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Geachte college van GS, 

We hebben onderstaand onze zienswijze weergegeven op de omgevingsvisie en de 
omgevingsverordening. In de afgelopen jaren is duidelijk gebleken dat de Omgevingsvisie in 
combinatie met de Omgevingsverordening een goed werkbaar instrument is. Het instrument is 
goed toepasbaar en houdbaar voor de komende periode. Eerst gaan we in op de Omgevingsvisie 
en daarna op de Omgevingsverordening. 

Omgevingsvisie 

Concentratiebeleid en werken 

In paragraaf 7.1.3 wordt ingegaan op het concentratiebeleid. Het concentratiebeleid houdt in dat 
stedelijke ontwikkelingen (wonen, werken en voorzieningen) zoveel mogelijk geconcentreerd 
worden in de stedelijke netwerken. Voor Twente is dit het gebied Almelo, Borne, Hengelo, 
Oldenzaal, Enschede. De onderlinge afstemming voor wat betreft woningbouw is inmiddels 
georganiseerd door het ondertekenen van de woningbouwafspraken door alle gemeenten. 
Met het concentratiebeleid wordt voor het onderdeel werken wel zeer nadrukkelijk gefocust op 
ontwikkeling in de netwerksteden. Dit staat nogal haaks op de nog niet afgeronde discussie met 
betrekking tot de werklocaties en gezamenlijke acquisitie. De discussie tot nu toe heeft veel meer 
als uitgangspunt dat: 

1 . De bedrijven zelf hun vestigingskeus bepalen en de bedrijven met bijvoorbeeld een grote 
ruimtevraag daarmee niet vanzelfsprekend op de zogenaamde toplocaties terechtkomen; 

2. De bovenlokale behoefte (ook > 2 ha) ook in andere gemeenten kan worden ingevuld. Dit 
is ook in lijn met de gezamenlijke Twentse acquisitie die is opgestart. De insteek van deze 
acquisitie is vooral dat bedrijven zich in Twente vestigen en niet specifiek op de locaties 
zoals genoemd in de omgevingsvisie. 
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Voor wat betreft het werken loopt nog de werklocatie-discussie. Keuzes zijn binnen Twente nog 
niet gemaakt. Om niet tot een herhaling van zetten te komen ligt het voor de hand de uitkomsten 
van deze discussie te integreren in de Omgevingsvisie/Omgevingsverordening. 

In paragraaf 10.2.1.2 is vermeld dat het aanwijzen van de topwerklocaties de eerste stap is in de 
doorontwikkeling van bijzondere werklocaties. In Twente hebben overheid en bedrijfsleven al vier 
topwerklocaties geselecteerd die gelieerd zijn aan Hightech Systems 8i Materials en Logistiek: 
Kennispark Twente (innovatiecampus bij de Universiteit Twente), High Tech Systems Park 
Twente (Thales campus Hengelo), TecBase Twente (bij Luchthaven Twente) en XL Businesspark 
(Almelo). Het is voor ons onbekend welke overheid deze keuze gemaakt heeft. 

In de krant hebben we kunnen lezen: "Ook werd door gemeenten aangegeven dat bij de vestiging 
van boven-regionale bedrijvigheid niet al te strak gestuurd kan worden op concentratie in Hengelo 
en Almelo. Nieuwe bedrijvigheid voor eigen lokale behoefte blijft mogelijk en daarnaast erkennen 
we dat ondernemers in principe zelf uitmaken waar ze zich vestigen, zegt Janneke Wessels. Maar 
we geven met Almelo en Hengelo wel twee economische toplocaties voor de regio aan. 
Daarnaast wordt in Twente ingezet op de ontwikkeling van de Technology Base." 

In deze quote spreekt ons aan dat de ondernemers zelf uitmaken waar zij zich vestigen. De 
overheid dient daarbij een faciliterende rol aan te nemen en geen dwingende rol om te bepalen 
wat goed is voor een bedrijf. Daarbij is niet bepalend of een bedrijf alleen maar een lokale functie 
of ook een regionale functie heeft. 

In paragraaf 10.2.2. komt de logistieke bedrijvigheid aan de orde. Ook hier is weer de 
discrepantie aan de orde over wat bedrijven zelf willen en waar de provincie lijkt te kiezen voor 
alleen vestiging op de multimodaal ontsloten bedrijventerreinen voor het Twentse in Almelo en 
Hengelo. Tijdens de informatiebijeenkomst in Deventer op 16 maart is aangegeven dat ook 
gemeenten als Hellendoorn en Wierden onderdeel zijn van de logistieke hotspot Twente. 
Onderbelicht is in dit verhaal wat de provincie voor ogen heeft met de Strategische Alliantie 
Overijssel. Belangrijkste doel is om Overijssel breed op de kaart te zetten als aantrekkelijke regio 
voor logistieke bedrijven. Dat kan naar onze mening vooral door rekening te houden met de 
verschillende mogelijkheden voor vestiging van bedrijven in alle gemeenten van Overijssel en 
specifiek in Twente. 

