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Hellendoorn 

Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 16INT01951 
Hl 

Datum vergadering: 
Nota openbaar: 1 h JUNI 2016 

Onderwerp: Verzoek tot herzien bestemmingsplan voor verplaatsen woning nabij bedrijfslocatie 
Klein Kromhof, Daarlerweg te Daarlerveen 

Advies: 
1. In principe medewerking verlenen aan het verzoek om de huidige woning Daarlerweg 11 te verplaatsen 

naar de overzijde van de Daarlerweg 1 2 op enige afstand van de woning Daarlerweg en schuin 
tegenover Daarlerweg 15; 

2. Aanvrager dient zorg te dragen voor draagvlak in de directe omgeving. 
3. Aanvrager informeren omtrent dit besluit; 
4 . Na nadere uitwerking van het verzoek inclusief besteding middelen kan het ontwerpbestemmingsplan ter 

inzage gelegd worden na instemming van uw college; 
5. Dit besluit wordt ter kennisname voorgelegd aan de raadscommissie grondgebied. 

Besluit B en W: CôA^OÍYV^ Ċ X J C \ . 0 * ^ Ö 

Korte samenvatting: 
Klein Kromhof Daarlerveen heeft plannen om zijn bedrijf uit te breiden. In 2013 zijn de woningen Daarlerweg 3, 
5 en 11 gekocht. Wens is om Daarlerweg 11 te verplaatsen naar de overzijde van de Daarlerweg. Deze woning 
ligt verscholen achter de woningen Daarlerweg 3 en 5. Daarlerweg 11 was in het verleden in eigendom van de 
Woningstichting en was in gebruik als twee woningen, twee onder één kap. 
Het gebruik nu is als één woning en het is ook als zodanig bestemd. Deze woning ligt dicht bij het bedrijf Klein 
Kromhof en leidt bij uitbreiding het snelst tot beperkingen. Gedachte achter de verplaatsing van de woning is, 
dat er meer ruimte komt voor de ontwikkeling van het eigen bedrijf. 
Aanleiding in deze situatie is de ligging van de woning direct tegen het bedrijf aan en daarmee is een dergelijke 
woning beperkend voor de ontwikkeling van het bedrijf en tevens leidt dit tot de situatie dat voor een dergelijke 
woning risico is van geen goede woonomgeving. 
Gelet op wat hiervoor geschreven is, is er aanleiding om de woning te verplaatsen en ontstaat er een betere 
stedenbouwkundige situatie. In beginsel zou de woning verplaatst kunnen worden. 
De verplaatsing leidt zeker tot stijging van de waarde van de gronden. Immers, er wordt meer grond gebruikt 
voor het wonen. Daarmee is de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving van toepassing. De totale waardestijging is 
geschat en bedraagt C 130.000,- . 
De locatie heeft altijd het gebruik als burgerwoningen gekend, aan de rand van het dorp Daarlerveen. Op deze 
plek zijn vrijstaande woningen goed inpasbaar. Het leidt dan wel tot een verder stijging van de waarde van de 
gronden, geschat op C 25.000,- . Voor de vergroting van het bedrijf Klein Kromhof en voor het 
verplaatsen/omvormen van deze woningen dient Klein Kromhof te werken aan draagvlak in de buurt. 

Aanleiding: 
Klein Kromhof Daarlerveen heeft plannen om zijn bedrijf uit te breiden. Dit is in de commissie-vergadering van 
januari behandeld. In 2013 hebben zij de woningen Daarlerweg 3, 5 en 11 gekocht. Wens is om Daarlerweg 11 
te verplaatsen naar de overzijde van de Daarlerweg. Deze woning ligt verscholen achter de woningen 
Daarlerweg 3 en 5. 
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Daarlerweg 11 was in het verleden in eigendom van de Woningstichting en was in gebruik als twee woningen, 
twee onder één kap. Het gebruik nu is als één woning en het is ook als zodanig bestemd. Deze woning ligt dicht 
bij het bedrijf Klein Kromhof en leidt bij uitbreiding het snelst tot beperkingen. 

