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1. INLEIDING 

1. 1. Aanleiding 

De gemeente Haaksbergen heeft op 29 november 2000 het 
bestemmingsplan "Buitengebied" vastgesteld. In dit bestemmingsplan 
hebben 81 recreatieobjecten van de ongeveer 300 die in totaal voorkomen 
in de gemeente Haaksbergen een woonbestemming gekregen. Op 19 juni 
2001, op 22 juni 2004 en op 16 mei 2006 hebben gedeputeerde staten van 
Overijssel deels goedkeuring onthouden aan deze bestemming. De Raad 
van State heeft op 11 juni 2003 en op 2 november 2005 de besluiten van 
de provincie Overijssel deels vernietigd. Dit houdt in dat het 
bestemmingsplan Buitengebied niet geheel is goedgekeurd en het plan dus 
niet geheel in werking is getreden. Ais gevolg hiervan is voor bepaa/de 
gedee/ten van het plangebied, het bestemmlngsplan "Buitengebied 1981" 
vigerend. Voor de recreatieobjecten betekent dit dat zij niet zijn omgezet 
naar een woonbestemming en dat het onrechtmatige gebruik van bewoning 
voortduurt. 

Bestemmingen recreatiewoningen 
Van de 81 recreatieobjecten die aanvankelijk in het nieuwe 
bestemmingsplan een woonbestemming zouden krijgen, is bij 51 
recreatieobjecten de gedachte woonbestemming vervallen. Voor 30 
woningen is de woonbestemming wei overeind gebJeven. V~~r de situatie 
van de 51 recreatieobjecten heeft de gemeente op 7 december 2006 voor 
40 recreatieobjecten een gedoogbeschikking afgegeven, om zekerheid te 
bieden richting de bewoners dat zij de recreatieobjecten mogen b/ijven 
gebruiken voor bewoning. 

In de beschikking is aangegeven dat de bewoners die sinds de peildatum 
vanaf 12 juni 2003 woonachtig zijn in een recreatieobject, het 
recreatieobject mogen blijven bewonen. De gemeente geeft daarmee aan 
dat zij wi! bekijken of de recreatieobjecten in aanmerking kunnen komen 
voor een woonbestemming. Bij het indienen van eventuele bouwaanvragen 
voor het recreatieobject wordt momenteel niet getoetst aan het gebruik. De 
11 overgebleven woningen bleken nieuwe gevallen van permanente 
bewoning te zijn die zijn ontstaan na de pei/datum van 11 juni 2003. Deze 
11 recreatieobjecten vallen buiten de regeling voor het verkrijgen van een 
woonbestemming. Permanente bewoning van deze objecten is niet 
toegestaan. 

V~~r de 40 gedoogsituaties dient de juridische regeling opnieuw te worden 
bekeken en dient de gemeente Haaksbergen een keuze te maken welke 
betreffende panden nog in aanmerking komen voor een woonbestemming. 
Van de 11 onrechtmatig bewoonde recreatieobjecten blijft de recreatieve 
bestemming ongewijzigd. 

Buro Vijn B.V. 
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Fixatie 
Daarnaast is in het besluit van gedeputeerde staten aangeven dat, naast 
het aantal woonbestemmingen waaraan goedkeuring onthouden is, 75 
(recreatie)woningen onvoldoende gefixeerd zijn op de plankaart. In dit 
document wordt een voorstel gedaan voor de juiste fixatie van de 
recreatieobjecten op de plankaart. 

Locatie 
Tevens zijn, naast de onthouding van goedkeuring aan de 
woonbestemmingen en de fixatie op de plankaart, 41 (recreatie)woningen 
op een onjuiste locatie aangegeven op de plankaart. Hlerdoor ziJn 
bestemmlngen toegekend aan delen in het gebled waar geen 
recreatieobJecten staan en recreatieobjecten die reeds aanwezig zljn, zijn 
niet bestemd. 

Inhoudsmaten en bouwregels 
Het laatste onderwerp dat in dit keuzedocument wordt behandeld zijn de 
mogelijkheden en voorkeuren voor een maximale inhoudsmaat van de 300 
(recreatie-)woningen. Het bepalen van de inhoudsmaat is mede afhankelijk 
van het type bestemming en het gebied waarin het pand wordt gesitueerd. 

Het keuzedocument wordt na afronding voorgelegd aan de gemeenteraad 
en gedeputeerde staten van de provincie Overijssel. 

1. 2. Leeswljzer 

Ter voorbereiding op het ontwikkelen van een nieuwe planologische 
regeling is dit keuzedocument opgesteld. In hoofdstuk 2 wordt een 
beschrijving gegeven van de situering van de recreatieobjecten. Hoofdstuk 
3 bevat een analyse van de besluiten van gedeputeerde staten van 
Overijssel en van de Raad van State. Het document beschrljft vervolgens 
het beleid dat gevoerd wordt ten aanzien van deze problematiek door de 
verschillende overheden (hoofdstuk 4) en in hoofdstuk 5 wordt omschreven 
wat de jurisprudentie in de afgelopen jaren heeft bepaald ten aanzien van 
het thema onrechtmatige bewoning en het toepassen van ondermeer het 
overgangsrecht. In hoofdstuk 6 worden de diverse mogelijkheden aan 
bestemmingen en regelingen voor de betreffende recreatieobjecten 
beschreven. Aan de hand van criteria (hoofdstuk 7) en het afwegen van de 
bestemmingen (hoofdstuk 8) voigt een beschrijving van de consequenties 
van de analyse voor de recreatieobjecten in het gebied (hoofdstuk 9). In de 
hoofdstukken 10 en 11 komen de bouwvoorschriften en het kiezen voor de 
juiste maatvoering ten aanzien van de recreatieobjecten en de woningen 
aan de orde. Voor de panden wordt aangegeven welke maximale 
maatvoering kan worden gehanteerd per bestemming. In hoofdstuk 12 
wordt beschreven wat de vervolgstappen zijn die leiden tot de juiste 
regeling per (recreatie)woning en tot een herziening van het 
bestemmingsplan Buitengebied. 

Buro Vijn SV. 
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2. SESCHRIJVING SITUERING RECREATIEOBJECTEN 

2. 1. Inleidlng 

In de gemeente Haaksbergen komen zowel concentratiegebieden van 
recreatieobjecten als verspreid liggende recreatieobjecten v~~r. 

2. 2. Gebiedsbeschrijving 

De recreatieobjecten zijn voornamelijk gelegen in het oostelijk deel van de 
gemeente, in de omgeving waar ook het grootste oppervlak aan bos en 
natuurgebied aanwezig is en ten zuiden van Haaksbergen. De Provinciale 
Ecologische Hoofdstructuur (PEHS) (bijlage 1) is een van de 
natuurstructuren die het gebied met de recreatieobjecten doorsnijdt. 

Met name het gebied rondom de Aamweg en de Hamree maakt onderdeel 
uit van de PEHS, in dit gebied ligt het recreatieterrein Buurse. Een groot 
aantal recreatieobjecten staat op dit terrein in clusters bij elkaar. Het 
tweede cluster recreatieobjecten aan de Oostendorperweg bestaat 
eveneens uit recreatieobjecten. 

Figuur 1. Fragment gemeente Haaksbergen en PEHS-contour 

De verspreid liggende (recreatie)woningen komen eveneens voornamelijk 
in het oostelijk deel van de gemeente voor, waarvan ook een aantal in 
clusters is gebouwd. Deze recreatieobjecten liggen verspreid langs 
doorgaande wegen, doodlopende zijwegen en onverharde paden. De 
situering is eveneens divers en verschilt van (recreatie-)woningen dicht bij 
de weg tot (recreatie-)-woningen die in het landschap of in de bossen 
liggen verscholen. Ook de omvang van de panden is verschillend en loopt 
uiteen van kleine houten recreatieobjecten tot royale panden. 

De bouwvorm van de meeste objecten bestaat hoofdzakelijk uit een 
bouwlaag met kap. De uitvoering van de panden is verschillend, zowel hout 
als steen komen veel v~~r. Daarnaast hebben veel panden extra 
aanbouwen en uitbouwen, zoals bijvoorbeeld serres. 

Buro Vijn B.V. 
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2. 3. Conclusle 

• In de omgeving van Haaksbergen komen zowel geclusterde 
recrealieobjecten als verspreid liggende recreatieobjecten voor. De 
recreatleobjecten liggen grotendeels binnen- en deels builen de 
PEHS. 

• De recreatieobjeclen liggen voornamelijk in het oostelijk gedeelte 
van de gemeente builen de kem Haaksbergen en builen de andere 
kernen. 

Buto Vijn B,V. 
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3. ANALYSE HUIDIGE SITUATIE 

3. 1. Inleiding 

am de keuzemogelijkheden te kunnen bepalen, wordt in dit hoofdstuk een 
analyse gemaakt van de bestemmingsplanprocedure van het op 29 
november 2000 vastgestelde bestemmingsplan Buitengebied 2000 
waaraan, om verschillende redenen, goedkeuring is onthouden aan het 
omzetten van 51 recreatieobjecten naar een woonbestemming, het fixeren 
van 75 woningen in de voorschriften en het weergeven van 41 objecten op 
de plankaart. 

3. 2. Bestemmingsplan procedure 

Provincie 19 juni 2001 
Bij besluit d.d. 19 juni 2001 is het bestemmingsplan Buitengebied van de 
gemeente Haaksbergen gedeeltelijk goedgekeurd, waarbij goedkeuring is 
gegeven aan de woonbestemming voor 81 recreatieobjecten (zoals 
opgenomen in bijlage 3 van de plantoelichting) en waarin goedkeuring is 
onthouden aan de geclusterde bestemmingen voor recreatieobjecten (de 
recreatieterreinen Buurse en Oostendorperweg). Daarnaast zijn 75 
objecten onvoldoende gefixeerd en voldoet de gehanteerde systematiek 
van de inhoudsmaten niet. 

Raad van State 11 juni 2003 
In de Uitspraak van de Raad van State d.d. 11 juni 2003 zijn belangrijke 
delen van het goedkeuringsbesluit van Gedeputeerde Staten, die 
betrekking hebben op de recreatieobjecten in het buitengebied, vervolgens 
vernietigd. Resultaat van deze uitspraak is, dat aile 81 recreatieobjecten de 
woonbestemming is vernietigd. Ais argumenten daarbij worden genoemd: 
• de juridisch/planologische regelingen voor de recreatieterreinen 

(Buurse en Oostendorperweg) zijn onvoldoende op elkaar afgestemd, 
waardoor sprake is van rechtsongelijkheid; 

• de duur van de permanente bewoning van een recreatieobject mag 
geen rol spelen bij de vraag of een woonbestemming wordt 
toegekend; 

• de ontsluitingsstructuur van de twee recreatieterreinen is gebrekkig en 
de bereikbaar is niet gewaarborgd; 

• het merendeel van de panden is gelegen bij de Buurserbeek of in de 
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur; 

• er heeft onvoldoende onderzoek plaatsgevonden naar bijzondere 
omstandigheden (waaronder de verlening van bouwvergunningen door 
de gemeente). 

Provincia 22 juni 2004 
VervoJgens heeft Gedeputeerde Staten op 22 juni 2004 een nieuw besJuit 
genomen waarbij goedkeuring is onthouden aan de recreatieobjecten zoals 
opgenomen in bijlage 3 bij de plantoelichting van het vigerende 
bestemmingspJan Buitengebied, met uitzondering van 26 met name 
genoemde panden. 

Sura ViJn B.V. 
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Argumenten: 
• door bijzondere feiten en omstandigheden; 
• door onvoldoende fixatie kunnen de objecten op andere plaatsen in het 

bos c.q. de provinciale ecologische hoofdstructuur worden gebouwd; 
• het kaartbeeld met een schaal 1: 10.000 biedt onvoldoende 

herkenbaarheid en rechtszekerheid. 

Raad van State 2 november 2005 
In de uitspraak van de Raad van State d.d. 2 november 2005 wordt het 29 

besfuit van Gedeputeerde Staten grotendeels in stand gehouden. V~~r drie 
gevallen blijkt dat het bewonen van het pand op basis van een ouder plan 
en het overgangsrecht mogelijk is omdat de bewoning zonder relevante 
onderbrekingen is voortgezet. V~~r een ander object is door de gemeente 
op voorhand aangegeven dat bewoning van het object is toegestaan, nog 
voordat het bestemmingsplan was goedgekeurd. Daarnaast is een aantal 
bouwvergunningen verleend voor de verbouw van recreatieobjecten tot 
woonhuis. Resultaat van de twee (gedeeltelijke) goedkeuringsbesfuiten en 
de twee uitspraken van de Raad van State is, dat van 28 van de 81 
recreatieobjecten de woonbestemming overeind is gebleven, waarvan voor 
4 panden de status nog ter discussie staat. 

Figuur 2. Brievenbussen bij de ingang van het recreatieterrein nabij het dorp 
Buurse. 

Provincie 16 mei 2006 
Op 16 mei 2006 hebben Gedeputeerde Staten een besluit genomen naar 
aanleiding van het beroep dat een aantal bewoners en instanties had 
ingesteld bij de Raad van State tegen het onthouden van goedkeuring aan 
de woonbestemming van drie percelen. De gegronde beroepen richten zich 
op het overgangsrecht. Gedeputeerde Staten zlJn van mening dat op grond 
van het Streekpfan 2000+ geen aanspraak kan worden gemaakt op het 
overgangsrecht aangezien het strijdige gebruik niet binnen de planperiode 
van 10 jaar is opgeheven en de bewoning tevens In strijd is met het 
provinclaal beleid. Oit betekent dat voor drie van de vier gevallen wederom 
goedkeuring wordt onthouden aan de woonbestemming. Het andere geval 
wordt positief bestemd door verstekte informatie aan de eigenaar dat 
permanente bewoning was toegestaan. 

