg op een 
zorgboerderij. 
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Planning: 
Aanvrager kan het plan verder uitwerken. Zo gauw het plan ambtelijk akkoord is bevonden, 
rekening houdend met het gestelde in deze nota, wordt het ontwerpbestemmingsplan gedurende 
zes weken ter inzage gelegd. 

Financiële consequenties: 
Uitvoering van het verzoek heeft gevolgen voor de gemeente. Aanvrager c.q. de bewoners op het 
terrein zullen aanspraak maken op vergoeding in het kader van zorg-breed, waarbij de gemeente 
de verstrekker is van de geldmiddelen. Er kan nu geen duidelijkheid worden gegeven naar 
aanvrager omtrent de toekomstige bijdrage(n) van de gemeente naar cliënten. Het risico 
hieromtrent blijft bij aanvrager. 
De kosten voor de beoordeling van dit principeverzoek vallen onder de legesverordening en daar 
staat een post voor leges voor à C 321 ,10 . Deze rekening wordt na toezending van dit besiuit in 
rekening gebracht. 
In geval van een vervolg zullen vooraf de kosten in beeld gebracht worden, Het verzoek is 
complex vanwege de verschillende aspecten, die aan de orde komen. Vanwege de complexiteit 
zijn de kosten hoger dan de kosten voor de procedure voor het bestemmingsplan. 
Uitvoering vraagt om een herziening van het bestemmingsplan, welke moet voldoen aan de 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Afspraken in dit kader zullen worden vastgelegd in een 
anterieure overeenkomst tussen partijen. Daarnaast zal een separate 
planschadeverhaalsovereenkomst worden afgesloten. Bij herontwikkeling van de locatie 
Kathuizenweg 2 is het risico van planschade dermate gering, dat er geen aanleiding is om een 
risicoanalyse uit te voeren. Indien de gewenste ontwikkeling tot uitvoering komt op de locatie 
Luttenbergerweg 37 kan nu niet bepaald worden of een risicoanalyse noodzakelijk is. 

Personele consequenties: 
Nvt 

Juridische consequenties: 
Vooralsnog zijn er geen juridische consequenties. Bij verdere uitwerking wordt een procedure tot 
herziening van het bestemmingsplan gevolgd in de vorm van een ontwerpbestemmingsplan, 
welke zes weken ter inzage wordt gelegd voor het bieden van mogelijkheid tot indienen van 
zienswijzen bij de raad. Daarna zal de raad het bestemmingsplan vaststellen. 

ífifurmatiseìing /' Automatisering; 
Nvt 

Aanvrager onderhoudt contacten in de buurt van zijn bedrijfslocatie. Hij heeft telkens 
aangegeven, dat de buurt geïnformeerd is over zijn plannen. 

Ľommunicaî!»: 
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