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Nota 1 D I A I 
Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: ' ^ JAN, CAĴli 
Nummer: 16INT04447 Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar 

- Principeverzoek tot medewerking aan een herziening van het bestemmingsplan voor het 
perceel Hellendoornseweg 36 te Hellendoorn 

Advies: 
1. In principe medewerking verlenen aan het verzoek onder de voorwaarden dat: 

er een door de gemeente goed te keuren landschappelijk inpassingsplan (met aandacht voor 
verlichting) wordt gerealiseerd met gebruik van inheemse beplanting; 
het hekwerk om de paardrijbak niet hoger dan 1,50 meter zal zijn en dat daarvoor een 
omgevingsvergunning (activiteit bouwen) dient te worden aangevraagd; 
er maximaal 4 l ichtmasten worden geplaatst voor verlichting van de paardrijbak met een maximale 
hoogte van 6 meter en waarvoor ook een omgevingsvergunning (activiteit bouwen) dient te worden 
aangevraagd; 
de lichtbundels van de verlichting door afscherming worden gericht op de paardrijbak; 
het gebruik van de verlichting na 22.00 uur en voor 7.00 uur niet is toegestaan; 
er voor de tijdelijke bewoning van het kookhuisje een omgevingsvergunning (activiteit tijdelijk 
afwijken van het bestemmingsplan) wordt aangevraagd waarin een redelijke maximale termijn van 
bewoning wordt voorgeschreven afgestemd op de bouwti jd. 

2. De verzoeker berichten dat er een ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend landschappelijk 
inpassingsplan voor nadere beoordeling kan worden aangeleverd met een verzoek aan de raad om deze 
in procedure te brengen. 

3. Uw besluit ter kennisname sturen naar de raadscommissie grondgebied. 

Besluit B en W: Cùf^OÍU^ OjplvfeŜ 

Korte samenvatting: 
Op verzoek van de heer Duijndam wordt voorgesteld om in principe medewerking te verlenen aan een herziening 
van het bestemmingsplan, waarbij de bestemming van het perceel met de aanwezige bebouwing wijzigt van 
agrarisch naar wonen. Tevens wordt voorgesteld om onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het 
tijdelijk bewonen van het kookhuisje tijdens de verbouw van de woning en het aanleggen van een verlichte 
paardrijbak. 

Aanleiding: 
Op 19 oktober 2016 is het bijgevoegde verzoek ontvangen van Countus accountants * adviseurs b.v. namens 
de heer Duijndam. De heer Duijndam heeft een voorlopige koopakte getekend voor de locatie Hellendoornseweg 
36 te Hellendoorn en wil zich samen met zijn vriendin vestigen op deze locatie. Voorheen was op deze locatie 
een agrarisch bedrijf gevestigd en is het perceel ook als zodanig bestemd. Aangezien er geen sprake meer zal 
zijn van agrarische bedrijvigheid dient de bestemming te worden gewijzigd in een woonbestemming. Gelet op 
het gegeven dat de wensen van de heer Duijndam niet passen binnen de vastgestelde kaders voor een dergelijke 
omzetting van de bestemming worden deze wensen aan uw college ter besluitvorming voorgelegd. 

Relevante eerdere besluiten: 
Bestemmingsplan Buitengebied 2009 , vastgesteld door de gemeenteraad op 20 april 2009 (in te zien via 
www.ruimtel i jkeplannen.nl). 

Doelstelling: 
Duidelijkheid bieden of medewerking kan worden verleend aan het voorliggende principeverzoek om het 
bestemmingsplan te herzien/wijzigen. 
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Oplossing: 

Hieronder is de locatie met een pijl aangegeven. Het nu geldende agrarische bouwblok (zwarte lijn) en de twee 
naastgelegen woonbestemmingen (geel) zijn ook op deze kaart te zien. 

Het principeverzoek bestaat uit vier onderdelen/vragen die hieronder per onderdeel/vraag worden behandeld. 

1. Wijziging bestemming van agrarisch naar wonen 

In het geldende bestemmingsplan Buitengebied is een wijzigingsbevoegdheid voor uw college opgenomen echter 
het verzoek voldoet niet aan de navolgende voorwaarde: 

Alle bestaande gebouwen binnen het voormalige bouwvlak worden begrepen in het bestemmingsvlak met de 
bestemming 'Wonen' , waarvan de bestemmingsgrens ligt: 
a. aan de naar de weg gekeerde zijde van het bestemmingsvlak, ter plaatse van de voormalige bouwgrens, en 
b. aan de overige zijden van het bestemmingsvlak, op 1 meter tot de naar de voormalige bouwgrens gekeerde 

gevels van de gebouwen die het dichtst bij de voormalige bouwgrens zijn gelegen. 