Buro Vijn B.V. 
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Raad van State 2 me; 2007 
Op 2 mei 2007 heeft de Raad van State een uitspraak gedaan omtrent een 
pand dat in 1922 is gebouwd. Na de Tweede Wereldoorlog is het pand 
door de gemeente als woonhuis gevorderd en sindsdien is het pand met 
slechts zeer beperkte onderbrekingen permanent bewoond. De Raad van 
State heeft uitgesproken dat de woonbestemming kan blijven bestaan. 

De gemeente heeft aangegeven dat de bewoningsgeschiedenis bekend is 
en dat in 1981 de bestemming "Recreatiewoning" per ongeluk aan de 
gronden istoegekend. 

3. 3. Onthouding goedkeuring per thema 

De deels onthouding van goedkeuring en de vernietiging van het 
goedkeuringsbesluit is hoofdzakelijk gericht op de recreatieobjecten en een 
deel van de recreatieobjecten die In het bestemmingsplan werden omgezet 
naar een woonbestemming. 

Bestemmingen 
Ten eerste hebben Gedeputeerde Staten deels goedkeuring onthouden en 
de Raad van State het plan vernietigd ten aanzien van 58 
recreatieobjecten. waaraan een woonbestemming was toegekend. De 
reden rigt ten grondslag aan de beoordeling en motivering voor het 
toekennen van de woonbestemming, het afgeven van bouwvergunningen 
voor het verbouwen van recreatieobjecten tot woning en de bijzondere 
omstandigheden waarin een aantal panden verkeert. 

Fixatie 
Daarnaast is goedkeuring onthouden aan 75 recreatieobjecten met een 
recreatie bestemming of een woonbestemming die op de plankaart en in de 
voorschriften in een cluster zijn opgenomen. 

Het bestemmingsvlak van 36 recreatieobjecten is niet op de juist locatie of 
onduidelijk op de plankaart weergegeven. Bij een deel van de 
recreatieobjecten is zowel aan de clustering als aan de woonbestemming 
goedkeuring onthouden. Ais tweede punt geeft de provincie en de Raad 
van State aan dat in een aantal bestemmingen de betreffende (recreatie
)woningen onvoldoende zijn vastgelegd op de plankaart. Bij vervangende 
nieuwbouw is het mogelijk het pand op een andere locatie op het perceel te 
realiseren. Hierdoor kunnen delen van kwetsbare bos en natuurgebieden 
worden aangetast. 

Inhoudsmaat 
Ook ten aanzien van de bouwvolumes is deels goedkeuring onthouden of 
het goedkeuringsbesluit deels vernietigd. In het vigerend bestemmingsplan 
"Buitengebied" is een maximale inhoudsmaat opgenomen van 200 m3 per 
woning, inclusief bijgebouwl berging. De recreatieobjecten die een grotere 
inhoud hebben dan 200 m3 en waar geen uitbreidingsmogelijkheden meer 
worden toegestaan, zijn volgens de provincie onvoldoende juridisch 

Bura Vijn B.V. 
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vastgelegd in het bestemmingsplan waardoor niet duidelijk is welk deel van 
het recreatieobject onder het overgangsrecht valt. 
De minimale inhoudsmaat om in aanmerking te komen voor een 
woonbestemming, (met daarbij als belangrijke randvoorwaarde dat het 
huisje niet is gelegen in de bestemming "bos en natuurgebied"), is 250 m3

• 

Daarnaast dient het huisje nog aan een aantal andere criteria te voldoen. 
Deze recreatieobjecten mogen volgens het vernietigde bestemmingsplan 
tot maximaal 450 m3 uitbreiden. 

Recreatieobjecten met woonbestemming die groter zijn dan 450 m3 mogen 
uitbreiden tot maximaal 600 m3

• De provincie geeft in het besluit tot 
onthouding van goedkeuring aan dat ook in deze situatie het 
overgangsrecht rechtsongelijk is en niet in overeenstemming is met het 
provineiaal beleid dat mogelijkheden biedt vaar woningen tat 750 m3

. Oak 
ten aanzien van de waningen die groter zijn dan 600 m3 is volgens de 
provineie sprake van rechtsongelijkheid omdat niet duidelijk is welk deel 
van het pand onder het overgangsrecht va It. Daarnaast geeft het 
"Slreekplan" aan dat woningen tot een inhoud van 750 m3 mogelijk zijn. 

In de aetualisering van het bestemmingsplan kan bij het opnemen van de 
inhoudsmaat voor woningen de maatvoering van 750 m3 worden 
overgenomen. De provincie heeft namelijk reeds aan de gemeente een 
algemene verklaring van geen bezwaar afgegeven voor het toepassen van 
deze maatvoering. De regeling is tevens opgenomen in de provinciale 
vrijstellingenlijst. Voor de kleinere reereatieobjecten kunnen andere 
regelingen worden gehanteerd. In hoofdstuk 10 wordt een voorbeeld 
gegeven voor een oplossing ten aanzien van de kleinere recreatieobjecten 
in relatie tot de rechtszekerheid in het overgangsrecht. 

3. 4. Conelusies 

• de recreatieobjecten in bosgebieden zijn op zichzelf aanvaardbaar. 
Maar dan is een goede, beschermende regeling (onder meer fixatie 
van de huidige situatie) noodzakelijk; 

• het toekennen van woonbestemmingen aan recreatieobjecten in de 
ecologische structuur en het gebied van de Buurserbeek is uitgesloten; 

• bijzondere omstandigheden kunnen mogelijk leiden tot een 
woonbestemming; 

• de inhoudsmaat voor recreatieobjecten is in de besluiten en uitspraken 
niet nader bepaald; wanneer woningen boven de maximale 
inhoudsmaat komen en derhalve deels onder het overgangsrecht 
vallen, dient duidelijk te zijn op welke delen het overgangsrecht 
betrekking heeft; 

• panden met een woonbestemming kunnen een maxima Ie inhoudsmaat 
van 750 m3 krijgen; 

• er zal een nieuwe bestemmingsregeling moeten komen, waarin de 
(recreatie)woningen op de huidige locatie worden gefixeerd en de 
kaartschaal zodanig is dat rechtszekerheid en herkenbaarheid wordt 
verkregen. 

• Nieuwe burgerwoningen in het buitengebied worden uitgesloten. 
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4. BELEID 

4. 1. Inleiding 

In dit hoofdstuk wordt het beleid verwoord dat door het Rijk, de provincie 
Overijssel en de gemeente Haaksbergen vanaf 2003 wordt gevoerd 
rondom de probJematiek van de permanente bewoning van 54 
recreatieobjecten. Het beleidskader geeft aan op welke wijze de 
verschillende overheden omgaan met deze problematiek. Het kader dient 
als uitgangspunt voor de analyse van de diverse oplossingsrichtingen die in 
hoofdstuk acht aan bod komen. 

4. 2. Rijk 

De Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer 
(VROM) heeft in de brief van 10 november 2003 opdracht gegeven aan de 
gemeenten om onrechtmatige bewoning van recreatieverblijven tegen te 
gaan. Deze brief is in eerste instantie aan de Tweede Kamer gezonden als 
uitleg van de minister omtrent de problematiek naar aanleiding van een 
aantal concrete situaties. Volgens de Minister ligt de kern van het probleem 
van onrechtmatige bewoning in het feit dat ondanks dat 
bestemmingsplannen onrechtmatige bewoning verbieden, veel 
voorbeelden aanwezig zijn waar weI dege/ijk sprake is van onrechtmatig 
gebruik waar tegen niet handhavend wordt opgetreden. 

Het voorstel van de Minister is het oplossen van de bestaande problem en 
en het voorkomen van toekomstige problemen. 

Het beleid richtte zich destijds op de volgende uitgangspunten: 

• duidelijkheid voor de burger op korte termijn, voor 1 januari 2004; 
• slagvaardig en voortvarend; 
• vermlndering van de handhavingslast voor de gemeenten; 
• samenhangend ruimtelijk beleidskader voor reguliere woningbouw en 
recreatieobjecten; 
• decentrale uitwerking. 

Onrechtmatige (of permanente) bewoning wordt in een brief van de 
Minister van 11 november 2003 aan de Tweede Kamer gedefinieerd als: 
'het (al dan niet tijdelijk) gebruiken van een voor recreatie bestemd verblijf 
als hoofdwoonverblijf'. Er is sprake van het permanent bewonen van een 
recreatiewoning of caravan als iemand daar zijn vaste woon- of 
verblijfplaats heeft. 

Op 17 november 2004 heeft de minister een brief naar de gemeenten 
gestuurd. Hierin geeft zij gemeenten drie mogelijkheden om een einde te 
maken aan het onrechtmatige gebruik van recreatieobjecten. 
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• Ten eerste kunnen gemeenten in bepaalde situaties het 
bestemmingsplan wijzigen. De bestemming van het recreatlecomplex 
wordt dan omgezet van 'recreeren' naar 'wonen'. Voorwaarde hiervoor 
is wei dat recreatiecomplexen: 
• die op 31 oktober 2003 in grote mate onrechtmatig worden 

bewoond; 
• die zijn gelegen buiten de hierboven genoemde waardevolle en/of 

kwetsbare gebieden; 
• die niet bedrijfsmatig worden geexploiteerd; 
• waarvan de woningen voldoen aan het Bouwbesluit; 
• en waarvan een bestemmingswijziging niet in strijd is met de 

toepasselijke milieuwetgeving. 

• Ten tweede kunnen gemeenten een persoonsgebonden beschikking 
afgeven. De bestemming blijft dan 'recreatie'. De huidige bewoner mag 
met deze beschikking in zijn recreatieobject blijven wonen, totdat hij 
verhuist of komt te overlijden. 

• Ten derde kunnen gemeenten er voor kiezen het verbod op het 
onrechtmatig bewonen van het recreatieobject te handhaven en 
procedures in gang te zetten, die zullen leiden tot een gebruik conform 
de recreatieve bestemming. 

De minister verwachtte dat gemeenten en provincies uiterlijk 31 december 
2004 aangaven hoe zij het onrechtmatig gebruik gaan aanpakken. 

In 2005 is, naar aanleiding van een enquete onder aile gemeenten, 
wederom een brief naar de Tweede Kamer gestuurd waarin de minister 
onder andere uitleg geeft over de motie 'Veenendaal' en het 'Deense 
model'. 

Figuur 3. De objecten /iggen voornamelijk in de bossen verscholen 

Suro Vijn S.V. 
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Aanpassinq Bra (Motie Veenendaal) 
In de motie Veenendaal is aangegeven dat in gemeenten die geen 
adequate regeling hebben ten aanzien van het recreatieobject, bewoners 
van recreatieobjecten onvoldoende duidelijkheid wordt geboden, Bewoners 
kunnen in dit geval een gedoogbeschikking aanvragen of een verzoek 
indienen om vrijstelling van de bestemming, 
De regeling houdt in dat een ieder die een recreatieobject gebruikt als 
hoofdverblijf in strijd met de bestemming 'recreatie' een verzoek kan 
indienen bij burgemeester en wethouders om een persoonsgebonden 
gedoogbeschikking te verlenen. Echter, wanneer het college niet of 
afwijzend reageert, staat volgens de geldende jurisprudentie van de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State daartegen geen 
bezwaar en beroep bij de rechter open op grand van de Aigemene wet 
bestuursrecht. V~~r de personen die dit betreft is dat een ongewenste 
situatie omdat de gemeente geen uitvoering geeft aan het landelijke beleid. 
Op verzoek van de Kamer heeft het ministerie geprobeerd daar een 
oplossing voor te vinden. Dit heeft geresulteerd in de wijziging van artikel 
20 van het Bro. Hiermee is een wettelijke basis gecreeerd voor het 
aanvragen van een gemeentelijk besluit. 
De bewoner die een recreatieobject in strijd met de bestemming 'recreatie' 
wi! gebruiken als hoofdverblijf vraagt in feite van de gemeente een afwijking 
van de bestemming 'recreatie', Ter uitvoering van de motie Veenendaal is 
de in artikel 20 van het Bro aangegeven opsomming uitgebreid met een 
persoonsgebonden mogelijkheid die een afwijking van het 
bestemmingsplan ten behoeve van het gebruik van een recreatieobject als 
woning mogelijk maakt, mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. 
Het moet gaan om een verblijf dat voldoet aan de eisen die bij of krachtens 
de Woningwet aan een bestaande woning worden gesteld, bewoning mag 
niet in strijd zijn met de milieuwetgeving en tenslotte dient de aanvrager 
v66r, maar in elk geval op 31 oktober 2003 het recreatieobject voor eigen 
bewoning gebruikt te hebben en sinds dien ook onafgebroken te bewonen. 

Nota Ruimte 
In de Nota Ruimte is een paragraaf gewijd aan het thema onrechtmatige 
bewoning van recreatieobjecten. Het beleid voor de reguliere 
recreatieobjecten geeft aan dat provincies en gemeenten de ruimte hebben 
om bestaande recreatieobjecten te wijzigen naar een woonfunctie, mits aan 
de gebruikelijke voorwaarden voor woningbouw wordt voldaan. Dit betekent 
onder andere dat de woningen moeten voldoen aan de eisen van het 
bouwbesluit. De mogelijkheid geldt aileen voor recreatieobjecten waar op of 
voor 31 oktober 2003 onrechtmatig wordt gewoond. 

De beleidsruimte is niet van toe passing op recreatieobjecten die zijn 
gelegen in gebieden die zijn aangewezen als VHR-, NB-wet en EHS. Het is 
niet de bedoeling dat complexen waar permanente bewoning niet- of 
nauwelijks voorkomt onder een dergelijke regeling worden opgenomen, De 
Nota geeft verder aan dat op regionaal en lokaal niveau diverse andere 
belangen spelen die een afweging voor het omzetten van bestemmingen 
kunnen be'invloeden zoals bijvoorbeeld de aanwijzing van Nationale 
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landschappen of het aanbieden van voldoende recreatieruimte. Gemeenten 
en provincies kunnen hierin een eigen afweging maken. 