Ons oordeel is dat de discussie met betrekking tot de werklocaties en gezamenlijke acquisitie 
eerst afgerond moet zijn alvorens de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening vastgesteld kan 
worden door Provinciale Staten van Overijssel. 

10.2.3. Aqro en food 

Voor wat betreft Agro en food kiest de provincie voor kwaliteit van de agrarische bedrijvigheid in 
de provincie. Daartoe zijn er geen strakke regels meer als omvang van bouwvlakken en is ook de 
gebiedsindeling van de Reconstructiewet losgelaten. Als gemeente kunnen we daar mee 
instemmen. We vinden het belangrijk dat er op korte termijn goede kwalitatieve kaders 
ontwikkeld worden voor uitbreidingen van de veehouderij. Wel hechten we aan de mogelijkheid 
van het verplaatsen van een agrarisch bedrijf, wanneer daarmee milieuwinst en kwaliteitswinst 
gehaald kan worden. Het volledige bedrijf, inclusief bedrijfswoning(en) dient dan naar onze 
mening verplaatst te worden. Wanneer iemand wil kiezen om zijn bedrijfswoning "achter te 
laten" als burgerwoning, dan dient hij te kiezen voor het gebruik maken van een bestaand en 
bestemd agrarisch bedrijf. 

Voor wat betreft vrijkomende agrarische bedrijven en de vervolgfunctie dienen gemeenten 
inderdaad keuzes te maken met een koppeling naar de gemeentelijke woon- en 
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bedrijventerreinenvisies. Deze visies geven aan in welke mate het andere gebruik haalbaar is. Het 
vrij komen van agrarische bedrijven voor een nieuwe functie (wonen of bedrijf) is niet zodanig te 
voorspellen dat vooraf keuzes gemaakt kunnen worden van welke functie waar zou kunnen 
komen. In geval van bedrijfsmatig hergebruik dient de gemeente een breed scala aan 
mogelijkheden open te kunnen houden. Het is vooraf niet te bepalen welke functie waar zou 
moeten landen. Dat bepaalt de markt. De gemeente Hellendoorn kiest hier voor vrijheid voor de 
ondernemer(s). 

10.3 Natuur 

Voor het gebied nabij de Paarse Poort hecht de gemeente Hellendoorn aan ontwikkelingsruimte. 
Er is een ontwikkelvisie Paarse Poort. Het tredenmodel van Sporre en Hadders is vastgesteld door 
GS van Overijssel. De gekozen ambitie is vastgelegd in de stimuleringsagenda Sallandse 
Heuvelrug (trede 3, meer ruimte voor initiatieven bij hoofdsteunpunt Nationaal Park). Nu is het 
gebied vooral aangewezen als NatuurNetwerkNederland. Het gebied zit daarmee in een te strakke 
jas. Het gebied binnen de rode contour dient naar ons voorstel aangemerkt te worden als zone 
ondernemen met water en natuur. In geval van ontwikkelingen dient daarmee de natuur direct 
gediend te zijn en zo nodig moet er ook sprake zijn van compensatie. De verplichtingen vanuit de 
Boswet en dergelijke blijven gewoon van toepassing. 

«rc?6 

10.5.1.2 Fiets en 10.5.1.3 Auto 

In dit onderdeel vragen we aandacht voor de F35 en de N35. De F35 is nu op de kaart 
opgenomen tot net voorbij Nijverdal. De N35 heeft op de kaart nog niet het nieuwe traject door 
de tunnel gekregen. De Grotestraat is nog aangemerkt als hoofdverkeersroute. 

De ambitie van de provincie Overijssel en ook de gemeente Hellendoorn van de 2 keer 2 als 
hoofdontsluiting van Twente naar Zwolle dient in beeld gebracht te worden met op de kaart het 
nieuwe tracé tussen Wierden en Nijverdal. 
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Aan de westkant van Nijverdal dient naar onze mening de ambitie in beeld gebracht te worden 
met een zoekgebied voor de F35 en de verbrede N35 (2 keer 2) in het gebied vanaf de noordkant 
spoorlijn en vanaf de zuidkant huidige N35Zzuidelijke parallelweg aangegeven met het groene 
kader. 

1 
-

! 

