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^ Onderwerp: Ontwerpbestemmingsplan "Uitbreiding Ola Zuid, herziening regels" 

Advies: 
» Het bestemmingsplan aanmerken als ontwerp 
» Het ontwerp ter inzage leggen voor een periode van 6 weken 
» De aanvrager van het bestemmingsplan van uw besluit op de hoogte brengen 

Besluit B en W: 

Korte samenvatting: 
Ben 81 Jerry 's Hellendoorn b.v. heeft om een wijziging van het bestemmingsplan Hellendoorn 
dorp 2013 gevraagd. Reden hiervoor is een beperking van de maximale bouwhoogte in verband 
met een verzoek om planschade. Het ontwerpbestemmingsplan is gereed om in procedure te 
brengen. U wordt dan ook geadviseerd het ontwerpbestemmingplan in procedure te brengen. 

Aanleiding: 
Op 15 maart 2011 is het bestemmingsplan 'Uitbreiding Ola Zuid ' vastgesteld. Dit plan voorzag in 
de planologisch-juridische regeling voor de realisatie van een aantal parkeerplaatsen en een laad-
/losvoorziening ten dienste van de Ola-fabriek in Hellendoorn. Het plan kende de bestemmingen 
'Verkeer - Parkeerterrein', 'Verkeer - Verbli jfsgebied' en 'Groen - Landschapselement' . In de beide 
Verkeersbestemmingen bedroeg de maximale bouwhoogte van bouwwerken, geen gebouwen 
zijnde 12 m. Dit bestemmingsplan en in het bijzonder deze maximale bouwhoogte is voor 
omwonenden reden geweest een planschadeverzoek in te dienen. 

De bestemmingen en regels uit bestemmingsplan 'Uitbreiding Ola Zuid' zijn overgenomen in het 
bestemmingsplan 'Hellendoorn-dorp 2 0 1 3 ' , dat op 6 januari 2014 is vastgesteld. 

Naar aanleiding hiervan bestaat het voornemen om de bouwmogeli jkheden te beperken en 
zodoende de planschade te beperken. Ben 8i Jerry 's Hellendoorn b.v. heeft bij brief van 11 
augustus 2014 (14INK16222) het gemeentebestuur gevraagd het geldende bestemmingsplan te 
wijzigen om bovengenoemde reden. Het bijgevoegde ontwerpbestemmingsplan voorziet in die 
beoogde beperking van de bouwregels. 

Relevante eerdere besluiten: 
Vaststell ing bestemmingsplan 'Uitbreiding Ola Zuid' (11INT00154) 

Doelstelling: 

Vaststell ing van bijgevoegd bestemmingsplan "Uitbreiding Ola Zuid, herziening regels" 

Oplossing: 

Het in procedure brengen van voorliggend bestemmingsplan. 

Effecten: 
Binnen de bestemmingen 'Verkeer - Parkeerterrein', 'Verkeer - Verbli j fsgebied' en 'Groen -
Landschapselement' worden in de nieuwe situatie parkeerdekken en overkappingen uitgesloten. 
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Financiële consequenties: 
De kosten van het vaststellen van dit nieuwe bestemmingsplan worden verhaald via de door Ben 
8t Jerry 's te betalen ieges. 
Aangezien er sprake is van een planschadeverhaaisovereenkomst met de aanvrager zijn er ook 
qua planschade geen financiële gevolgen voor de gemeente. De uit te keren en te vorderen 
bedragen ten aanzien van planschade worden beide lager. 

Personele consequenties: 

Dit verzoek is opgepakt binnen de bestaande formatie. 

Juridische consequenties: 
Door vaststelling van het bestemmingsplan Ola Zuid in 2011 is planschade opgetreden aan 
enkele woningen in de nabijheid van de fabriek aan de Kasteelstraat te Hellendoorn (inmiddels 
Ben &L Jerry's). In verband met de vaststelling van dit bestemmingsplan is een 
planschadeverhaaisovereenkomst gesloten met Unilever Productie BV. Dat bestemmingsplan is 
opgenomen in het bestemmingsplan Hellendoorn Dorp 2 0 1 3 . Gebleken is dat de door het 
bestemmingsplan Ola Zuid veroorzaakte planschade zeer aanzienlijk is, groter dan voorzien. Dat 
wordt veroorzaakt doordat bij scherpe lezing van de voorschriften ook de realisatie van een 
parkeerdek van 12 meter hoog mogelijk is. Dat is nooit de bedoeling geweest. Door vaststelling 
van dit bestemmingsplan worden de bouwmogelijkheden van een parkeerdek weggenomen. Op 
deze manier wordt de omvang van de planschade gereduceerd. De Stichting Advies Onroerende 
Zaken heeft medegedeeld dat deze wijze van schadebeperking toepasbaar is mits deze binnen 
redelijke termijn wordt uitgevoerd. 
ín een separaat advies over een planschadeclaim van de heer Nahuis, Reggeweg 32 te 
Hellendoorn kunt u kennis nemen van de uitwerking van deze aanpassing van het 
bestemmingsplan. 

informatisering ,' Automatisering: 
Het bestemmingsplan wordt op de website geplaatst en is tevens digitaal toegankelijk via 
www.ruimteli jkeplannen.nl 

Burger- en overheidsparticipatie: 
n.v.t. 

Communicatie: 
Het bestemmingsplan wordt op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in het Heliendoorn Journaal en 
de Staatscourant. 

Overige consëųuëntīëś: 
n.v.t. 