Nieuwe Wet ruimtefijke ordening (Wro) 
De nieuwe Wet ruimtelijke ordening biedt de mogelijkheid om een 
beheersverordening op te stellen. De gemeenteraad kan voor die delen van 
het grondgebied van de gemeente waar geen ruimte/ijke ontwikkeling wordt 
voorzien, in plaats van een bestemmingsplan een beheersverordening 
vaststellen. In de verordening wordt het behesr van het gebled volgens het 
bestaande gebruik geregeld. Voor een gebied geldt of een 
beheersverordening of een bestemmingsplan. Er kunnen niet twee 
gemeentelijke p/anregimes geld en voor hetzelfde gebied. De nieuwe Wro is 
op 1 juli 2008 in werking getreden. 

4. 3. Provincie OverijsseJ 

In het streekplan van de provincie Overijssel, "Streekplan 2000+" is een 
paragraaf opgenomen over het thema verblijfsrecreatie. Voor de 
ontwikkeling van nieuwe verblijfsrecreatieve parken dient een 
marktonderzoek plaats te vinden. Aan het realiseren van parken met 
'tweede woningen' wordt geen medewerking verleend. Permanente 
bewoning van recreatieobjecten wordt niet toegestaan. 

In het besluit tot onthouding van goedkeurlng van Gedeputeerde Staten 
van 19 juni 2001 en In het tweede besluit van 22 junl 2004 tot onthoudlng 
van goedkeuring is een nadere uitleg gegeven van het "Streekp/an" ten 
aanzien van het omzetten van de bestemming van "zomerhuizen" naar 
"wonen". Het toekennen van woonbestemmlngen aan recreatieobjecten 
wordt volgens het provinciaat beleid opgevat als het toevoegen van 
woningen in het buitengebied. Het toevoegen van nieuwe burgerwoningen 
is echter niet toegestaan. Daarnaast mag de duur van de permanente 
bewoning geen ral spelen in het besluit om een woonbestemmlng toe te 
kennen. Aileen als er sprake is van bijzondere feiten of omstandlgheden is 
een uttzondering op het streekplan gerechtvaardigd. 

Ten aanzien van de gebieden in de gemeente Haaksbergen waar de 
recreatieobjecten zijn gesitueerd, geeft het streekplan het volgende aan. In 
het streekplan maakt het merendeel van de recreatiepanden onderdeel uit 
van het beekdal van de Buurserbeek of een bosgebied dat deel uit maakt 
van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. De provincie geeft aan dat 
een zwaarwegende toet5ing plaatsvindt bij het omzetten van 
bestemmingen in gebieden met een bijzondere bescherming. 

Handreiking en beoordeling ruimtelijke p/annen 
In de provinciale "Handreiking en beoordeling rUimtelijke plannen" wordt de 
zonering van de recreatiehoofdstructuur, zoals omschreven in het 
Streekp/an, als kader aangemerkt. Ten aanzien van permanente bewoning 
van recreatieobjecten geeft de handrelking aan dat legalisering in principe 
niet is toegestaan. Slechts in zeei bijzondeie gevallen ziet de provincie 
rulmte in legalisering van permanente bewoning zoals ontwikkelingen in het 
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rijksbeleid. Eveneens wordt ruimte voorzien in een persoonsgebonden 
overgangsrecht voor die mensen die lange tijd in een recreatieobjecten 
wonen. 

Aan deze regeling dient een actief handhavingsbeleid te worden gekoppeld 
waarbij wei wordt opgetreden in die situaties waarin dat nog enigszins 
mogelijk is. Daarbij merkt de provincie op dat gemeenten niet gehouden 
zijn aan het tot het positief bestemmen van bestaande illegale situaties. 

De maximale inhoud van een recreatieobject mag maximaal 250 m3 

bedragen. Voor recreatieobjecten in parken wordt aangegeven dat 15% 
van de recreatieobjecten in een park mag uitbreiden tot maximaal 300 m3

. 

Deze regeling heeft echter geen betrekking op dit document. De 
inhoudsmaten zijn inclusief eventuele onderkelderde ruimten en 
aanbouwsels. Vrijstaande bijgebouwen zijn niet toegestaan. 

4. 4. Gemeente Haaksbergen 

Het beleid van de gemeente Haaksbergen is gericht op het in stand laten 
van de woonfunctie en dus het toekennen van woonbestemmingen aan 
recreatieobjecten die als woning worden gebruikt. Het toekennen van de 
woonbestemming heeft echter niet geleid tot een goedgekeurd 
bestemmingsplan "Buitengebied". De gemeente wordt na het deels 
onthouden van goedkeuring van gedeputeerde staten en een deels 
vernietigd goedkeuringsbesluit door de Raad van State met een situatie 
geconfronteerd waarbij permanent bewoonde recreatieobJecten niet zijn 
voorzien van een woonbestemming. Dit betekent dat de recreatieobjecten 
formeel niet gebruikt mogen worden voor permanente bewoning. De 
gemeente heeft hiervoor een oplossing gevonden in de vorm van het 
afgeven van persoonsgebonden gedoogbeschikkingen (december 2006). 

Daarnaast wil de gemeente een oplossing vinden voor de percelen die op 
onjuiste wijze zijn gefixeerd in het bestemmingsplan en de percelen waar 
het bestemmingsplan op de onjuiste plek op de plankaart is aangegeven. 

Op 5 juni 2006 heeft de gemeente een gezamenlijke brief ontvangen van 
de RECRON. de ANWB en de Belangenvereniging Vrij Wonen. In de brief 
stellen de organisaties een aantal beleidskeuzes, de wijze van het 
bestemmen van recreatieobjecten en het instellen van een 
compensatiefonds v~~r. De gemeente heeft In haar reactie richting de 
organisaties aangegeven de voorstellen te zullen bezien in het kader van 
dit keuze document. 

4. 5. Conclusie 

• Zowel Rijk, provincie als gemeente hanteren beleidsregels ten aanzien 
van permanente bewoning van recreatieobjecten. Het beleid van Rijk 
en provincie komt niet in aile opzichten overeen met het beleid van de 
gemeente. 

• Ten aanzien van de kwetsbare gebieden geven Rijk en provincie aan 
dat het legaliseren van permanente bewoning niet wordt toegestaan. 
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• Om in aanmerking te kunnen komen voor een woonbestemming dient 
er sprake te zijn van bijzondere omstandigheden. 
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5. JURISPRUDENTIE 

5. 1. In lei ding 

In dit hoofdstuk voigt een beschrijving van de jurisprudentie ten opzichte 
van de wijze van bestemmen van bestaand (i/legaal) gebruik van de 54 
recreatieobjecten. 

5. 2. Planologlsche belemmering 

Bij het opstellen van de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 
1981 dient te worden bepaald welke recreatieobjecten en woningen, waar 
in het vorige bestemmingsplan Buitengebied 2000 goedkeuring aan is 
onthouden, welk type bestemming krijgen. Afgezien van het gebruik van de 
bestemmingen kunnen ook planologische belemmeringen een rol spelen in 
het toekennen van een bestemming zoals bijvoorbeeld beleid random de 
kwetsbare gebieden. 

Voor de situatie in Haaksbergen geeft het ruimtelijk beleid aan dat het 
toestaan van woningen in de PEHS en de bosgebieden door het rijk en de 
provincie niet worden toegestaan. Oit betekent dat recreatieobjecten die 
binnen een derge/ijk kwetsbaar gebied val/en geen woonbestemming 
kunnen krijgen op grond van de planologische belemmering. Oe 
recreatieobjecten die buiten de kwetsbare gebieden vallen kunnen, nog 
afgezien van het feitelijke gebruik, mogelijk wei worden omgezet naar een 
woonbestemming. 

5. 3. Gebruik 

Oaarnaast speelt het gebruik van de recreatieobjecten een ral bij het 
bepalen van de bestemming. De volgende drie mogelijkheden zijn 
denkbaar: 

Gebruik overeenkomstig de bestemming 
Ais een recreatieobjecten op dit moment ook daadwerkelijk als 
recreatieobject wordt gebruikt, dan kan de gemeente de 
recreatiebestemming opnemen op de plankaart. Het gebruik is immers 
overeenkomstig de bestemming die aan het perceel is toegekend. Mocht 
het gebruik in strijd zijn met andere planologlsche belemmeringen, dan zal 
moeten worden gekeken naar een bestemming op maat of een ander type 
regeling. 

Gebruik 00 basis van het overgangsrecht 
Ten aanzien van de recreatieobjecten die onder het overgangsrecht van 
het bestemmingsplan Buitengebied 1981 permanent werden bewoond, kan 
worden gesteld dat de bewoning niet binnen de peri ode van 10 jaar is 
beeindigd (ASRS 27 oktober 2004, m.nt. J.J. Fokke, AS 2005/4). In 
principe zou de betreffende woning dan ook een woonbestemming moeten 
krijgen. Oit is echter anders als er planologische belemmeringen zijn. In dat 
geval kan niet worden overgegaan tot een woonbestemming, maar dient 
gekozen te worden voor een recreatiebestemming met persoonsgebonden 
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overgangsrecht (ASRS 10 november 2004, m.mt. J.J. Fokke, AS 
2005/122). 

Bijzondere omstandigheden 
Uit de jurisprudentie blijkt dat er enkele aanwijsbare bijzondere feiten of 
omstandigheden kunnen zijn op grond waarvan permanente bewoning van 
recreatieobjecten dient te worden toegestaan, in afwijking van een 
be stemming voor het plangebied van 'recreatlewoning'. De 
bewonlngsgeschiedenis - een aaneengesloten permanente bewoning -
kan dermate lang zijn dat het permanent gebruik van het recreatieobject 
over het overgangsrecht van voor-vorige bestemmingsplannen vial. 
Aanvuilende argumenten lijken in de rechtspraak: 'een historische 
ontwikkeling van het gebruik' en 'een verklaring door het gemeentebestuur 
dat het plandeel ooit per abuis een onjuiste bestemming heeft gekregen'. 
Een beroep op de rechtszekerheid is in enkele gevallen van belang. Ais de 
bouwvergunning is verleend onder de bestemming van 'woondoeleinden', 
met als oogmerk de omvorming van het recreatieobject tot permanente 
woning, heeft vernietiging van het goedkeuringsbesluit voor deze 
bestemmlng geen gevolgen voor de verleende bouwvergunning. De 
rechtszekerheld laat voor de Afdeling niet toe dat de bouwvergunningen die 
zijn getoetst aan de bestemming 'woondoeleinden' en onherroepelljk zijn 
geworden, met terugwerkende kracht kunnen worden herroepen. De 
rechtszekerheid van de belanghebbende speelt eveneens wanneer door of 
namens het gemeentebestuur en zonder enige voorbehoud, uitspraken 
worden gedaan over de bestemming van het plangebied. In dat concrete 
geval zou handhavend optreden een schending van het 
vertrouwensbeginsei zijn. Verschillende feiten en omstandigheden wi! de 
Afdeling niet als 'bijzonder' aanmerken in de overweging of permanente 
bewoning gerechtvaardigd is: 1) persoonlijke omstandigheden, 2) 
voorzieningen die de gemeente in het belang van het welzijn van de 
bewoners aanlegt, en 3) besluiten die los staan de juridisch-planologische 
status van 'recreatiewoning'. Men kan bij de eerste categorie denken aan 
het feit dat een bewoner het recreatieobject als 'familiebezit' zlet (middelen, 
tijd en energie in de woning heeft gestoken) of aan andere 
omstandigheden. Onder 2) kan men denken aan een aansluiting op het 
riool of andere voorzieningen. Feiten als een vrijstelling voor gebruik buiten 
het zomerseizoen of een bouwkundige mogelijkheid terwijl het 
bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is geworden, zijn eveneens 
onvoldoende voor een gerechtvaardigd beroep op het 
vertrouwensbeginsel, inhoudende dat bewoners mochten menen dat zij het 
recht op permanente bewoning zouden hebben verkregen. (ABRvS 2 
november 2005, zaaksnummer 200405782/1, LJN AU5397 en ABRvS 2 
mei 2007, zaaksnummer 200605059/1). 

Gebruik is iJlegaal. 
Bij iIIegaal gebruik dat niet onder het overgangsrecht valt kan een splitsing 
worden gemaakt in een situatie dat nog bestuursrechtelijk kan worden 
opgetreden en situaties dat dit niet meer mogelijk is. In de eerst genoemde 
situaties zal het object een recreatiebestemming moeten krijgen. Het beieid 
en de acties zijn er immers op gericht om de illegale permanente bewoning 
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te beeindigen, Bij de andere situaties kan gekozen worden voor een 
recreatieve bestemming met persoonsgebonden overgangsrecht (ABRS 15 
april 1996 en ABRS 7 april 2004), 

Dit geldt voor die gevallen waarin niet te verwachten is dat het illegale 
gebruik binnen de pianperiode van 10 jaar wordt beeindigd, 

5. 4. Conclusle 

• De jurisprudentia geeft aan dat bij het kiezen van een nieuwe 
bestemming onderscheid dient te wordengemaakt tussen de 
gebleden met een planologische belemmering en de gebieden WEiar 
geen planologische belemmeringen gelden, 

• Tevens dient gekeken te worden naar het gebruik en de basis 
waarop dit gebruik plaatsvindt: volgens het bestemmingsplan, op 
basis van het overgangsrecht of gebruik niet vallend onder het 
overgangsrecht en in strijd met de bestemming. Bijzondere 
omstandigheden kunnen lelden tot een positieve woonbestemming. 
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6. MOGELlJKE BESTEMMINGEN EN REGELINGEN 

6. 1. Inleiding 

In dit hoofdstuk worden los van de jurisprudentie en het beleid diverse 
bestemmingen en regelingen die mogelijk zijn binnen de systematiek van 
de Wet op de Ruimtelijke Ordening beschreven. Per mogelijkheid wordt 
aangegeven wat de bestemming of de regeling inhoudt voor de 54 
recreatieobjecten en welke gevolgen te verwachten zijn. 

