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1. In principe medewerking verlenen aan het verzoek.
2. De raadscommissie Grondgebied wordt om advies gevraagd.
3. Na besluit college wordt aanvrager in de gelegenheid gesteld om het plan verder uit te werken en zo gauw 

stukken volledig en akkoord zijn, wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

  
:

1. In principe medewerking verlenen aan het verzoek.
2. De raadscommissie Grondgebied wordt om advies gevraagd.
3. Na besluit college wordt aanvrager in de gelegenheid gesteld om het plan verder uit te werken en zo gauw 

stukken volledig en akkoord zijn, wordt het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd.

De eigenaar van de locatie Nieuwe Twentseweg 8 te Luttenberg heeft jarenlang een pluimveebedrijf gehad op een 
perceel op de rand van de gemeente Hellendoorn. Op deze locatie staat de bedrijfswoning in Luttenberg, gemeente 
Raalte. Veruit het grootste deel van de gebouwen staan op dit erf, maar dan gelegen in de gemeente Hellendoorn. 

Aanvrager wil gebruik maken van de regeling Rood voor Rood met gesloten beurs en na sloop van alle 
bedrijfsgebouwen twee compensatiewoningen bouwen in het agrarische bouwvlak in de gemeente Hellendoorn. 

De eigenaar van de locatie Nieuwe Twentseweg 8 te Luttenberg heeft direct naast zijn bedrijfswoning jarenlang een 
pluimveebedrijf gehad op een naast zijn woning aangrenzend perceel in de gemeente Hellendoorn. De 
pluimveehouderij is beëindigd en de schuren zijn nu in gebruik voor stalling en opslag, formeel in afwijking van het 
bestemmingsplan.

De eigenaar van de locatie Nieuwe Twentseweg 8 te Luttenberg heeft direct naast zijn bedrijfswoning jarenlang een 
pluimveebedrijf gehad op een naast zijn woning aangrenzend perceel in de gemeente Hellendoorn. Ter plaatse wordt 
2.150 m² gesloopt, waarvan ongeveer 140 m² gesloopt wordt in de gemeente Raalte en daarnaast een ondergrondse 
mestkelder van 275 m² buiten de schuren. Deze oppervlakte is ruim meer dan twee keer 850 m² en geeft aanleiding om 
twee compensatiewoningen toe te staan.

Wens is de compensatiewoningen te bouwen binnen het nu nog geldende agrarische bouwvlak. Daarmee wordt in 
beginsel voldaan aan de regeling. Wel dient het plan nader uitgewerkt te worden.

Niet van toepassing

B & W advies: B&W-advies: Verzoek medewerking sloop in kader van Rood voor Rood en 
realisatie twee compensatiewoningen Nieuwe Twentseweg 8, 8105 SE Luttenberg

Advies:

Besluit B & W:

Korte samenvatting

Aanleiding

Relevante eerdere besluiten

Doelstelling
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Verbetering ruimtelijke kwaliteit door sloop van niet meer in gebruik zijnde agrarische gebouwen.

Ter plaatse was eerder een pluimveebedrijf gevestigd. Deze tak is al langer beëindigd en gedurende enkele jaren 
omgevormd geweest naar een plantenkwekerij met in de schuren opslag en stalling. De plantenkwekerij is beëindigd in 
de jaren tussen 2008 en 2010. Vanaf die tijd zijn de gebouwen in gebruik voor stalling en opslag. Uit het verzoek wordt 
duidelijk dat de verplichte asbestsanering aanleiding is om nu te komen met dit verzoek tot toepassing van de regeling 
Rood voor Rood met gesloten beurs.

Op deze bedrijfslocatie staat 2.150 m² aan schuuroppervlakte met daarnaast nog een ondergrondse kelder buiten de 
schuren ter grootte van 275 m². De regeling Rood voor Rood met gesloten beurs houdt in dat voor één 
compensatiewoning minimaal 850 m² gesloopt moet worden. Hier wordt aanmerkelijk meer dan het dubbele gesloopt, 
zodat de locatie ingevolge het gemeentelijk beleid in aanmerking komt voor het toestaan van twee 
compensatiewoningen.

Voorwaarde is wel dat alle bedrijfsgebouwen gesloopt worden. Aanvrager geeft aan dat hij daar aan voldoet.

Alles wordt gesloopt. Een gedeelte van de te slopen gebouwen staat in de gemeente Raalte. Omdat hier sprake is van 
één erf met één eigenaar is het logisch de oppervlakte in de andere gemeente mee te nemen in dit verzoek. Wens is 
het realiseren van één woonerf met drie woningen, de bestaande woning en de twee nieuwe woningen. Dat betekent 
dat gebouwd wordt binnen het agrarische bouwvlak. 

Figuur: Bedrijfslocatie met aangeduid de bedrijfswoning in de gemeente Raalte en rechts van de bolletjeslijn het bedrijf 
met bedrijfsgebouwen.