Zij willen deze woning verplaatsen naar de overzijde van de Daarlerweg. Gedachte achter de verplaatsing van de 
woning is, dat er meer ruimte komt voor de ontwikkeling van het eigen bedrijf. 

Relevante eerdere besluiten: 
Nvt 

Doelstelling: 

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit en bieden goede woonsituatie. 

Oplossing: 
Het verplaatsen van een woning is in beginsel niet gewenst. Er moet aanleiding zijn om daar in mee te gaan. 
Aanleiding in deze situatie is de ligging van de woning direct tegen het bedrijf aan en daarmee is een dergelijke 
woning beperkend voor de ontwikkeling van het bedrijf en tevens leidt dit tot de situatie dat voor een dergelijke 
woning risico is van geen goede woonomgeving. 
Aanvankelijk was de wens om deze woning te verschuiven naar het weiland tegenover de bedrijfslocatie in de 
cirkel op het onderstaande plaatje. Deze locatie is ambtelijk afgewezen vanwege verslechterende geluidssituatie 
voor de woning. De locatie voldoet voor wonen niet aan de ambitiewaarde als opgenomen in het gemeentelijk 
geluidbeleid terwijl de huidige situatie wel voldoet. De verplaatsing naar deze locatie in de cirkel leidt niet tot een 
verbeterde situatie voor zowel de woning als voor het bedrijf. Er is verder geen nadere beoordeling gedaan. Deze 
beoordeling is meegedeeld aan de firma Klein Kromhof. 

Vervolgens is een alternatieve locatie aangeleverd tegenover nummer 1 5 aangeduid met de pijl op onderstaand 
plaatje. Intentie is, dat één van de kinderen Klein Kromhof daar gaat wonen. Dit is echter niet bepalend. 
Bepalend is of er aanleiding is de woning te verplaatsen en of het stedenbouwkundig verantwoord is om de 
woning op de nieuwe locatie te laten "landen". 
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Figuur: Aanvankelijk gewenst locatie in cirkel en alternatieve locatie. 
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Figuur: In locatie Daarlerweg 1 1 , in rood, Daarlerweg 5, in geel, Daarlerweg 3 groen gespikkeld. Alle gronden 
met opstallen zijn in eigendom van Klein Kromhof. 

De te verplaatsen woning betreft de woning Daarlerweg 1 1 , het rood gekleurde perceel op het plaatje hier 
boven. Verzoek is om de woning te verplaatsen naar locatie I, meer tegenover Daarlerweg 1 5 en direct naast 
Daarlerweg 12. De gekozen situering tegenover en naast een bestaande woning leidt voor deze woningen, 
Daarlerweg 15 en Daarlerweg 12, tot een verslechtering van de situatie. 
De toegang van Daarlerveen vanaf Daarle kent eerst woningen op enige afstand van elkaar met enig groen 
tussen de woningen. Door te kiezen voor de locatie verder van Daarlerweg 12 af, aangeduid met II wordt 
voldaan aan de verspreide ligging aan de rand van het dorp met een verdere verdichting meer naar het midden 
van het dorp toe. Op deze locatie is nog sprake van de bebouwde kom. Verplaatsing leidt tot een betere 
ruimtelijke situatie mede ook omdat Daarlerweg 11 nu gelegen is achter de woningen Daarlerweg 3 en 5 en 
vanuit dat oogpunt een ongewenste situering. Door de woning te verplaatsen zijn alle woningen dan direct 
gesitueerd aan de Daarlerweg. De gronden van Daarlerweg 11 worden toebedeeld aan Daarlerweg 3 en 5 

Gelet op wat hiervoor geschreven is, is er aanleiding om de woning te verplaatsen en ontstaat er een betere 
stedenbouwkundige situatie. In beginsel zou de woning verplaatst kunnen worden. 