6. 2. Bestemmingen 

Wonen 
Deze bestemming laat wonen toe en sluit het recreatief gebruik van de 
woning uit Met een woonbestemmlng is de bouw van een wonlng met 
bijgebouwen mogelijk op plaatsen waar op dit moment recreatjeobjecten 
aanwezig zijn. Ter nuancering van het karakter van de woningen kUnnen 
bebouwingsbepalingen worden gesteld die passen bij de rulmtelijke 
situering en de omgeving. 

Recreatie 
Deze bestemming laat aileen recreatieve bewoning toe en sluit permanente 
bewoning uit. Met het opnemen van de bestemming recreatie geeft de 
gemeente aan dat permanente bewoning niet (meer) wordt toegestaan. 

6. 3. Overige bestemmingen 

Wonen en recreatie 
Een gemengde bestemming van wonen en recreatie houdt in dat de 
woning zowel voor bewoning als voor recreatieve doeleinden mag worden 
gebruikt. Voordeel van deze bestemming is dat de eigenaar van het 
perceel zelf de functie kan en mag bepalen. De functies wonen en recreatie 
zijn vrij uitwisselbaar. 

Recreatie met wijziging won en 
De bestemming recreatie kan eveneens een wijzigingsbevoegdheid 
bevatten om de bestemming te wijzigingen in een woonbestemming met 
toepassing van artikel 11 WRO. In dit geval is het mogelijk om via een 
wijziging een woonbestemming toe te kennen aan een recreatieobject. 

Recreatie met de aanduiding wonen 
Ten opzichte van de vorige bestemming is ook het omgekeerde denkbaar. 
Aile woningen krijgen een recreatieve bestemming. Aileen die woningen 
waar permanente bewoning gewenst en mogelijk is, worden op de 
plankaart aanduiding. De permanent bewoonde recreatieobjecten worden 
daarmee positief bestemd. In het bestemmingsplan kan desgewenst een 
wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen om de aanduiding wonen, van 
de plankaart te kunnen verwijderen. 
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6. 4. Gedoogbeschikkingen, overgangsrecht en 
vrijstelling/wljziging 

Recreatie met gedoogbeschikking 

biz 19 

In het bestemmingsplan kunnen aile wonlngen worden bestemd tot 
recreatie (zie hiervoor). De recreatieobjecten mogen op dat moment niet 
permanent worden bewoond. Voor die gevallen waar wei sprake is van 
permanente bewoning, kan de gemeente een gedoogbeschikking afgeven. 
Het permanent wonen wordt dan aileen toegestaan voor die mensen die 
een dergelijke beschikking bezitten. Na verkoop of overlijden vervalt de 
gedoogbeschikking van de gebruiker en mag het pand aileen worden 
gebruikt volgens de geldende bestemmingsplan bepaling. 

Recreatie met een persoonsgebonden overgangsrecht 
Voor een gemeente is het mogelijk om bij de vaststelling van een nieuw 
bestemmingsplan het overgangsrecht te specificeren. Ais de woningen in 
het nieuwe bestemmingsplan recreatie krijgen, dan valt de huidige 
permanente bewoning onder het overgangsrecht. Dit betekent dat de 
permanente bewoning niet is toegestaan. In het overgangsrecht echter kan 
worden bepaald dat in met name de genoemde of aangeduide woningen in 
afwijking van dit overgangsrecht permanente bewoning wei is toegestaan. 

Voorlopige bestemming 
Met een voorlopige bestemming ex artikel 12 WRO is het mogelijk om voor 
een aangegeven termijn een bestemming toe te kennen welke daarna 
automatisch wijzigt in een nieuwe bestemming. Een recreatieobject dat op 
dit moment bewoond wordt kan een voorlopige bestemming "wonen" 
krijgen. Ais de bewoning wordt beeindigd vervalt de voorlopige bestemming 
en wordt de recreatiebestemming van kracht. 

6. 5. Andere oplossingen 

Beheersverordening 
Door de gebieden met de recreatieobjecten op te nemen in een 
beheersverordening in plaats van een nieuw bestemmingsplan vast te 
stell en is het mogelijk het huidige gebruik van de recreatieobjecten vast te 
leggen. De gemeente kan zelf bepalen op welke wijze de 
beheersverordening inhoud krijgt en wordt vastgesteld, mits de bestaande 
situatie in de verordening wordt opgenomen. De gevolgen voor deze 
oplossing is nog niet bekend aangezien de nieuwe Wro vanaf 2008 in 
werking treed en het instrument nog niet eerder is toegepast. Beperking 
van het gebruik van de beheersverordening kan zijn dan het om rechtens 
toelaatbaar gebruik dient te gaan. 

Niets doen 
De gemeente kan besluiten om geen uitvoering te geven aan het besluit 
van gedeputeerde staten om het bestemmingsplan "8uitengebied" opnieuw 
ter goedkeuring aan te bieden aan gedeputeerde staten. Toetsing van 
nieuwe aanvragen moet dan plaatsvinden aan de hand van het oude 
bestemmingsplan "Buitengebied 1981". 
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Desgewenst en zo nodig, kan dan een vrijstelling worden verleend voor 
aanvragen die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. Aan panden die in 
overeenstemming zijn met dit plan kan dan vergunning worden verleend. 

6. 6. Conclusie 

• Binnen de plansystematiek zijn diverse mogelijkheden voor het 
toekennen van bestemmingen of het toepassen van regelingen om 
de recreatieobjecten op de Juiste manier te bestemmen. De keuze 
van de bestemmingen hangt af van de te hanteren criteria. 

Figuur 4. De recreatieobjecten zijn over het algemeen beperkt van formaat. 

Suro Vijn S.v. 



06-107-02 blz21 

7. CRITERIA 

7. 1. Inleiding 

Aan de hand van een aantal criteria wordt in deze paragraaf een beeld 
geschetst van de diverse bestemmingen en de andere oplossingen die 
mogelijk zijn in de beoordeling naar het vinden van de juiste bestemming. 
Dit geldt met name voor de 49 bestemmingen waarvoor geen 
planologische belemmering geldt. 

7. 2. Criteria 

Per thema voigt een korte uitleg waar de bestemming aan wordt getoetst. 
In een schema wordt door middel van een + of een - aangegeven wat de 
bestemming betekent voor het gesteld criterium. De volgende criteria 
worden gehanteerd waarbij de huidige situatie als nul-situatie wordt 
gehanteerd. 

Ruimteliikl functionee/ 
De keuze voor een bestemming of andere oplossingen is mede afhankelijk 
van de ruimtelijke en functionele invloed op de omgeving, zoals 
beschermde gebieden en natuurgebieden of andere planologisch 
belemmeringen. Afhankelijk van het gebied kan een bepaald gebruik een 
positief of negatief effect hebben op de omgeving en het karakter van het 
gebied waar de recreatieobjecten zijn gesitueerd. 

Ec%gisch 
De kwetsbare gebieden zijn van belang bij de afweging of een perceel in 
aanmerking komt voor een woonbestemming. In de bos- en 
natuurgebieden en de EHS beschermingsgebieden zijn 
woonbestemmingen niet gewenst. 

Juridisch 
In principe zijn voor iedere bestemming of oplossing juridische regelingen 
te maken. Jurisprudentie geeft aan welke ruimte binnen de juridisch kaders 
mogelijk is. Het toestaan van woonbestemmingen aan recreatieobjecten 
binnen een planologische belemmering is bijvoorbeeld niet mogelijk. 

Be/eid 
Het beleidskader met betrekking tot het bestemmen van de 
recreatieobjecten is in hoofdstuk drie verwoord. De keuze van een bepaald 
type bestemming dient in principe in overeenstemming te zijn met het 
beleid van het rijk en de provincie. 

Maatschappeli;k 
Maatschappelijk is de keuze voor het toekennen van woonbestemmingen 
aan recreatieobjecten die langdurig worden bewoond vaak al reeds 
geaccepteerd. De keuze van een afwijkende bestemming heeft veel al een 
negatief effect op de maatschappelijke mening. 
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Financieel 
ledere oplossing kan financiele gevolgen hebben voor de gemeente. 
Bestemmingen die het gebruik ten opzichte van het vigerende 
bestemmingsplan beperken kunnen leiden tot het indienen van 
schadeclaims. De keuze voor een praktische oplossing of een heldere 
eenvoudige juridische regeling kan leiden tot een financiele 
lastenverlichting in de taakuitvoering. 

Tiid 
Naast de flnanciele verschillen kennen de bestemmingen en de 
vrljste/lingsprocedures ook een divers tijdpad. De proceduretijd is wettelijk 
vastgelegd. Bepaalde oplossingen zoals de gedoogbeschikkingen zijn snel 
te realiseren. Andere oplossingen kunnen echter meer tljd vragen doordat 
er bijvoorbeeld strijdigheid is in het beleid. 

7. 3. Schema 

In het schema is de beoordeling van de genoemde bestemmingen en 
oplossingen weergegeven aan de hand van de gestelde criteria. 

7. 4. Conclusie 

• Het schema geeft aan dat de beste opties bestaan uit het 
toepassen van de woon- of recreatiebestemming. Het toepassen 
van de recreatiebestemming voigt de lijn van het oude 
bestemmingsplan en de oorspronkelijke uitvoering van de objecten 
ten tijde van de realisatie van de objecten. De woonbestemming is 
een goede optie omdat deze aansluit op het verwachtingspatroon 
dat door de gemeente is gewekt met het opstellen van het 
bestemmingsplan Buitengebied 2000 en met het afgeven van de 
gedoogbeschikkingen. De andere oplossingen zijn varianten op 
beide bestemmingen met dien verstande dat aan de bestemming 
een regeling is gekoppeld die is gericht op tijdelijkheid of een 
uitzonderingspositie. De recreatie- of woonbestemming biedt 
duidelijkheid over het definitieve gebruik van het object. 

• Ais de woonbestemming geen mogelijkheden biedt door bijzondere 
omstandigheden of een planologische belemmering en hand having 
geen uitkomst biedt, dan is het persoonsgebonden overgangsrecht 
in combinatie met een recreatiebestemming een goede keuze. Na 
beeindiging van het onrechtmatige gebruik door de betreffende 
persoon vervalt het overgangsrecht en blijft de recreatieve 
bestemmlng voort bestaan. Het persoonsgebonden overgangsrecht 
is gebaseerd op de mogelijkheden van de WRO, dit in tegenstelling 
tot de gedoogbeschikklng waarbij het gebruik iIIegaal blijft. 

• De provincie hanteert het stand punt dat er sprake moet zijn van 
actieve hand having voordat medewerking wordt verleend aan het 
regelen van gedoogsituaties. Aileen die gevallen komen in 
aanmerking voor een persoonsgebonden overgangsrecht. In 
principe dient eerst te worden bekeken of het afdwingen van het 
gebruik overeenkomstig de bestemming haalbaar is. 
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Analyseschema bestemmingen en andere mogelijkheden 

RuimteJijk/ Ecolo Jurldi Be/efd Maats Finan Tijd 
functioneel glel sch chapp eleel 

EHS elijk 
Wonen 

0 - + - + + -
Recreatie 

+ + + + - +* + 

Gemengde 
bestemmlng Wonen en 0 - + - + + -
recreatie 
Recreatie met 
wijziging wonen 0 + - - 0 + -
Recreatie met 
persoonsgebonden + 0 + + 0 +* -overgangsrecht voor 
wonen 
Recreatie met 
aanduldlng wonen 0 - - - + + -
Recreatie met 
gedoogbeschlkklng + + - + - + + 

Voorloplge 
bestemmlng + 0 + a +* + -
Beheersverordenlng 

- 0 + - + + + 

Niets doen 
0 0 - - -** + + 

• Een gemengde bestemmtng of een aandUldtng bledt geen oplossing 
voor het probleem binnen gestelde beleidskaders. 

Ervan ultgaande dat het vigerende bestemmingsplan een re~reat1ebestemming kent. 

AfhankellJk van de regeling in het vlgerende bestemmingsplan. 
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blz24 06-107-02 

8. VOORKEURSBESTEMMINGEN 

8. 1. Inleiding 

Op basis van de jurisprudentie en het in het vorige hoofdstuk aangegeven 
schema met criteria wordt in dit hoofdstuk een analyse gemaakt van de 
bestemmingen of regeling die het beste toepasbaar Is voor de 
recreatieobjecten. 

8. 2. Analyse en afweging 

Bijzondere omstandigheden 

In eerste instantie dient te worden beaardeeld of sprake is van een 
bijzondere omstandigheid. Ais het object om bijzondere redenen, zoals 
bijvoorbeeld een lange bewoningsgeschiedenis of het afgeven van een 
bouwvergunning waar iets wardt gezegd over wanen, dan kan in die 
gevallen een woonbestemming worden toegekend aan het object. 

Planologische belemmering 

Na het bepalen of er sprake is van een bijzondere omstandigheid dient op 
basis van het beleld onderscheid te worden gemaakt tussen de gebieden 
met een planologische belemmering en de gebieden zonder planologische 
belemmering. Voor het grondgebied van de gemeente Haaksbergen 
betekent dlt dat de PEHS en de natuur en bosgebieden voor het bepalen 
van de juiste bestemming voor de recreatieobJecten de voornaamste 
planologische belemmering is. Oit resulteert in de volgende indeling. 

