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Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 17INT01365 
ill MIN IIli llllll IIli II 

Gemeente 
Hellendoorn 

Datum vergadering: ^ ^ APR. 2017 
Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar 

Onderwerp: B&W-advies: 
Ontwerpuitwerkingsplan Hendrik Wormser 

Advies: 
1. Het college stemt in met het in procedure brengen van het als bijlage bijgevoegde 

ontwerpuitwerkingsplan Hendrik Wormser. 
2. Het ontwerpuitwerkingsplan wordt ter kennisname gebracht van de (leden van de) commissie 

grondgebied. 

Besluit B en W: ( ^ / w / í ŵ V sz/PCr/*?f 

Korte samenvatting: 
Op 10 januari 2017, onder nummer l 6INT04383, hebt u als college ingestemd met het door Architectenbureau 
VAB te Rijssen, namens Ter Steege Vastgoed B.V. te Rijssen ontwikkelde stedenbouwkundig plan als basis voor 
de te voeren planologische procedure voor de herontwikkeling van de locatie Hendrik Wormser met in totaal 17 
woningen. 
Op basis van dit stedenbouwkundig plan, heeft Ter Steege Vastgoed door bureau BJZ.nu te Almelo een ontwerp 
uitwerkingsplan laten opstellen dat als bijlage bij deze nota is gevoegd. 
Voorgesteld wordt om dit ontwerpuitwerkingsplan in procedure te brengen. 

Aanleiding: 
Namens Ter Steege Vastgoed B.V. uit Rijssen, heeft stedenbouwkundig bureau BJZ.nu te Almelo een 
ontwerpuitwerkingsplan opgesteld voor de realisering van maximaal 17 woningen op de locatie Hendrik 
Wormser te Nijverdal. Het ontwerpuitwerkingsplan is in lijn met een eerder aan uw college voorgelegd 
stedenbouwkundig ontwerp, waarmee u hebt ingestemd (besluit 16INT04383). 

Relevante eerdere besluiten: 
16INT04383 = besluit college om in te stemmen met: 

- het door bureau VAB te Rijssen, namens Ter Steege Vastgoed B.V. te Rijssen ontwikkelde 
stedenbouwkundig plan voor de invulling van de locatie Hendrik Wormser met 17 woningen; 

- anterieure overeenkomst tot grondexploitatie ( 1 6 I N T O 0 8 0 1 ) ; 

- planschadeverhaalsovereenkomst (16INT04249) en de daaraan ten grondslag liggende planschade-risico-

analyse door de SAOZ (16INK1353). 

Doelstelling: 
De realisering van maximaal 17 woningen op de locatie Hendrik Wormser te Nijverdal planologisch mogelijk 
maken. 

Oplossing: 
De locatie Hendrik Wormser te Nijverdal ligt in het op 1 juli 2014 door de raad (onder nummer 14INT01474) 
vastgestelde bestemmingsplan "Nijverdal Centrum" en heeft daarin de bestemming "Wonen-uit te werken 
(artikel 14 planregels)". Volgens de uitwerkingsregels mogen ter plaatse maximaal 19 woningen worden 
gerealiseerd; er mag niet eerder gebouwd worden dan na een door uw college vast te stellen uitwerkingsplan 
dat rechtskracht heeft gekregen. 
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Op basis van een door Architectenbureau VAB te Rijssen - namens Ter Steege Vastgoed ter Rijssen - ontwikkeld 
stedenbouwkundig plan, waar uw college op 10 januari 2017 mee heeft ingestemd, heeft bureau BJZ.nu te 
Almelo een ontwerpuitwerkingsplan opgesteld dat als bijlage bij deze nota is gevoegd. Voorgesteld wordt om dit 
ontwerpuitwerkingsplan in procedure te brengen. 

Effecten: 
Na vaststelling te zijner tijd en vervolgens de in werking treding van het uitwerkingsplan, kan de doelstelling 
worden gerealiseerd. 

