
er* 
Gemeente 

Hellendoorn 

Nota 
Voor burgemeester en wethouders 
Nummer: 18INT00386 

Datum vergadering: ^ ^ ^B i i 
Nota openbaar: Ja, de nota is openbaar 

^ Onderwerp: B&W-advies: Principeverzoek Watertorenweg 23 en Haarweg ong. te Daarle. 

Advies: 
1) In principe medewerking verlenen aan het verzoek van de heer de Graaf, onder voorwaarden zoals 

genoemd in het advies. 
2) De heer de Graaf van uw besluit op de hoogte brengen. 
3) Uw besluit ter kennisname zenden aan de cie GGB. 

Besluit B en W: C C X ï ^ K ^ V ļ CüÓ O ^ S İ 

Korte samenvatting: 
De heer de Graaf verzoekt uw college medewerking teneinde de bouw van een woning aan de Haarweg te 
Daarle mogelijk te maken. Deze woning is een compensatiewoning uit het te vormen rood-voor-rood dossier 
Watertorenweg 23 te Daarle. Advies is onder voorwaarden medewerking te verlenen aan het verzoek van de 
heer de Graaf. 

Aanleiding: 
Aanleiding voor deze nota is een brief (18INK00217) van de heer de Graaf uit Daarle. Het verzoek heeft 
betrekking op de percelen bij Watertorenweg 23 en een ongenummerd perceel aan de Haarweg, beiden gelegen 
(naast elkaar) in het buitengebied van de gemeente Hellendoorn, nabij de kern Daarle. 

Relevante eerdere besluiten: 
nvt 

Doelstelling: 
Herbestemming van beide percelen. 

Oplossing: 
Het betreffen de percelen van een voormalig grondgebonden agrarisch bedrijf bestaande uit twee door een 
relatie aan elkaar gekoppelde agrarische bouwvlakken. In het bouwvlak aan de Watertorenweg is het voormalig 
agrarisch bedrijf met bijbehorende bedrijfswoning gelegen. In het bouwvlak aan de Haarweg zijn enkel voormalig 
agrarische opstallen gelegen. De agrarische functie is beëindigd en een groot deel van de voormalig agrarische 
bedrijfsbebouwing heeft geen vervolgfunctie, waardoor niet langer in het onderhoud van de bebouwing 
geïnvesteerd wordt , waardoor de bebouwing snel veroudert. 

De initiatiefnemer heeft daarom het voornemen om de vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen in te zetten in 
het kader van de regeling "Rood voor Rood met gesloten beurs'. Op het perceel kan in totaal circa 850 m

2 

gesloopt worden, waarmee aan de sloopnorm wordt voldaan. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid ter plaatse een 
compensatiewoning te realiseren. Naast sloop van de bebouwing wordt conform de uitgangspunten van de 
Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) een investering gedaan in de ruimtelijke kwaliteit van de locatie. 
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To s l o p e n schuren: 
140m2 20m2 260m2 220m2 

haveci wontrrçj e n 

Te s lopen s c h u r e n : 

60m2 20m2 

WMUJlUĮIMWO 

Hierboven is weergegeven welke bebouwing verdwijnt. Let wel , alle te verwijderen bebouwing hoort bij 
hetzelfde voormalige agrarische bedrijf. Ten oosten van de te handhaven schuur zai de rood-voor-rood woning 
worden gerealiseerd. 

De te handhaven schuur (126 m
2

) is in eigendom bij een derde. Ter plaatse van deze schuur geldt momenteel 
een agrarische bestemming en gezien er een bouwvlak is gelegen bestaat er planologisch de mogelijkheid om 
hier een grondgebonden agrarisch bedrijf te exploiteren. Gezien de korte ligging tot de compensatiekavel (circa 
15 meter), is het niet mogelijk om hier de agrarische bestemming te behouden, aangezien er in dit geval niet aan 
de geurnormen uit de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv) kan worden voldaan. In de schuur vindt momenteel 
enkel opslag van iandbouwmaterialen/machines plaats. Er zijn geen voornemens om in deze schuur vee te gaan 
houden. Wel is het wenselijk om in de schuur kleinschalige activiteiten mogelijk te houden, want dit kan op 
basis van de huidige bestemming ook. Hierbij valt te denken aan vormen van niet-agrarische nevenactiviteiten, 
zoals opslagactiviteiten. De schuur wordt daarom meegenomen in de woonbestemming van het naastgelegen 
perceel van de compensatiewoning. Ter plaatse van de schuur zal er een aanduiding 'specifieke vorm van 
wonen - opslag' worden gelegd. Hieraan zal een maatvoering worden gekoppeld. Deze maatvoering zal iets meer 
bedragen dan de oppervlakte van de huidige schuur, dit teneinde de bouw van een overkapping mogelijk te 
maken. Deze overkapping zal aan de noordzijde van de bestaande schuur worden gerealiseerd. Op deze manier 
kunnen de gewenste activiteiten binnen de schuur blijvend worden uitgevoerd. Verwacht wordt dan ook dat de 
activiteiten in de schuur geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat ter plaatse van de 
compensatiewoning met zich meebrengen. Met inachtneming van het vorenstaande, zijn er vanuit het oogpunt 
van milieuzonering en geurhinder op voorhand geen belemmeringen. Natuurlijk zal de initiatiefnemer moeten 
voldoen aan de aan het gemeentelijk rood-voor-rood beleid, wat betekent dat de door de gemeente opgestelde 
rood-voor-rood overeenkomst ondertekend moet worden. 

Conclusie 
Gelet op het bovenstaande wordt voorgesteld in principe medewerking te verlenen aan het verzoek van de heer 
de Graaf, onder de voorwaarde dat: 

1) Hij een concept-bestemmingsplan aanlevert waaruit blijkt dat de ontwikkeling niet in strijd is met een 
goede ruimtelijke ordening. 

2) Een landschapsinpassingsplan onderdeel is van dit concept-bestemmingsplan. 
3) De uitwerking van het onderdeel rood-voor-rood voldoet aan het gemeentelijk Rood-voor-Rood beleid. 
4) Hij de planschadeverhaalsovereenkomst ondertekent. 

Effecten: 
Het verdwijnen van voormalige agrarische bebouwing en de realisatie van twee burgerwoningen. 

Planning: 
nvt 
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Financiële consequenties: 
De gemeentelijke kosten worden verhaald via de legesverordening. Met de initiatiefnemer wordt een 
planschadeverhaalsovereenkomst gesloten. 

Personele consequenties: 

Dit verzoek is opgepakt binnen de bestaande formatie. 

Juridische consequenties: 
Tegen de vaststelling van een bestemmingsplan staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Tevens zal de aanvrager een rood-voor-rood overeenkomst met de gemeente afsluiten. 
Informatisering I Automatisering: 
nvt 

Burger- en overheidsparticipatie: 
De indiener van het verzoek heeft de taak de buurt te infomeren over de plannen. Dit dient te gebeuren voordat 
het bestemmingsplan tzt in procedure gaat. 

Communicatie: 
Communicatie geschiedt via de gebruikelijke kanalen. 

Overige consequenties: 
nvt 
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