In de PEHS 
De recreatieobjecten die overeenkomstig de recreatiebestemming worden 
gebruikt. dienen in de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 
een recreatiebestemming te krijgen. 

Voor de recreatieobjecten die al lange tijd worden bewoond en waar 
handhavend optreden geen uitkomst is omdat het gebrulk reeds lange tijd 
wardt gedoogd of dat er sprake is van een bijzandere omstandigheden, 
doordat bijvoorbeeld informatie is versterkt bij de aankoop dat permanente 
bewoning is toegestaan, kan gekozen worden voor een 
recreatiebestemming met daaraan gekoppeld een persoonsgebonden 
overgangsrecht. 
Voor die gevallen waar sprake is van strijdigheid met de bestemming en de 
bewoning van de recreatieobjecten heeft plaatsgevonden na de pelldatum 
kan handhavend worden opgetreden. Oit betekent dat er geen bijzonder 
omstandigheden zijn die het bewonen en dus persoonsgebonden 
overgangsrecht rechtvaardigen. 

Buiten de PEHS 
Voer de recreatleobjecten die buiten de pJanoJogjsche beJemm6iing vaJJen 
en die in het bestemmlngsplan Buitengebied 2000 zijn opgenomen met een 
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woonbestemming kunnen ook in de herziening worden opgenomen als 
woning. 
De recreatieobjecten die na de pei/datum' van 12 juni 2003 worden 
bewoond en geen planologische belemmeringen ondervinden, vallen buiten 
de regeling om in aanmerking te komen voor een woonbestemming. Dit 
betekent dat het gebruik van de recreatieobjecten wordt aangemerkt als 
strijdig gebruik. De gemeente kan in deze gevallen kiezen voor het 
voortzetten van de recreatiebestemming of, daar aan gekoppeld, een 
persoonsgebonden overgangsrecht afgeven of een andere regeling 
toepassen. 

8. 3_ Conclusie 

De uitleg van de diverse mogelijkheden is kort weergegeven in het 
onderstaande schema. Het schema onderscheid in eerste instantie de 11 
objecten die na de peildatum van 12 juni 2003 zijn bewoond. Deze objecten 
komen niet in aanmerking voor een woonbestemming, de 
recreatiebestemming wordt voorgezet. 
Van de 51 objecten diant voor 40 objecten nog te worden bepaald of er 
sprake is van een planologische belemmering en op welke wijze het object 
is opgenomen in de bestemmingsplannen van 2000 en 1981. 

Voorkeursbestemmingen 

Recreatie 11 objecten die na 12 juni 2003 zijn bewoond 

Planologlsche belemmerlng Geen planologische 
PEHS belemmering 

Wonen overeenkomstlg de Wonen Wonen 
bestemmlng wonen In het 
bestemmlngsplan Bultengebied 
1981 
Recreatle overeenkomstlg de Recreatle Recreatie 
bestemmlng recreatle In het 
bestemmlngsplan Bultengebled 
1981 
Wonen op basis van het Recreatie met Wonen 
overgangsrecht van het persoonsgebonden 
bestemmlngsplan Bultengebled overgangsrecht 
1981 
Recreatle op basis van het Recreatie Recreatie 
overgangsrecht van het 
bestemmingsplan Bultengebied 
1981 
Wonen In strlJd met de vlgerende Recreatle met Won en (mits bouwbeslult) 
bestemmlng recreatle (geen persoonsgebonden 
optreden meer mogellJk) en niet overgangsrecht 
vallend onder het 
overgangsrecht 
Wonen In strljd met de vlgerende recreatie recreatie 
bestemmlng recreatle (optreden 
Is nog mogellJk) en nlet vallend 
onder het overgangsrecht 
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9. BESTEMMING PER OBJECT 

9. 1. Inleiding 

Na de analyse van de bestemrilingsplan procedure, het vigerende beleid 
en de jurlsprudentie kan op basis van de (beleids )analyse en afweging 
worden geconcludeerd dat er drie oplossingsrichtingen zijn voor de 
problematlek rondom de 51 recreatieobjecten. De 11 obJecten na de 
peildatum zijn bewoond krijgen een recreatiebestemming en voor 40 
objecten dient de bestemming nog te worden bepaald. 

9. 2. Uitkomsten en bestemmingen 

In het volgende schema is per recreatieobject aangegeven welke 
bestemming of regeling op basis van de analyse in de vorige hoofdstukken 
kan worden toegekend. 

Woonbestemming 
De recreatieobjecten die buiten de planologische belemmering vallen van 
de PEHS enl of waar hand having niet meer aan de orde is, krijgen een 
woonbestemming. Bij een aantal panden is er sprak van een zogeheten 
"bijzondere omstandlgheid". Dit betekent dat het permanent bewonen van 
een recreatleobJect op een ongebruikelijke c.q. bijzondere wijze tot stand is 
gekomen. In deze gevallen is er sprake van bljvoorbeeld het per ongeluk 
bestemmen van een woning tot recreatleobject of het toetsen of afgeven 
van een bouwvergunning voor het verbouwen van een recreatieobject tot 
woning. 

Recreatiebestemming 
De recreatieobJecten die binnen de planologische belemmering vallen van 
de PEHS en waar hand having mogelijk krijgen een recreatiebestemming. 

Huidig gebruik 
Ook het huidig gebruik kan bepalend zijn voor het bepalen van de 
definitieve bestemming van een recreatieobject. De objecten die in eerste 
instantie een woonbestemming kregen, vielen na het besluit van de Raad 
van State terug op de recreatiebestemming in het oude plan. De 
hoofdbewoners die er vanult gingen dat het pand een woonbestemming 
zou krijgen werden geconfronteerd met een recreatieve bestemming. Als 
tijde1ijke oplossing heeft de gemeente gedoogbeschlkkingen afgegeven 
aan hoofdbewoners die reeds v~~r de peildatum van 12 junl 2003 een 
recreatieobject permanent bewonen. 

Recreatie met persoonsgebonden overgangsrecht 
De recreatieobjecten die binnen een planologische belemmering vallen en 
waar sprake is van bljzondere omstandlgheden , komen in aanmerking voar 
een recreatlebestemming met daaraan gekoppeld een persoonsgebonden 
overgangsrecht ten behoeve van het gebrulk wonen. 
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Dit geldt eveneens voor de recreatieobjecten die in strijd met de 
bestemming worden gebruikt en waar sprake is van bijzondere 
omstandigheden: De vo/gende adressen komen in aanmerking voor een 
recreatiebestemming, de huidige bewoners krijgen tevens een 
persoonsgebonden overgangsrecht. 

Voorstel nieuwe bestemmingen recreatieobjecten 

ZomerhulsJesterreln Buurse 

Adres Hulsnum Bijzond Huidlg Bestemmln Planologl Nieuwe 
mer ere gebrulk gsplan 2000 sche bestemmlng 

Felten pelldatum belemmer 
en 12juni2003 ing 
omstan 
dlghed 
en 

1 Aamweg 7-2 recreatie Woonbest X reereatie 
2 Hambree 13-2 wonen Woonbest X reereatie 
3 Hambree 21-2 wonen Woonbest X reereatle 

4 Hambree 35 -2 wonen Woonbest X reereatle 
5 Hambree 37-Z reereaUe Woonbes! X reereatle 
6 Hambree 39-2 wonen W oonbest X reereatle 
7 Hambree 41-Z reereatie Woonbest X reereatie 
8 Reinksweg 5-2 wonen Woonbest X reereatie 

Zomerhuisjesterreln Oostendorperweg 

9 Oostendorperweg 17-Z wonen Woonbest X reereatie 
10 Oostendorperweg 19-Z wonen Woonbest X reereatie 
11 Oostendorperweg 25-2 wonen Woonbes! X reereatie 
12 Oostendorperweg 29-Z wonen Woonbest X reereatle 
13 Oostendorperweg 33-2 wonen Woonbest X reereatle 
14 Oostendorperweg 35-2 wonen Woonbest X reereatle 

15 Oostendorperweg 51-Z wonen Woonbest X reereatle 
16 Oostendorperweg 53-Z wonen Woonbest X recreatie 
17 Oostendorperweg 57-Z wonen Woonbest X reereatie 
18 Oostendorperweg 63-2 wonen Woonbest X reereatie 
f9 Oostendorperweg 65-Z wanen Waanbest X reereatle 
20 OostendorperweQ 69 - Z wanen Waanbest X reereatie 
21 Oostendorperweg 71-2 reereatie W oonbes! X reereatie 
22 Oostendorperweg 85 -Z wonen Woonbest X recreatle 
23 Oostendorperweg 91 - Z wonen Woonbest X reerealle 
24 Oostendorperweg 93-2 wonen Woonbest X reereatie 
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ZomerhuisJes verspreld 

Adres Hulsnu Bijzond Huidig Bestemmln Planologl Nleuwe 
mmer ere gebrulk gsplan 2000 sche bestemmlng 

Feiten pelldatum belemmer 
en 12junl2003 Ing 
omstan 
dighed 
en 

25 Aamweg 33-Z wonen Woonbesl X reereatie 
26 Beekweg 6 h-2 wonen Woonbe~t X reereatie 
27 Bosweg 3a-Z wonen Woonbest nee wonen 

28 Braamweg 1-Z wonen Woonbest X reereatie 
29 Broekheurnerweg 27a -2 X wonen Woonbest X wonen 
30 Broekheurnerweg 29-Z X wonen Woonbest X wonen 
31 Broekheurnerweg 96 -z X wonen Woonbest X wonen 
32 Haaksbergerweg 39a-Z wonen Woonbest X reereatie 
33 Haaksbergerweg 43-2 reereatie Woonbest X reereatie 
34 Hofterveldweg 10a-Z wonen Woonbesl X reereatie 
35 Korenmolenweg 17-Z wonen Woonbest X reereatie 
36 Korenmolenweg 27-Z wonen Woonbest X reereatie 
37 Langenbergweg 10-Z won en Woonbest X recrealle 
38 Langenbergweg 11-Z wonen Woonbest X recrealie 
39 Meijersgaarden- 1-2 wonen Woonbest X reerealie 

weg 
40 Meijersgaarden- 1e-Z wonen Woonbest X raereatie 

weg 
41 MelJersgaarden- 2-Z reereatie Woonbest X recrealie 

weQ 
42 Meijersgaarden- 5-2 reereatie Woonbest X reereatie 

weg 
43 Meijersgaarden- 23-Z X wonen Woonbest X wonen 

weg 
44 Oorljesweg 2-Z reereatie Woonbest X recreatie 
45 OorliesweQ 19-Z reereatie Woonbest X reereatle 
46 Porikweg 13-Z X wonen Woonbest nee wonen 
47 PorikweQ 13a-Z X wonen Woonbest nee wonen 
48 Stendemolenweg 3-2 X wonen Woonbest X wonen 
49 Stendemolenweg 7-2 wonen Woonbest X reereatle 
50 Vloedsteegweg 1-Z wonen Woonbest nee wonen 
51 WatermolenweQ 4c-Z wonen Woonbest X reereatie 

9. 3. Conclusie 

• Van de 51 recreatieobjecten krijgen 9 percelen een woonbe
stemming. Bij 7 objecten is sprake van een bijzondere omstan
digheid en 4 objecten vallen niet binnen een planologische belem
mering. 

• Van de 51 recreatieobjecten krijgen 42 een recreatiebestemming. 
• De bewoners van 40 recreatieobjecten hebben een persoons

gebonden gedoogverklaring ontvangen. 
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• V~~r 11 recreatieobjecten dient te worden bepaa/d of handhavend 
wordt opgetreden om de recreatiebestemming voort te zetten. 

Bura Vijn B.V. 
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10. BOUWREGELS 

10. 1. Inleiding 

Als tweede punt in het keuzedocument komt het bepalen van de maximale 
inhoudsmaat en het bepalen van de bouwregels voor de 300 
(recreatie)woningen in de totale gemeente Haaksbergen aan de orde. Het 
bepalen van de inhoudsmaat van recreatieobjecten en 'gewone' woningen 
is afhankelijk van de omgeving en de kwetsbaarheid van het gebied. De 
bouwvoorschriften zijn bepalend v~~r de maatvoerlng waarmee bij de 
(ver)bouw van een recreatieobjecten rekening moet worden gehouden. 

10. 2. Voorstel maatvoering 

Inhoud of oppervlak 
Bij het bepalen van de criteria ten aanzien van de bouwmogelijkheden is 
het gebruik van verschillende maatvoeringen mogelijk. De gemeente en de 
provincie bepalen de maatvoering voor het bouwen van recreatieobjecten 
en woning in kubieke meters. Het bepalen van een inhoudsmaat betekent 
dat ruimte wordt geboden aan de vorm van het pand. Hoewel de 
bebouwing binnen het bouwvlak moet plaatsvinden is de vorm waarin een 
pand kan worden gebouwd vrijer. Dit betekent wei dat geen aanvullende 
voorwaarden ten aanzien van de goot- en bouwhoogte moeten worden 
gesteld. Het nadeel van het hanteren van een kubieke meter maat is de 
meetbaarheid en het bepalen van het deel van het object dat onrechtmatig 
is gebouwd als er sprake is van iIIegale bouw. 