Planning: 
Eind april 2017: instemming college met ter visie leggen van het als bijlage bijgevoegde 
ontwerpuitwerkingsplan. Het stuk gaat ook ter kennis name naar de commissie grondgebied. 
Begin mei 2017 - medio juni 2017ter visie legging ontwerpuitwerkingsplan gedurende zes weken. 
Augustus 2017: afhankelijk van het aantal en de aard van eventueel ingekomen zienswijzen, vaststelling 
van het uitwerkingsplan door het college. 
Augustus 2017 - september 2017: ter visie legging vaststellingsbesluit gedurende zes weken. 
Oktober 2017 inwerkingtreding uitwerkingsplan. 
Een eventueel beroepschrift door belanghebbenden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State heeft geen schorsende werking: de initiatiefnemer kan desgewenst voor eigen rekening en risico 
met het bouwrijpmaken en vervolgens de realisering van woningen beginnen, tenzij er tijdens de 
beroepstermijn - behalve beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - ook een 
verzoek om een voorlopige voorziening te tref fen, houdende schorsing van het door uw college 
vastgestelde uitwerkingsplan bij de Voorzieningenrechter van de Raad van State wordt ingediend. In dat 
geval treedt het uitwerkingsplan niet eerder in werking dan na een uitspraak van de 
Voorzieningenrechter op dat verzoek. 

Financiële consequenties: 
Met de initiatiefnemer Ter Steege Vastgoed B.V. is: 

- een anterieure overeenkomst tot grondexploitatie afgesloten (16INT00802). 
- een planschadeverhaalsovereenkomst (16INT04229) afgesloten, waaraan een door de SAOZ verrichte 

planschaderisico-analyse (16INK3536) ten grondslag heeft gelegen. 

Personele consequenties: 
Niet als gevolg van deze nota. 

Juridische consequenties: 
In artikel 3.6 en verder Wet ruimtelijk ordening is vastgelegd dat het ontwerpuitwerkingsplan gedurende zes 
weken ter visie dient te worden gelegd, tijdens welke periode een ieder mondeling, schriftelijk dan wel per e-mail 
zienswijzen kan indienen bij uw college. 
Na die zes weken tervisielegging zal aan uw college een voorstel worden gedaan om het plan vast te stellen (al 
dan niet gewijzigd ten opzichte van het ter visie gelegde ontwerpuitwerkingsplan, afhankelijk van de 
ontvankelijkheid, het aantal en de aard van eventueel ingekomen zienswijzen). Het uitwerkingsplan treedt zes 
weken na bekendmaking van het vaststellingsbesluit in werking, behoudens indien er tijdens de beroepstermijn 
naast beroep, ook een verzoek om een voorlopige voorziening te t ref fen, houdende schorsing van uw 
vaststellingsbesluit wordt ingediend bij de Voorzieningenrechter (zie de uiteenzetting achter het laatste 
aandachtsstreepje onder het "kopje" planning). 
Tegen het besluit tot vaststelling kunnen overigens uitsluitend belanghebbenden beroep aantekenen bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Informatisering I Automatisering: 

N.v.t. behoudens dat het gaat om een digitaal ontwerpuitwerkingsplan. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
In de Wro is een met voldoende rechtswaarborgen omklede procedure bindend voorgeschreven. 
Ook de wijze van bekendmaking (publicatie in huis-aan-huisblad, digitale tervisielegging op de landelijke website 
ruimtelijkeplannen.nl) is bindend voorgeschreven). 
In diezelfde Wro is ook bindend voorgeschreven hoe met andere overheidsinstanties (onder andere provincie en 
waterschap) moet worden gecommuniceerd (toezenden digitale bestanden in het kader van vooroverleg). 
Communicatie: 
Zie uiteenzetting onder "kopje" burger- en overheidsparticipatie. 
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Overige consequenties: 
n.v.t. 
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