De Omgevingsverordening 

De verordening betreft het gehele provinciale beleid. In paragraaf 2.12.4 wordt voorgesteld vast 
te houden van de lijn van het niet omvormen van recreatiewoningen naar een andere 
bestemming, bijvoorbeeld een woonbestemming. In een aantal gevallen is er toch behoefte aan 
het kiezen van een andere bestemming. Dat geldt niet voor de situatie op de commerciële 
recreatieparken. Deze dienen slechts geschikt te blijven voor recreatief verblijf. 

De gemeente Hellendoorn treedt actief op tegen permanente bewoning. Buiten de parken zijn er 
recreatiewoningen die nog als zodanig in gebruik zijn, recreatief verblijf door de eigenaar en zijn 
kennissenkring enerzijds en ook actieve verhuur aan derden. Meerdere van de overige 
recreatiewoningen zijn permanent bewoond geraakt of in verval geraakt. De permanente 
bewoning kan niet op korte termijn beëindigd worden. Dit is inmiddels door de gemeente 
Hellendoorn afdoende in beeld gebracht en er is gekozen voor een oplossing met het toestaan 
van de permanente bewoning door een persoonsgebonden of een objectgebonden 
gedoogsituatie. Deze recreatiewoningen komen niet meer in aanmerking voor verhuur voor 
recreanten, ook niet als de bewoning beëindigd is. Een ander deel is in meer of mindere mate in 
verval geraakt, soms weer tijdelijk verhuurd. 

Wat de gemeente Hellendoorn betreft dient er ruimte te zijn voor maatwerk om vrijstaande 
recreatiewoningen in voorkomende gevallen een andere, veelal woon-, bestemming te geven 
onder voorwaarde van compensatie. Compensatie dient vooral gezocht te worden in de vorm van 
sloop van voormalige (agrarische) bedrijfsgebouwen volgens de principes van de Kwaliteitsimpuls 
Groene Omgeving. Dit is een bestaand instrument, dat hier toegepast kan worden. Er dient 
afdoende gecompenseerd te worden om te voorkomen, dat afwijkend gebruik alsnog "beloond" 
zou worden. 
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Kaarten 

Bij de kaarten hebben we de volgende opmerkingen. 

De uitbreiding van Hellendoorn Noord is deels vastgelegd in harde plancapaciteit (bestemming 
Wonen en daarmee is bouwen mogelijk). Dit gebied is niet opgenomen als gebied met 
ontwikkelingsperspectief Woon- en werklocaties buiten de stedelijke netwerken maar is 
aangeduid als Wonen en werken in het kleinschalige mixlandschap. Aanpassing is nodig voor dit 
gebied tussen de Ommerweg en de Isakke te Hellendoorn. 

Stads- en dorpsfronten 

In het gebiedskenmerk van de Laag voor de beleving (Hoe-vraag) zijn stads- en dorpsfronten 
opgenomen. We hebben daar de volgende zienswijze op, gerangschikt van noord naar zuid: 

Hellendoorn, het gedeelte langs de woonwi jk de Höfte kan in stand blijven, maar langs deze wijk 
loopt een zandweg met groen er langs. Dit maakt de scheiding tussen dorp en ommelanden wat 
diffuus. De meerwaarde van de aanduiding is voor de gemeente Hellendoorn beperkt. 

Hellendoorn vanaf Schuilenburgerweg tot voorbij Ola/Ben&Jerry's. Dit gebied is verstoord door 
de aanwezigheid van het sportcomplex, het voormalige agrarische bedrijf en de ijsfabriek. De 
rand van het dorp is hier geen front als "harde" scheidslijn. 

Hellendoorn vanaf Ola/Ben&Jerry's kan langs de Reggeweg doorgetrokken worden tot het einde 
van het dorp, tot voorbij het verzorgingstehuis De Blenke. Hier grenst het dorp aan het 
buitengebied met (landschappelijke) waarde in zowel de bebouwde omgeving als de groene 
omgeving. 
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Het dorpsfront tussen Regge en Kruidenwijk Nijverdal omvat geen dorpsrand. Het is een rand in 
het buitengebied tussen de nieuwe natuur langs de Regge en het agrarisch grondgebruik meer 
richting de Kruidenwijk. We interpreteren deze lijn zodat ontwikkelingen aan de oostkant van dit 
front getoetst moeten worden aan de ambitie van de nieuwe natuur. Dan is dat geen invulling 
van het begrip dorpsfront. Ons voorstel is om deze rand niet als dorpsfront op te nemen. 