Uit boven weergegeven plaatje blijkt dat aanvrager zowel in onze gemeente als in de gemeente Raalte een agrarisch 
bouwvlak heeft. De bolletjeslijn is de gemeentegrens. In Raalte staat de bedrijfswoning met aangebouwde bijgebouwen. 
De gemeente Raalte is geïnformeerd over het initiatief.

De afstand tot omliggende agrarische bedrijven is voldoende groot. Deze bedrijven worden niet beperkt vanwege het 
omvormen van het agrarische bedrijf naar de bestemming "Wonen". 

Aanvrager wil de beide compensatiewoningen bouwen in het agrarische bouwvlak in de gemeente Hellendoorn. Het 
bouwvlak is ongeveer het erf als weergegeven op onderstaande foto. Het is haalbaar om daar de woningen te bouwen. 
Er is al een landschappelijke inpassing aanwezig. Het zou logisch zijn om deze in stand te laten. Het is echter de vraag 
of dan het asbest van het dak verwijderd kan worden van het dak meest onderaan op de onderstaande foto. Het is wel 
nadrukkelijk gewenst om de grote bomen achter deze schuur (links van het midden van de foto) te bewaren. 

Ook langs de weg staan een aantal grote bomen. Deze dienen bewaard te blijven. Inititiatiefnemer dient dit als 
inrichtingsplan nader uit te werken.

Oplossing
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Voornemen van aanvrager is om de woningen duurzaam te ontwikkelen. Hij denkt daarbij aan het realiseren van houten 
woningen in zogenaamd kruislaaghout, meer toegepast in Oostenrijk en Duitsland.

Er is geen uitgewerkt plan voor deze bouwstijl. Voor dit moment geldt de gemeentelijke welstandsnota als uitgangspunt 
voor de vormgeving van de woningen. Er is geen aanleiding om hier van af te wijken. Binnen de welstandsnota is het 
wel mogelijk om houten woningen te realiseren.

Figuur: 
Slooplocatie vanuit de lucht gezien. De bedrijfswoning is aan de bovenkant van het plaatje te zien.

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit door sloop van niet meer in gebruik zijnde agrarische gebouwen en de realisatie van 
twee compensatie binnen één erf-ensemble

Na besluit college wordt de raadscommissie grondgebied om advies gevraagd. Het verzoek past binnen de 
wijzigingsbevoegdheid voor toepassing van de regeling Rood voor Rood met gesloten beurs. Een bestemmingsplan 
kan worden opgesteld rekening houdend met onderstaande onderzoeksverplichtingen. Het bestemmingsplan wordt na 
de termijn van ter inzage leggen vastgesteld door uw college.

Een wijziging of herziening bestemmingsplan leidt tot risico voor wat betreft planschade. In deze situatie wordt het risico 
als laag ingeschat. Er is geen aanleiding om een planschaderisicoanalyse te vragen. Wel wordt het risico van 
planschade overgedragen aan initiatiefnemer via een planschadeverhaalsovereenkomst.

Nvt

Voor nu zijn er geen juridische consequenties. Vervolg is een procedure tot wijziging van de bestemming. Dan geldt een 
inzagetermijn van zes weken, waarbinnen zienswijzen kunnen worden ingediend bij uw college.

Het college stelt het bestemmingsplan, waarna deze gedurende zes weken ter inzage ligt voor het bieden van de 
mogelijkheid tot instellen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Informatisering/automatisering 
Nvt

Nvt

Effect

Planning

Financiële consequenties

Personele consequenties

Juridische consequenties

Burger- en overheidsparticipatie

Communicatie
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Initiatiefnemer wordt geïnformeerd na besluit en hij kan dan het plan verder uitwerken. Bij de planuitwerking dient hij 
ook de buren/omwonenden te informeren.

De Nieuwe Twentseweg in Luttenberg gaat in onze gemeente over in de Veldhuizenweg in Hellendoorn. De 
verkeersbelasting op deze weg is beperkt. De maximale snelheid op de weg is 60 km per uur. Vanuit deze constatering 
is het niet te verwachten dat de geluidbelasting vanwege wegverkeer hoger is dan 48 dB(A). Er is geen procedure 
hogere grenswaarde benodigd en geen nader akoestisch onderzoek

Er worden gebouwen gesloopt in een omgeving met veel bomen. Er kan niet zonder meer worden geoordeeld dat er 
geen gevolgen zijn voor de fauna, met name vleermuizen en vogels. Een verkennend onderzoek/quick scan dient aan 
te tonen dat er geen gevolgen zijn voor flora en fauna. In geval van mogelijke gevolgen is aanvullend onderzoek 
benodigd.

Daarnaast geldt de verplichting om te komen tot bodemonderzoek, leidend tot de mogelijkheid dat er woningen 
gebouwd kunnen worden. 

De digitale watertoets dient uitgevoerd te worden. Zo nodig is er nader overleg aan de orde met het Waterschap. In 
ieder geval dient het dak- en terreinwater op eigen grond geïnfiltreerd te worden.

 

Overige consequenties
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