Naast het hanteren van een kubieke meter maat is het eveneens mogelijk 
om een oppervlaktemaat te hanteren. Door bouwvlakken op de plankaart 
aan te brengen, figuur 5, is het mogelijk om de uitbreidingsruimte en de 
uitbreidingsrichting op de kaart te bepalen. Een oppervlaktemaat is 
eenvoudiger meetbaar dan een kuubmaat. Met aanvullende voorwaarden 
ten aanzien van bouwhoogte en dakhelling (en het vastleggen dat 1 
bouwlaag met kap is toegestaan), zijn voldoende waarborgen aan te 
brengen om het huidige bebouwingsbeeld in stand te houden. Ten aanzien 
van het bepalen van de vorm zijn de voorschriften uitgebreider dan de 
methodiek van de kuubmaat. Ook het bepalen van het bouwen van een 
kelder dient in voorschriften te worden gevat. Het nadeel van het hanteren 
van een oppervlakte maat is dat de percelen op een kaart moeten worden 
aangegeven. V~~r een bestemmingsplan Buitengebied zijn veel kaarten 
nodig om aile bestemmingen op een herkenbare schaal aan te geven. 

Gelet op de huidige werkwijzen en de voorkeuren van de provincie wordt 
voorgesteld de kuubmaat te blijven hanteren voor de bouwplannen. 

Suro Vijn S.v. 
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Figuur 5. Uitbreidingsmogelijkheden in oppervlakte. 

10. 3. Maximale inhoud 

Vast/eggen per woning 
Om een oplossing te vinden in de rechtsongelijkheid is het mogelijk om aile 
recreatieobjecten te inventariseren en de huidige inhoud van de panden 
vast te leggen. Per woning kan vervolgens worden bepaald wat de 
uitbreidingsmogelijkheden zijn binnen de bestemming, bijvoorbeeld een 
percentage van de bestaande inhoud. Een voorbeeld is weergegeven in 
figuur 6. 

Woning Huldige 
maat perm3 

Max maat per m" 

A 150 170 
B 210 240 
C 470 500 
D 710 740 

Figuur 6. Voorbeeld inventarisatie en uftbreiding. 

Categoriseren 
Het categoriseren van de recreatieobjecten is in het bestemmingsplan 
"Buitengebied" reeds toegepast. Aileen ten aanzien van de 
recreatieobjecten die grater zijn dan de gestelde maximale maatvoering 
maar wei zijn opgenomen met een bestemming die minder inhoud toestaat, 
ontstaat rechtsongelijkheid. Door aile woningen te inventariseren op 
inhoudsmaat kan een indeling per woninginhoud worden bepaald, figuur 7. 
Vervolgens kan per inhoudscategorie de uitbreidingsruimte worden bepaald 
waarbij woningen die groter zijn in een hogere categorie worden 
opgenomen. 

Suro Vijn S.V. 
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Dit betekent echter wei dat voor woningen waar geen uitbreiding gewenst is 
omdat de bestaande inhoud het maximum overschrijdt, volgens deze 
systematiek niet kunnen worden beperkt. 

Recreatle Categorie tot 250 mO 
objecten 

A 150 Max uitbreiding tot 

B 190 250 m3 

C 170 
Woning in Categorle tot 450 mO 
EHS 
D 210 Max uitbreiding tot 

E 430 450 m3 

F 380 
Woning Categorie van 450 m' 
Bulten tot 750 m3 

EHS Max uitbrelding tot 
G 500 750 m3 

H 730 
I 620 

Figuur 7. Voorbeeld categorisering van recreatieobjecten. 

De gemeente klest in deze situatie voor het volgen van de provinciale 
beleidslijn. Oit betekent dat een recreatleobject een maximale inhoudsmaat 
mag hebben van 250 m3

. Voor de recreatieobjecten die groter zijn dan 250 
m3 wordt de feiteliJke situatie vastgelegd. 

Ten aanzien van de panden die in aanmerking komen voor een 
woonbestemmlng en de reeds bestaande woningen wil de gemeente een 
maatvoering hanteren van 750 m3 v~~r wonlngen die buiten de PEHS zljn 
gelegen en 450 m3 voor woningen die in de planologische belemmering 
iiggen van de PEHS. Van de woningen die groter zijn dan deze gestetde 
maximum maatvoering wordt de fe.itelijke situatie vastgelegd. 

10. 4. Bouwvoorschriften 

Om een recreatieobject in aanmerking te laten komen voor een 
woonbestemming is niet aileen de planologisch juridische regeling 
bepalend, tevens is het noodzakelijk dat het recreatieobject kan voldoen 
aan de vereisten van de bouwvoorschriften en het Bouwbesluit. 

Buro Vijn B.V. 
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11. FIXATIEREGELING 

11. 1. Inleiding 

Ais laatste punt in dit keuze document wordt een voorstel gedaan voor het 
fixeren van de recreatieobjecten op de plankaart. In het bestemmingsplan 
"Buitengebied" is aan aile recreatieobjecten goedkeuring onthouden door 
onvoldoende juridische fixatie. Tevens is goedkeuring onthouden aan 41 
bestemming omdat de objecten niet op de juiste manier zijn vastgelegd op 
de kaart van het bestemmingsplan. Door het opnemen van een 
bestemmingsvlak was het mogelijk om de woningen ook op andere plekken 
binnen het bouwvlak te herbouwen. Met name in de bos en natuurgebieden 
nabij het dorp Buurse was deze situatie voor de provincie onaanvaardbaar 
omdat stukken bos en natuurgebied aangetast zouden worden. 

11. 2. Voorstel fixatieregeling 

Grafische fixatie 
Om de bebouwingsmogelijkheden te concentreren, kan binnen het 
bestemmingsvlak op de plankaart rondom de bestaande (recreatie-) 
woningen een bouwvlak worden vastgelegd. Door het bouwvlak strak om 
de bestaande bebouwing heen te leggen kunnen bijvoorbeeld de 
uitbreidingsmogelijkheden worden beperkt. 

Een voorbeeld van een dergelijke bestemming is opgenomen in figuur 8. 
Binnen de bestemming "Recreatie" is een bouwvlak opgenomen (de zwarte 
rechthoeken) waarbinnen de bestaande bebouwing is opgenomen. Aan- en 
uitbouwen zoals erkers kunnen desgewenst ook buiten het bouwvlak 
worden gerealiseerd, om enige flexibiliteit mogelijk te maken. De methode 
is goed toepasbaar voor de concentratiegebieden. Voor de solitaire 
recreatieobjecten is deze systematiek ook mogelijk aileen dient de schaal 
van de kaart van het bestemmingsplan "Buitengebied" te worden 
aangepast. Een kleinere kaart schaal leidt wei tot meerdere plankaarten of 
meerdere uitsneden per object. De regeling is in principe voor iedere 
bestemming toepasbaar. 

- ~ t>-. " 
12 

Figuur 8. Voorbeeld gefixeerde bestemmlng met bouwvlak. 

Bura Vijn B.V. 
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De bestemmingsvlakken en bebouwingsbepalingen kunnen afhankelijk 
worden gesteld van de kwetsbaarheid van de omgeving zoals de bos en 
natuurgebieden. 

Aanduiding 
V~~r de woningen die tot 450 m3 mogen bouwen kllnnen op de plankaart 
van het nog te maken bestemmingsplan worden aangeduid. De aanduiding 
geeft aan dat de woonbestemming een woning toestaat met een maxima Ie 
inhoud van 450 rn3

• Dlt sluit aan bij de systematiek van het 
bestemmingsplan Buitengebied. De woonbestemming waar woningen tot 
750 m3 mogen worden gebouwd krijgen een woonbestemming zonder extra 
aanduiding. 

Fixatielijst 
De recreatieobjecten die groter zijn dan 750 m3 varieren dermate qua 
inhoudsmaat dat hiervoor geen eenduidige regeling is op te nemen. Deze 
panden dienen afzonderlijk te worden ingemeten waarna de inhoudsmaat 
wordt opgenomen en vastgelegd in het bestemmingsplan. Het vergoten 
van het object is dan niet meer mogelijk. 

11. 3. Conclusie 

• Om de percelen goed vast te leggen op de plankaart worden de 
bouwvlakken rondom de panden aangegeven, dit leldt tot meer 
deelkaarten in het bestemmingsplan. 

• Het aanduiden van perceJen leidt tot meer voorschriften en tot 
minder plankaarten. 

• Het fixeren van de woonbestemming tot 450 m3 kan door mid del 
van het aanduiden van de woning op de plankaart. 

• De overige woningen krijgen een woonbestemming zonder 
aanduiding. 

• De recreatieobjecten die groter zijn dan 450 m3 en de woningen die 
groter zijn dan 750 rn3 worden opgenomen in een lijst die wordt 
toegevoegd aan het bestemmingsplan. 
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12. HOE NU VERDER 

Uit de vorige hoofdstukken kan worden geconcludeerd dat een beperkt 
aantal recreatieobjecten, waaraan goedkeuring is onthouden door 
gedeputeerde staten, alsnog een woonbestemming krijgt toegekend. Dit 
heeft in voornamelijk te maken met een bijzondere omstandigheid. 

Vervolgens is de locatie en de situering van de recreatieobjecten 
afgewogen. Het grootste aantal recreatieobjecten is namelijk gelegen in de 
Provinciale Ecologische Hoofdstructuur. Gezien het beleid van de provincie 
Overijssel is het niet mogelijk om recreatieobjecten, die gerealiseerd zijn 
binnen de PEHS, om te zetten naar een bestemming "wonen". De 
recreatieobjecten die wei buiten de PEHS zijn gesitueerd krijgen wei een 
woonbestemming omdat hiervoor geen planologische belemmeringen 
bestaan. Dit betekent dat de voor recreatieobjecten die bewoond worden 
en zijn gelegen in een PEHS gebied moet worden onderzocht of de situatie 
van onrechtmatige bewoning handhaafbaar is of niet. De gevallen waarbij 
handhaving mogelijk is zal de recreatieve bestemming worden voorgezet. 
Voor die situaties waar hand having niet meer mogelijk is wordt eveneens 
de recreatiebestemming voortgezet, met dien verstande dat de bewoner 
het onrechtmatige gebruik mag voortzetten onder een persoonsgebonden 
overgangsrecht. De mate van handhaafbaarheid zal moeten worden 
onderzocht om te kUnnen bepalen bij welke recreatieobjecten een 
persoonsgebonden overgangsrecht wordt toegepast. 

Daarnaast dient te worden ge'inventariseerd wat de huidige inhoudsmaat is 
van de bestaande recreatieobjecten. De recreatieobjecten die kleiner zijn 
dan 250 m3 hebben de mogelijkheid om tot deze maximum maat uit te 
breiden. De recreatieobjecten die groter zijn dan 250 m3 moeten worden 
opgenomen op een lijst die bij de herziening van het bestemmingsplan 
wordt opgenomen. De bestaande maat wordt vastgelegd en de 
recreatieobjecten mag niet verder worden vergroot. 
Ten aanzien van de recreatieobjecten die buiten de PEHS liggen en een 
woonbestemmingen krijgen toegekend, dient eveneens te worden 
onderzocht wat de huidig inhoudsmaat is. Afhankelijk van de bestaande 
maatvoering en of het object kan voldoen aan de eisen van het 
bouwbesluit, kan een woonbestemming worden toegekend met een 
inhoudsmaat van resp. 450 m3 of 750 m3

• Woningen groter dan 750 m3 

worden opgenomen in een lijst. 

Voor de fixatie van de bestemmingen op de plankaart dient de projectgroep 
een keuze te maken of in de herziening van het bestemmingsplan 
Buitengebied de bouwblokken voor de recreatieobjecten grafisch worden 
vastgelegd of dat een aanduiding met aanvullende voorschriften de 
voorkeur heeft voor het fixeren van de recreatieobjecten op de plankaart. 

Bura Vijn B.v. 
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De keuzes die in het document zijn aangegeven worden ambtellJk ter 
bespreking voorgelegd aan de provincia. Daarna wordt het document In hat 
bestuurlijk proces besproken. 

Buro Vljn B.V. 
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KWALiltlT lANDSCHAP ALS tASI5 VOOR 
ONIWIKI<I!UNG PLAmLANOSJOEIISt.'i. 
lAHDOOEDElEN 
[me",er~n in ecn u""lrckkeUjk en t0cg~nkelijk 
Inndsch~p is ''all gr<Jot 1.1;-1111)& voor de ont'.lik
kclIni v2n !l>u Lwe ell recn:ntit. Dilt 8~I:lt 
VlInulf5pr.:~ndook ~'oor bo~ ,cn nanUIt, mAar 
te~n ' wor h~1 lBJnrlscll c,1'lr.lIIl1ands<:Jmp cn 
de lanClgo4!d~ND . (3~le d elon van lH:t ngra
ci~dl culruurl.Jn<&llnp ~lln RalttekkeUjk door 
de bepl;Jl tit\8S¢lcrue"ten, het n ntuurli/k "'Ij~f, 
o" vc,bnrd. wcg(l'l en derg<liflc. V",I van deze 
s,tbiedcn zijllgclc, cn In zone n co Vc;)j!;<l1 
dCtl;tnjllc ~41\ behttr Be/wIlt oP Iru!QD.:lIIOu
dins to \'c.tbmnrij: v'n de kwalitelt¢ll 2.0<;I1t 
CI~ IQUnb<:l li\y/unctie SOc" ~nn \~~cQi:1l ul~oc
fend . T eve:is:all tit ittntrd:keUJtI1d d In.oeren 
worden bellol1d .• n en vergroot, h~tgcm Wfer 
'ell basis is YOOI plaucloDd'toerisrue eo no.1e
re ·votlnen VAn toed.me en re;reatie die de 
ploucland,.,conomle );unne,n Icbragen. Toe-. 
saokeUltl1eld iB h.lerbil een bel"~8rtlkpllnt 
\'no naIldG~ht. . 
OUk.Vll"L' l\ul<J~l"u..r":",, J'~L VWI L"hs'g <J.t' 
lit: liWlt.reUt:lijl<Jn:ill V~I i.ueriUl~C:: 1!~1 ' ~R~ih: 
wunJL Ixh~uUe.li ~.Jl ~unU' V\lrgruui.~ I.lotJr \n::ll,1~· 
tl<ril'8 V',m de ",cg;mk<lijl,b.ld ell door bch<tOc 
vru, PUkl 'bos ell nnda."'I: bcpJailtinSM:=lcmentcnJ 
natUUC, lal1db~uwglond<l1 en &el>o,,,,,,,,. 
VEAlIU,r$- fllllfTENllM DAGUC1li"nE 