De verplaatsing leidt zeker tot stijging van de waarde van de gronden. Immers, er wordt meer grond gebruikt 
voor het wonen. Daarmee is de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving van toepassing. 
De totale waardestijging is geschat en weergegeven op de bijlage en bedraagt C 130.000,- . 
Daarlerweg 3 en 5, nu ook in eigendom van Klein Kromhof betreft een twee onder één kap. Qua fysieke ruimte 
is het mogelijk om er twee vrijstaande woningen van te maken (percelen van 1.300 tot 1.700 m 2 en 18 tot 20 
m brede kavels). De regels in het bestemmingsplan verbieden het omvormen van een twee onder één kap naar 
twee vrijstaande woningen. Deze regel is vooral ingegeven omdat het niet wenselijk is, dat (voormalige) 
boerderijen met nu twee woningen er in afgebroken worden en worden omgevormd tot twee vrijstaande 
woningen. Op deze locatie is geen sprake van een voormalige boerderij. De locatie heeft altijd het gebruik als 
burgerwoningen gekend, aan de rand van het dorp Daarlerveen. Op deze plek zijn vrijstaande woningen goed 
inpasbaar. Het leidt dan wel tot een verder stijging van de waarde van de gronden, geschat op C 25.000,- . 

Het verzoek is nu ingediend om dit te laten beoordelen. Er is door aanvrager niet gewerkt aan het creëren van 
draagvlak in de buurt. Voor de vergroting van het bedrijf Klein Kromhof en voor het verplaatsen/omvormen van 
deze woningen dient Klein Kromhof te werken aan draagvlak in de buurt. 

De genoemde waardestijging kan aanvrager niet aanwenden voor een inrichtingsplan. Dit behoort immers tot de 
toch al tot de normale planvorming (basisinspanning). Daarmee dient hij deze geldmiddelen in te zetten op 
andere onderdelen. Dit is niet nader onderbouwd in de aanvraag. 
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Zo gauw aanvrager heeft aangegeven, waar hij de voornoemde middelen gaat inzetten, zal deze inzet worden 
voorgelegd aan uw college om dan te besluiten of de totale ontwikkeling haalbaar is. Op dat moment moet er 
ook voldoende draagvlak zijn gecreëerd in de directe omgeving. 

Uit te voeren onderzoeken: 
De woning wordt gesloopt en er wordt op een nieuwe locatie gebouwd. Voor beide locaties is het nodig om een 
verkennend onderzoek te doen naar de gevolgen voor de flora en de fauna. Het kan nodig zijn dit verkennende 
onderzoek te laten volgen door een nader uitgebreider onderzoek. Dit is afhankelijk van de resultaten van het 
eerste onderzoek. 

Voor de nieuwe locatie is bodemonderzoek benodigd conform NEN5740. 

Er wordt gebouwd aan de Daarlerweg. De maximumsnelheid ter plaatse bedraagt 50 km per uur. Het is nodig 
akoestisch onderzoek uit te voeren naar de gevolgen vanwege het wegverkeerslawaai. De bouwlocatie dient te 
voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB(A). Zo nodig dient de afstand tussen de weg en de woning 
vergroot te worden. 

Effecten: 

Na uitvoering ontstaat een betere ruimtelijke situatie. 

Planning: 
Na uw besluit wordt aanvrager in de gelegenheid gesteld om de aanvraag nader te onderbouwen in de vorm van 
besteding middelen Kwaliteitsimpuls. Deze besteding zal worden vastgelegd in een anterieure overeenkomst. 
Financiële consequenties: 
Vooralsnog geen. Het bestemmingsplan dient herzien te worden. Dit heeft het risico van planschade. In een 
planschadeverhaalsovereenkomst zal het risico van planschade worden overgedragen naar aanvrager, de firma 
Klein Kromhof. 

Personele consequenties: 
Nvt 

Juridische consequenties: 
Als genoemd dient het bestemmingsplan herzien te worden. Hiertoe dient aanvrager een 
ontwerpbestemmingsplan te laten opstellen voorafgegaan door het creëren van draagvlak in de directe 
omgeving. 

Informatisering I Automatisering: 
Nvt 

Burger- en overheidsparticipatie: 

Aanvrager dient zorg te dragen voor het creëren van draagvlak in de directe omgeving. 

Communicatie: 
Aanvrager informeren middels een uitgaande brief met daarbij gevoegd een kopie van uw besluit. 
Overige consequenties: 
Nvt 
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