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2017

nota is openbaar

B&W-advies: Vaststellen uitgangspunten uitwerking zone Ondernemen met Natuur en
Water

Advies:
1) De beleidsuitgangspunten voor de zone Ondernemen met Natuur en Water worden ongewijzigd
vastgesteld.
2) De cie GGB van u w besluit op de hoogte brengen.
Besluit B en W:

Korte samenvatting:
De beleidsuitgangspunten voor de zone Ondernemen met Natuur en Water zijn om advies in de commissie
Grondgebied gebracht. Gelezen het advies van de cie wordt u geadviseerd de uitgangspunten vast te stellen.
Aanleiding:
Vertrekpunt voor deze beleidsuitwerking is de behandeling van het verzoek van de Bosgroep voor de realisatie
van 5 verblijfsaccommodaties op een perceel aan de Ommerweg te Hellendoorn (16INK1221 2). Het college
heeft in haar vergadering van 13 december 2 0 1 6 in principe medewerking verleend aan het verzoek van de
Bosgroep ( 1 6 I N T 0 3 8 4 6 ) . Het college heeft de commissie Grondgebied op 16 januari 2 0 1 7 hierover om advies
gevraagd. De commissie heeft verzocht om een nadere (beleids)uitwerking van de Zone Ondernemen met
Natuur en Water (hierna: zone ONW).
Relevante eerdere besluiten:
16INT03846
17INT01249
Doelstelling:
Vaststelling van de beleidsuitgangspunten van de Zone ONW.
Oplossing:
Op 11 april 2 0 1 7 heeft u w college een aantal uitgangpunten geformuleerd voor de uitwerking zone ONW
(1 7 I N T 0 1 2 4 9 ) . De nota is in de vergadering van de commissie Grondgebied van 17 mei 2 0 1 7 voor advies
ingebracht. Het advies van de cie GGB luidde: 'De wethouder neemt de gemaakte opmerkingen mee'. Tijdens
deze commissievergadering zijn geen opmerkingen gemaakt die aanleiding geven om de beleidsuitgangspunten
aan te passen.
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Dit betekent dat de beleidsuitgangspunten door het college ongewijzigd kunnen worden vastgesteld en dus
kunnen worden gehanteerd. Advies is dan de onderstaande uitgangspunten vast te stellen.
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Naast basisinspanning wordt de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving uitgewerkt.
De Catalogus Gebiedskenmerken van de Provincie Overijssel dient als inspiratie en cultuurhistorische
context.
Het initiatief draagt aantoonbaar bij aan een vergroting van het EHS areaal binnen Hellendoorn en het
versterkt de natuur ter plaatse.
Er vindt een kwalitatieve verbetering plaats van de bestaande EHS of van het toe te voegen gedeelte in
samenhang met elkaar.
Inzichtelijk is hoe de EHS beheerd gaat worden en hoe het een functionele eenheid vormt met de EHSomgeving.
Per project worden de uitgangspunten van de gebiedsidentiteiten uit de Omgevingsvisie Hellendoorn
Natuurlijk Avontuurlijk' gehanteerd.
Het initiatief draagt aantoonbaar bij aan een verbetering (kwalitatief of kwantitatief of beide) van het
recreatief medegebruik in Hellendoorn.
Uitgangspunt voor ontwikkeling is een extensieve functie door zijn aard en verschijningsvorm een groene
en duurzame aard heeft.
Nieuwe natuur kan bestaan uit diverse natuurtypen. Indien begraasd w o r d t , dan extensief (geen
bemaaiing, extra bemesting etc).
De KGO kan naast fysieke elementen ook sociaal-maatschappelijke elementen bevatten.

Effecten:
Voor ruimtelijke ontwikkelingen gelegen in gebieden die zijn aangewezen als Zone ONW zijn er nu
beleidsuitgangspunten geformuleerd.
Planning:
nvt
Financiële consequenties:
nvt
Personele consequenties:
nvt
Juridische consequenties:
nvt
Informatisering I Automatisering:
nvt
Burger- en overheidsparticipatie:
nvt
Communicatie:
nvt
Overige consequenties:
nvt
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