R~CR[AT1[COl'ICENTAATlrl'I.lNml 

Op .qe flmc'dclmart 2ijn !it): a,. «e provjncie ver· 
::Ipl~id voorkonund~ r~creaiieconcel1tmtiep'lfl 
ten milt 8.:!n .apo:t~ nanduidins ni1ngo~"en. 
Het gnnt dUArbil om compaxell m et een. uit
eonlopend k.,nl<te< Bij ... 11 •• ntol 800t l"'t Oln 

g,rote- tecreatili!ccnceoqaclepumen l."\ lWt Btods
tru:d~bled met (d . nlol!" lijkhefa van) ~.';l\ 

,,, .. isins v.n j'F"''''~''~ o'n , .. ""lIj'-'''''''''' 
Ati .... voo"w",lnscm. xo,14,"": Rui"""k bil 
Enschqde, het Hltb~k bij ·Old~n2(\lIl en de 
Wijrhmfn"'l'la" hij Zlvolle. 
Vnom 7.iJn er m~c:r in de e.rocn~ ntimrc zell!
~e.n dngfeerenrievC! .vnnnir-.nin(tC1l all! rle .7.vmr .. 
,~ Dftlll~n bil Staphont en d~ 01dellleiJer bij 
Hardeobeli. ;Nnlr:l)ij de Da~f1.lk liit op oever
gclu"tnrlcn d~Br¢crtati~r 
H~t beleld j" er "p gedcht .de teilooaJ. rocre
.tieve ruDctie yan deze geb:.den te behouden 
en te verster""n. 
Nl~\I\"e 1'~c~tle~oIlCOnltaliepllntm zljn 
l'oo1'2lell III Nool'c1west-Ovel'lJsst>l, nabll 
Stecnwijk I'll Glethoorll. en bij Almelo 
(.<tebled I.ee",.IIIJ/ejl). Nal\st (\01.e ~dlled"n 
Is oaRr huldlg~ Ill2lcbtCli goen behoell:c 
aWl tt/e!I\te l!t'oots"baU~ Rcbled.u. 
M~cht er In dl' tockomst locb beboefte 
DIlIs1aan ~an arulel'e nlellwe p'ootschallge 
ellinlensieve dasrect'.ati~·e voot'Zlenl,l
gen, 'dan "elM -'*1"'001" dn, de-zo. gesltu
.crd luoeleu ,voi-den III acl1ire.le omgc
vlng vall .tcdCII DC dorpen, of moe tell 

~anslultell bll bestll.nnde g1·ootscbalig. 
r.ereatlcvo \'Ool·7Jeningell. Deze rueuwe 
\'o~rzleoIDgell dlenen met opmbaAr ver
VDer berelkbaar te zlJn. 

Een aparte categorie VOrlllen de f.(ttacttepar
lell j\vo~tll''''JlnrkHelltlldoom ~n Sl.gh~rell. 
Het 8 aat h ler om In Oppm.IAkl.e relqt{~ kf ciJl~ 
cOlllphixm die cduu Im~D!lo! worden btnut 
on grore be:oekcmoantaflen trekkeD. De7.e 
attractlcparken varmcu c.n belou.!!"llk ·til 
waal'devol ou".rd.clln de tocrlstischl 
recl·eatl~v. 1.II.fl'astl'tlctuur ~ ... u Ovcrllssd. 
1)e provln~le wil <leze toerletl,elllrc.re
,atlev;: JiailC:tlo bchOude •. ! ell nuigdiJkheden 
bleden VOOI' verslei'l<lng Vandezl.'·fi!nctie. 
AI. d~Q'rblj spf'l<e.i' v'au yel'stel11te nade
IIge elIecten op dc olilS. lin" ~aJ op be
stcmmlng,pl.nniveau ee'l IllWegillg !not 
len plaats,indell van d~ arul\'aal'11baarllold 
van nfcuw. ,'Oorzlculogen; ben\ltdagvnn 
mog.UJ~h.den VOOI' JUIIi~eL'eude enlor 
compen •• rend. maaU'egel.Il Is dll'ltWI 
V'Ul b~!"uy. 

\'I!RIWfSRECRE'ATIE 
NiC1.l\\"'VC'!oti.8in~ van bUllsnloW'\:omplC'Xtll. is 
mode sole, op .ic IO L1d.lijk~ mark, nog .1«:111> 
op cell. be}X,kt •• ",.l10<0Ii .. '" vClW""hlon. 
.R.«:giOl\uQ! ziln da,u"V~or nos ntos.:Uj~~dcnl 

. 60b In N OO!4'1'· .•• t-Ov~j,.~r • . 8 ij .de &<90"". 
pol~(i~ I' I_ ti" in,clot geblcd ";In or mog •. -
Iil l 'b.t~n voq, collibiund. IUc. d~e .... tlc,~o 
\,o.,.-.d.nlnsro! iI.ze 10_:0.", dl'i I I. ",cllon;.i:i ' 
se lec!"enueccmCintmtiep'o..ntitn op d~ mart 
l1angeg.e,len (:da hlotbc:ve!l). Vooc hot ov«iSC' 
•• t de pl',vincio do .. ;00.' terughoud.ond mo. 
nmsnm. 
VOO1' ntcuwvutlglug VBn (I'~"ol.ctmJJg", 
complexel1 "001' verbllJfircC'J'eRtie ls ('~n 
st~teltpJanllrtw~ridng l1odig, 
VOOl' nbuwc coruplcox:~l dle nt ((.II wOl1dcu 
af'118ctoond oat de: hmlrCte"Anl~'*t hct 
nie\lwe 3Anhntl kan nl"u~nlcli. Rta.II!i1,cring 
"~n (M1I1j1lcT"") tweede \Yolllng'''' 7.~1 
worden \'ODrt.onlell. Voor JllclIwe lIl'oot
schallge v.rbn)f~h:cr~J1tiev. voonI~lIlnJ"n 
/reldt. !fat "e." g ••. ~tl/e/!l'rl ",n."I"" W<lrdoll 
In de dlrecte olUllevhll! vI\ll5tedcn Dfdol'
pen, oCruoetclI aanslulten bl) be,laallde 
"rootscl!slliit r<.rcati~ve \'oorzlenlngen. 
Deze nlcuw • . \'oorzieuillgen lIlenen met 
Ollenbnar v"r"ocr bcr~llIbaar 'te zUn. 
Perlllanent~ bewonlng \'811 rcereati!!wQ
ulugcnis nlel to,,~c.t~.n.111 Itct l:nt! r VOII 
het~cbj«bpel'lipe<> lidvt;IIIt Noor.{weSl-Ch-er-
11ss,.1 2iln hleromrrellt ov.Hjtem nf\vlJk.n~e 
ml'ral<:en I!."mn.~t. 
De provinc~ :1.11, zo rnog.lljl: li:zacuen met 
mcde-iJverhcdOll, verkcnnen hoe de ~chikba" 
11> 1nSln1ll11!.~1et1 doaivoor OptiOlDII ""nnen 
wOlden-ingtZC1. oC Illts\'treld "lotttn WOCd~D. 
Het 'lumpeNn iiI (1" bo.~ is <tis ap<dli.~e 

14 1a.1.1 VitO. Kif .n.W'K Dnln 1M D. GIOIIiI '''IIlIIJ 89 



90 

vor4U V~II '~lbUJCI",e(~a~~ reedg tl.ink ol1l.\Vik
keJd. Pltbtclding word! voorill gezochrm h~, 
•• nbled<n vonl,iilzondere Joglcs~ccomJllod.
tics, 7..001. boenl.'if~:1men (.ie Ook p.rogroaf 
4.~.J.2:). . .' 

RECREATIEVE MOGELUKHEDEN ROOD DE K'EiNEN 
De hlerbov.n behandelcLe "cr •• decone.ntto.
(loJlun«n medon \f~l.io~d. m0801111<11<;.1.:n 
"oor d. ·vmog noru o~·¢r8.bo'"d.n d!8lec«. 
QlIQ.W<lItJ.er nodla d. mogclllkhcden vuor 
rt(~tl~( me<!egtbn.l~ .. e vo!(sro~ . )n dnt 
klIdtr v.rolen, do on,,\'Ik~l!ns VlUl gaed< 
.... '«<.tl.ve VC!rbindlngcn !Ussell $14<1 ~ 8fOCDC 
n,tmt~ cxu.. .nnd~cht. Nit' aileen bl) de 8""< 
steelen moot oo.k blJ kl.illcr. ,reden en dorpcn . 
. In veel &\,vall." kon \VOOO011 I'llL1t88JI mor d. 
a.nleg "nn "~.nd.I./tI~"'pllde n en oolttlc onder
St<lfn.n<l C ' v~onj.nll!8en (toni. pk!'nkkploo,
S<;II) . PlJl~tselljk I;dn hot po<\18 zljn om hierbll 
over en $Uan tor bos. •• n1cg. Door de "'CC~4tit. 
YO lllOseUjkh."eIHond kernon 0ldu5 10 ?ergro
ten, ,von" 1\ .. 8lc;c1 VAn d. aUI\),"ob!li~!l 
t.genses··n. 

G(l(F 

Voor 2ovel' u~g- behoefic is aan ll,lcuwc: 
BoUh"'r.bl~IJ komen. vOlll" de ,'estiging 
IIle",,,n In beglnscl do zone. I, 11 0" Olin 
3aUluerklng, mit. bolnngrljke geblodskwa
JUcJten wet wordell aflllge:taat4 De \'00"
kellr gaut dmu'bl) lilt n.a. aanlel! In .md.· 
mndg.blecleo enlofln combloi1tle met 
nndere pa"s.,nd~. r""cltes (waterwllllling, 
voorllialige \'uUstort). 

4.2.3.6. WAUR EN MIUEU 

Do,,· IN JAAKSTl&UHG 

• gclmllde/de !!,zet u'a(,,'rCIt lJu1iell
';,alnim,'U(cu rtf lJtA'htrllling til ont
t.ik/i,/illll (lnll dq 1",'nl(r.'i,~I/ · ;/l d~ 
K"mill n';/II," -U d. pons ;,/ /let bij
::olld" 

WATER 
Tell bohoo,;o """ het \'OrukQlllen linn wotee-
o, .. rt .. t. dO-bcsmjdJng vall do vcooroging In de 
Inndbouw en M bcstb¢rm!ns en'de on"'·i~ke. 
U'ng van de be!nn8lljk~ IIGniu(W:1."icn 10 de 
Provi,\clole Hcolo8lo<:he '10oJ:d~ir"cblllr Ie in 
het alreekplMkndc. een drf~tnl b.l.id.Ujn~n 
uit het Waterhuishoudlngtplan relevant: 

IOecn vcrderc aaJ1[Usun8 vceckrocbt 
Vo"r heel Ol'erl)ssel gOlde <lat het ollge
Wens{ ifi dot de veerkrnc:ht vrtn het ";ftt~r-
• yate.," verdor ~c~l~r uitg<lot, Dele ;'cer
kr.cht wordt door een comple." v.n \'.n!<; 
.. lIlenll.llgende factoren bop .. I.;!. Met 
nome onlwikkl!llin~n Qis vc:rsncUing van 
Wllterni\'O(!r~ ofilDme von de ,'ochtopname· 

(.& .. nIP VOOi tin 1,.IIUIK CI"'IO IN II .. oINiUllAn) 

~apacitcit van de- bcdcmJ \'erIagiug van de 
grondwnleCSUlllden en wijzigill8 von grolld
Wntorstrdln,cn Ic\·e~n. in Ovcrijsscl in toe .. 
nemend. 1lI.litel<il.elpllnt(n op' (w.rerovcr. 
lo.t In .owel hct IOlldelijk gebied, 01. de 
6t11d; venlroglng van inndbouw en narun!, 
I>odemdnUng). 
Inzet ~on het beleld voor de komende loren 
is deu prQblctuca rc voockomcon doot ,'en 
'Veroe[~ tlBl'1t[l~t1nK' Ypn de" yeerkrod~t yon 
h.two"''''Yst~elU tegen tegnnlL Dltstn:v~n 
rin~ e'en 's~nd.stlllJ · ~iruRtie riCht zkh op 
de ge,hele provine).. , 
Door efillulste loc.tle~cuze dl~nt ann
tastlngvan de ve,erkmcht te wordell 
vool'koJucn dnnwc1 eeJl bijdrage te ,,"01"
ilon golevcrd In hot h .... te! d"",·"/Ill • 

I'~ blj"ol\<lo.o g~vnU.n k311 •. onta,tlng \'11,11 

de \'~eekrocht onvcrruljdeJijk :4jll. Met 
n'nl~ geldt dlt yoqt gebied~ Wmir sprake 
jg 'nUl gewl!nste fun.c:dcvenqdcring. Bi; 
voorkeur·vi. inrlclliingsmootregden dient 
dan voor voldot'nde c;ompellsatie te worden 
wIg sedragoll. 
Bestemlu1ngsplDUDCll dlcncll e.cfl 
watc~'pA)lagf:Aaf JC bev~tteu -waDl'in aan 
dlt a5p.Ct asndachtwordt besteed (~Ic 
tel"Cns pnl:agl'aat ~.I ,4,~.) 
Hente] vcerkracht 
nlj 1101 h.rst~1 v~n do vee.krncllt goar l,et 
om zaken all! hcrdjmensiunering van woter
gnllson, versropng van de vochtopname
capadrelt van de bodem en retcntie "'an 
woter. Zowellnndbouw- (droogteschilde) 
.olonaruurgebjed.clI (Venlroging) kunncn 
IMr bolit bij hebbel). 01' de nfsrcmlllins' 
bart nliDtte.s W3ter en milieu zijn deze 
gebiedcn .fZond.rll)~ n.ngeg_ven, rcspectlc
vOli)k .I! WAtemnnd.eht>sebiedcn Inndbotlw 
~1l nls wateroandncbt5gcl.lf~de.u minute. 
De .\V.teraMd.cbtl~ebled.n 1911dbollw Us
~n zowc) binnen sis bujt~ d~ milieul;lc
sc,hccllllng.geble,icil. Eij hot hetstel Von de 
v.crkr;l~ht ill de:.: gebleMII wordt' ~ru"lul
tillg gezocbf bj, het nnti-verdrogingteonvo
nallt'dot is ~sloten tuSSCll de provincie:, de 
w ... rnehnppen ell d. IlUldboliw. De WBto,· 
... ndachtsgebiel1en nnruur Jiggen aUe bin
uen d • . mIUcul>escherilllng'gebied .... 
UltvocOng villi het bclcid ,jndt uil1'll1irend 
pl~.i. -.in .t~lIille.ril1gi1l>eleid enlof, bUUlon 
de mWeubeschemlingSgebieden vi. een 
gebied'gerichrc n.npak (bjjvoorbceld in het 
Imdo.r von de roeonstruede). 