HÉR 

Ŵ5 

ì 
Li 

1 i 

Nijverdal langs Oranjestraat en langs N35 tot aan de Regge. Het noordelijke deel is de grens 
tussen de woonbebouwing en het bedrijventerrein van Koninklijke ten Cate. Op dit 
bedrijventerrein is een groot gedeelte nog onbebouwd en daarom een groene omgeving. De 
bestemming is echter dat er gebouwd kan worden, daarmee geen dorpsfront. Het gedeelte van 
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de Oranjestraat naar de Regge, langs de N35 is vooral een achterkantsituatie van kerk, woningen 
en winkels, daarmee geen sprekend dorpsfront met de N35 ter plaatse als verdiepte bak, een 
zwaar infrastructureel werk. Ons voorstel is om deze rand niet als dorpsfront op te nemen. 

De randen langs de Regge zijn wel nadrukkelijk de grens tussen bebouwd en groen. In geval van 
een komende herontwikkeling van het terrein KtC, locatie PC Stamstraat dient deze 
herontwikkeling aan de ambitie van dorpsfront getoetst te worden, een goed uitgangspunt. Ons 
voorstel is om dit gedeelte dorpsfront in stand te houden. 

Ontwikkelingsperspectief sluit niet aan op kaartlaag stedelijk gebied 

Op verschillende plekken met bestaande, meer recente bebouwing zijn deze wel aangewezen als 
bebouwd gebied binnen de kaartlaag Ontwikkelingsperspectief maar niet in de kaartlaag van de 
gebiedskenmerken Stedelijke laag. In geval van verdere ontwikkeling dient dan de ambitie van 
ontwikkelperspectief wonen en werken in het buitengebied te volgen, een onjuiste keuze gelet op 
al uitgevoerde ontwikkelingen in het gebied. De verschillende rose ingekleurde locaties dienen in 
de kaartlaag van de gebiedskenmerken Stedelijke laag aangemerkt te worden als bestaand 
stedelijk gebied. 

Hellendoorn Noord en Kruidenwijk Zuid Nijverdal en klein gebied Parkweg Nijverdal 
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Binnengebied Daarle en zuidkant Daarlerveen. Voor het westelijk deel van dit laatste gebied aan 
de zuidkant van Daarlerveen geldt nog de ambitie grootschalige landbouw, terwijl het gebied al is 
bestemd tot woningbouw. Ook dit gedeelte grootschalige landbouw dient aangemerkt te worden 
als bestaand stedelijk gebied in de kaartlaag van de gebiedskenmerken Stedelijke laag. 

Zuidkant Haarle 

Economie en vestigingsklimaat 

Er ontbreken op de kaart gebieden voor verblijfsrecreatie, waaronder het Buitencentrum Sallandse 
Heuvelrug in de Paarse Poort Nijverdal, het Fletcher hotel in Hellendoorn en Hotel Haarlerberg in 
Haarle en ook Camping Dalkruid te Nijverdal. Wel is opgenomen de voormalige Jeugdherberg aan 
de Duivenbreeweg te Nijverdal. Deze is niet meer als zodanig in functie en de aanduiding dient 
verwijderd te worden. 

Voor Ola/Ben&Jerry's geldt dat deze wel opgenomen is, maar andere bedrijven in het 
buitengebied zijn niet opgenomen. We denken dan aan de bedrijven in de gemeente Hellendoorn 
in het buitengebied waar per bedrijf meerdere tientallen mensen werken: Poppink Esweg Daarle, 
Klein Kromhof Daarlerweg Daarlerveen, Rendac Almeloseweg Haarle, Raamsman Stationsweg 
Haarle. Voor Hellendoorn zijn dit belangrijke werkgevers met een directe invloed op het 
economische klimaat in deze gemeente. 

Onze beoordeling van de Omgevingsvisie en -verordening 

Daar waar de Omgevingsvisie eerder als boekwerk met bijlagen beschikbaar was, is deze nu 
digitaal beschikbaar. Dit vraagt aanpassing van het werken met de Omgevingsvisie. Aspecten zijn 
korter toegelicht en op onderdelen moet er op meerdere plaatsen gekeken worden via 
zogenaamde links. In het werken met de digitale versie hebben we niet kunnen merken of de 
toegankelijkheid via de viewer van de provincie beter was dan via de landelijke voorziening 
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ruimtelijkeplannen.nl. De viewer van de provincie kent meer instellingsmogelijkheden. Gevolg is 
dat meer ervaring nodig is om goed te kunnen werken met de viewer. Waarschijnlijk zullen we 
deze ervaring opdoen in de komende periode. Verzoek is dan wel om de Omgevingsvisie en de 
Omgevingsverordening via de provinciale viewer beschikbaar te blijven stellen. 

Vragen? 
Hebt u naar aanleiding van deze brief nog vragen? Voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met de behandelend medewerker, de heer G.J.M. Fikken via telefoonnummer: 0548-63 05 10 of 
per mail: g.fikken@hellendoorn.nl 

Hoogachtend, 

1 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

de b 

:R,0 

de secretaris, 

Dijkstra MBA 