Hieronder is het gewenste bestemmingsvlak met een rode lijn aangegeven. 
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Er zijn geen planologische bezwaren om het bestemmingsvlak op de voorgestelde wijze te situeren. De 
bouwregels in het bestemmingsplan schrijven voor dat woningen uitsluitend op de bestaande plaats mogen 
worden gebouwd en dat bijgebouwen uitsluitend mogen worden gebouwd op ten minste 1 meter achter het 
verlengde van de voorgevel van de woning. Gelet op de begripsomschrijving in het bestemmingsplan is de 
voorgevel de naar de weg gekeerde gevel, zodat er aan de wegzijde geen gebouwen zullen worden toegestaan 
in het nieuwe bestemmingsplan. Voorstel is dan ook om in principe medewerking te verlenen aan een herziening 
van het bestemmingsplan. 

2. Realisatie van een verlichte paardrijbak 

Daarnaast is er verzocht om in principe medewerking te verlenen aan de realisering van een paardrijbak met 
verlichting. De gewenste situering van de paardrijbak is op het onderstaande kaartje aangegeven. 
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Geadviseerd wordt om de aanvrager te vragen om een landschappelijk inpassingsplan en een verlichtingsplan 
aan te leveren voor de paardrijbak, waarbij zorgvuldig wordt ingegaan op de effecten voor de omgeving en de 
afstemming met de omwonenden. Daarbij worden de volgende voorwaarden meegeven: 

Gebruik inheemse beplanting. 
Hekwerk niet hoger dan 1,5 meter. 
Ten hoogste 4 l ichtmasten met maximale hoogte van 6 meter. 
De lichtbundel door afscherming gericht op de rijbak. 
Gebruik van de verlichting na 22.00 uur en voor 7.00 uur is niet toegestaan. 

Als aan de bovenstaande eisen wordt voldaan en gebleken is dat omwonenden akkoord gaan met het plan dan 
is er een positieve grondhouding. Voorstel is dan ook om in principe medewerking te verlenen onder de 
bovengenoemde voorwaarden. 

3. Verbouw kookhuisje tot plattelandsappartement en tijdelijke bewoning daarvan 

Verder heeft de heer Duijndam de wens om het bestaande kookhuisje, dat een grondoppervlakte heeft van circa 
25 vierkante meter, te verbouwen tot een plattelandsappartement voor recreatief gebruik. Deze wens is passend 
binnen de geldende kaders van het bestemmingsplan. Aanvullend wil hij het plattelandsappartement tijdens de 
verbouw van de woning tijdelijk kunnen bewonen (anders dan recreatief verblijf). Dit is niet toegestaan op grond 
van de geldende kaders van het bestemmingsplan. 
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Uw college heeft op 18 januari 2011 beleidsregels vastgesteld voor tijdelijke woonunits. In de lijn van deze 
beleidsnotitie wordt voorgesteld om onder de volgende voorwaarden in principe medewerking te verlenen: 

Eventueel te verlenen vergunningen voor de verbouw dienen te zijn verleend. 
Bewoning mag plaatsvinden zolang de verbouw duurt maar met een maximum van 2 jaar. 

4. Vervangende bouw bijgebouw en deels gebruik voor verblijfsrecreatie 

Ten slotte wil de heer Duijndam twee grote bijgebouwen met een gezamenlijke oppervlakte van circa 358 m2 
slopen en hiervoor in de plaats één nieuw bijgebouw met een oppervlakte van circa 258 m2 bouwen. De 
vervangende bouw is passend binnen de daarvoor geldende bestemmingsplankaders behorende bij een 
woonbestemming in het buitengebied. De heer Duijndam vraagt echter ook toestemming om de verdieping van 
dit nieuwe bijgebouw te mogen gebruiken voor verblijfsrecreatieve doeleinden. Verblijfsrecreatieve voorzieningen 
in de vorm van plattelandsappartementen en plattelandskamers zijn toegestaan binnen bestaande voormalige 
bedrijfsgebouwen als niet-agrarische nevenactiviteit. Bij burgerwoningen zijn deze activiteiten ook toegestaan. 
Het is inmiddels al gebruikelijk om ook in nieuwe bijgebouwen in het buitengebied medewerking te verlenen aan 
niet-agrarische nevenactiviteiten. Het voorstel is om dat ook in dit geval toe te staan. In het bestemmingsplan is 
hiervoor wel een maximum brutovloeroppervlakte opgenomen van 300 m2. Het te verbouwen voormalige 
kookhuisje met een brutovloeroppervlakte van circa 50 m2 hoort dus ook binnen deze oppervlakte. 

Effecten: 
De verzoeker informeren of uw college in principe bereid is haar medewerking te verlenen aan de plannen zodat 
nadere stappen kunnen worden gezet om te komen tot aankoop van het perceel en de realisatie van de plannen. 

Planning: 

Na besluitvorming zal Countus schriftelijk worden geïnformeerd over uw besluit. 

Financiële consequenties: 
Op grond van de gemeentelijke legesverordening zal voor de beantwoording van dit principeverzoek C 317,10 in 
rekening worden gebracht. 
Communicatie: 
De verzoeker zal over uw principebesluit schriftelijk worden geïnformeerd. 
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