• Kwa.1itcJrswatcr 
OJ> de integmtlc~anrt zijn (stroom)gebie
c(c'I .Qangegevell met het ..... efb ... ld kwajj • 
tiiilsw.!er: in .d~%~ se.biedel1:w!'>nle/l ;'~trn 
ei,en ges'e1d Qan de wateikwaUteJt W1lUlt 
het belong van nan!lI .. Doze gebiedcn Jig
gen binnen de nlUieulx:schl!mlin@,Sgl!'bic-
dell. Uitvoering van het bel.id 'indt uit-



Handreiking ruimtelijke plannen 

4.2.6 Recreatie en toerisme 

Ndd:;t IdfH.twuw tm Ilclluur i~ Jet.'t:!dl~ ~~TI Vdf1 LI~ 'ILltJfuTulII.:ljt::. ill IIt~l 'dJlut:!lijk yulJhuJ. R~la~dJ.i,=, t:!11 

L(J~r isrlte 'lUI !1ltlll 6tm Y1Ut:f:it!I •. :lUI uri Lijll Vdrl l~[II;;:II!lI;HKlIJt:'!ldIIY VUUI II~l iJldlleldUU. If' IU:ll ::ill ~~klJldrl 

Uverijssel :!UUu+ 5 een onmlkkelingskaart (recre3tiehoofdstruttuur) voor de recreaae opgenomen. 
Up basis van gellledsi<Vtalltekcn zlJn de verschlliendE ontwlkkeUngskansen aangeduld. ue kaart bevat 
tevens de besr.ande recreatleconc~nt:ratiepuntiln. us ontwlkkellng van re, reatle en loerlsma diem op 
do gobladSI<Walltelten lwa:er, narouren landschap, tunureel ertgoed, landbcuVt, $teden en dorpen} te 
worden afgeitemd. De FlKreatie I1Do(dstru~tuur Is bepalend voor hetstellon 'Ian prio.riteiten. 
Ean 9."ot deel '/an de pro'lIl1Crs heelt lanc"schappellJke an daarmeo recroatoeNoerosbsCl1e waarde. 
Met name kleimchalige landschappen, bos en natuurgebieden hebben een grote recreatieve 
betakenis. Recreatie en t09risme worden, met inachtnemen van het behoud v a~ de natuur- gn 
iandschap$wlarden, julst in de%o gabieden gestimuleor.:l . Dete geblede/1 over1appen vooreen 
uelangrijk deel do ecolagi5cho hoofdstructuur. 00 orm'~kl<eling van reC(eatie~e ver1:>indingszones 
wordt zov6al mogellJk ~eC:Jn1blneerd roct de onlwikkoling van ocologlsche verbinding9zones. 
De stadsr.m'gebleden hebblin eon bOlangriJke belekonls vocr do of\twl'<ke!ing van recreatie in de 
nabije woongebleden. Bij het opstallen van integrale o~twikkelingsvisies dient de gemeente de 
recreatieve functie van de stadsranden nadrukkelijk te ba:rekken. Ook ten aanzie~ van bestaande 
racreatieve voorzieningen is het beleid gerkht op kwaliteitsvarbetering. Een vecdere vargroling van 
de toe~ankeUik~eid van de ~roene ruimte door middal 'Jan routenetwerken wordt n~e;treafd. De 
kwaliteit van het landschap vormt de basis voor egn verdere ontwikkelin!j van het 
plattelandstoerisme, 

4.2.6.1 Verblijfsrecrearie, recreatiewotlillgen ell kampeerterreinen 

1. Voor nieuwe complexen van recreatiewoninGen moet aan de hand van een door de 
rrnvinriR nroR.<tAlri tnFt"inu<k.rior wnrripJl ."naP.tnnnrl riot rl .. m.rkt hRt RX'", 
... nbod verdraagt. Jlan d. r.alisering van ~lIe.n.taand. of 10 ••• plukj ... 
roc:rQiiltiQwonlngon wordt ggon n'lodiQwGrkfng vorlQQnd. 

~. ~.t belQid voor rCilcnat'QwoningQo wordt gQ6v~luOQrd. Dit k~n tot QQn ;triktClr 
tootG~ngGbolaid Icklcn. Ccmccntan worden hie:r nog Ilildor over g<lTnformcord . 

3. Voor de vesti9i~g van nieuwQ ~rootschilJigQ verblijf,recnutlevQ complexliU'I j, een 

Uit\\lorl4ing von het strcol<plon nodig. Doze complo'tcn worden gorc~IiDoord in do 
directe omgeving van ~teden of dorpen, ~uiten Ban bij b~taande groo~thalige 
I'CCI'ClltiC-VC \'001'210"'09on en zijn borcikbaOlr met hot oponbOl&:lr vcrvoor. 

~ . (1Ier)vestiging van verblijfsr~creati" binnen zone III is aileen m05elijk II~ or.derd.el 
van B6n integraal pl.n wa.rbij p'" Slid" n.tJur en I.ndscha? Vlinst wardt geboekt. 
Ilet cultureel erfgoed dient tehouden te blij\'en. Dinnen zone DI i. n 'euwv~9;ng 

uitgesloten. 
5. In zone III en IV kunnen de Ver1l"jfsretreatl~ve IledrfjVen slechts In beperkt& mate 

uill",.i~.",. OiL'dl in lo.yill •• llruil~1I lIol>u.-o", IIdluUl(U"l"'ikk .. lilly.)y .. Li .. ~.", 
moeten plaats\,lndeo. 

~. Nleuwvestiging en uitbrelding gaan gepaard mat kwalileitsverteteriog van hat 
bestaande aanbod, een goede rlJirntellJke Inpassing en waarborgen voor het 
recreatler gebru!k. 

7. De ma:mnale mhaud van recreat,ewontngen bedraagt 250 m'. VIJttlen precent van 
het totaal aantal recre.tlewonongen op een park mag ultbreiden tot 30() m'. Deze 
Inhoudsmaten xl]n lr.du5let eventuel. cnderkelderde culmten en carbouwse·s . 
Vlijstaande bijgetouwen zijn niettoegestaan 

e. Pannanente bewoning wordt uitgesloten, Het handhaving9bele'd 'Jan garr<aenten 
word betrokken in de ove .... egingen over de aanvaandbaarheid van nieuVivestiging of 
uitbreiding van recreatiewoningen. 

9. 1n beginsal wordt geen medewar~ing ver1eend aan het legaliseren van het permanent 
bewonen van recreatiewoningen. 

10. Kampaarterreinen worden specifiek bestemd. De maxima'e oppervlaktllmaat voor een 
stacanavan inclusief berging bedraagt ~o m2• Het omzettEn van standpla.tsen in 
cNlletsfrecreatiolYonlngen ll3ait zijn grenzen: er moeten voldoende mogeliJkheden 
o~ertfitvQl\ voor hot toeristi$Ch kamperen en natuur- en landschapswaarden mogen 
niet worden aangeta5t. 



voorwaarden voor vestlglng en ultbreldlllD 
In het streekplan is gekozen voor een zeer terughoudend beleid voor nieuwvestiglng van complexen 
van recreatlewoningen. Regionaal zijn er nag mogelijkhedan zoals in NoordwesH)verijssel. Oit in 
combinatie met de op de functiekaart van het streekplan aangegeven toekomstige 
recreatieconcentratiepunten. Uit onde=ek is gebleken dat er grenzen zijn aan de groei van het 
aanbod van recreatiewoningen. Een duurzaam rulmtegebruik is gebaat bij hat "raserveren" van 
gronden voor (parken van) recreatiewoningen die het bestaande toeristisch-recreatieve aanbod 
'Iersteri<en. Nieuwe bedrijven dienen over voldoende toekomstperspectiefte beschikken. Wij streven 
naar een gewogen, geleldelijke en gecontroleerde ontwikkeling van het aanbod. Oaar Is een 
toetsingskader voor opgesteld waarbij de markttechnlsche ruimte is gekoppeld aan een aantal 
uitgangspunten en criteria zoals kwaliteitsverbetering, de locatie, de eigendomssituatie, en de 
toegevoegda waarde van het complex. Hier hoort een bedrijfsplan bij met een uitvoerig onderzoek 
naar de marktsltuatie. De marktsituatie wordt vertaald in een helder en economisch haalbaar 
bedrijfsconcapt. Dlt geldt ook voor nieuwvestiging die niet als grootschalig wordt aangemerkt. 
Nieuwvestiging wordt aileen toegestaan voor complexen van recreatiewoningen met bijbehorende 
gemeenscl\appelijke en samenhangende voorzienlngen. Oat vormt een belangrijke waarborg voor hat 
recreatief gebruik. Lesse groepjes van recreatiewoningen kunnen bij wijze van uitzondering worden 
toegestaan als blnnen een bestaand verblijfsrecreatieterrein stacaravanplaatsen worden omgezet in 
reereatiewoningan. Daarbij gelden de normale voorwaarden voor uitbreidlng of nieuwvestiging. 
Kwaliteitsverbetering en een goede landsehappalijke in passing zijn absolute randvoorwaarden. 

grootschaUge verbUJfsrecreatleve complexen 
Over de vraag wanneer nu sprake is van een grootscl\alig complex kan discussie ontstaan. Het 
antwoord op de vraag ligt in beginsel in de onwang an de uitstraling van het complex. Dit in relatie 
tot hat omringande gebied. Wij vragen gemeenten om hierover tijdig met ons te ~erleggen. Een park 
van 100 woningen of meer, wordt altijd als grootschalig aangemerkt. 

rUlmtelljke Inpa.b .... rheld en wBilrborgen voor recreatlef gebrnlk 
Gemeenten dienen inzieht te geven in de gevolgen van nieuwvestiging of uitbreiding veer natuur, 
landschap en landbouw en de afstemming met andere bestaande en te ontwikkelen functies. De 
agrarische belangen en de waarden van natuur an landschap mogen niet onevenredig worden 
aangetast. De In het streekplan opgenomen zoneringsprincipes zijn maatgevend. De nieuwbouw moet 
qua aard an karakter aansluiten bij het karakter van de reglo of kern en dient qua invulling en 
inrichting te passen bij de landschappelijke en cultuurhistorische karakteristiek van het gebied. Oaar 
kan een landschapkwaliteits- of beeldkwaliteitsplan vaor nodig zijn. 

geeu permanente bewonlng 
Vamlit een Goede ruimtelijke ordening is het van belang dat recreatiewoningen hun recreatieve 
toeristische functie behouden. Dlt aileen allevert een bijdrage aan een efficient ruimtegebruik. 
Nieuwbouw en uitbreiding is aileen aanvaardbaarals dit gepaard gaat met een pakket van 
maatregelen tot zekerstelling van het recreatieve gebrulk. Oat pakket bestaat uit onderdelen als; 
• Een privaatrechtelijke constructie met boetebeding waarbij het permanent wonen (ook voor 

rechtsopvolgers) wordt uitgesloten. Een andere mogelijkheid is het opnemen van een kwalitatieve 
verplichting op grond van het Burgerlijk Wetboek. 

• Een bedrijfsplan waarin wordt aangeduid op welke wijze de verhuur van de woningen wordt 
gerea lieeerd en hoe permanente bewoning wordt tegengegaan. 

• Het voorlichten en informeren van makelaars en notarissen. 
• Hat vooraf informeren van kopel'S over het handhavingsbeleid van de gemeente en de exploltant. 

Dat beleid omvat in ieder geval een periodieke en actieve controle van het terrein. 
• Een bestemmingsplan met een verbod op permanente bewoning. De voorschrilten verpllehten 

bovendien tot een bedrijfsmatige exploitatie van hat ten·ein. Zie hiervoor ook Bouwrecht, :1000, 
pagina 215 (inclusief een definitie van bedrijfsmatlge exploitatie). 

eij uitbreiding of omzetting van bestaande complexen veriangen wij van gemeenten een overzlcht 
'Ian de actuele situatie op het terrein; in hoeverre is sprake van permanente bewoning en wat wordt 
daar aan gadaan? Ingeval van nieuwvastiging gevan gemeenten een dergelijk overzicht voor aile 
recreatiewoningen binnen de gemeente. Een nlet actieve aanpak of een te ver doorgeschoten 
gedoogbeleid kan tot onthouding van goedkeuring laiden. Het kabinet heeR: Inmiddels besloten om 
meteen vergunningplicht (ingevolge de Wet op de openluchtrecreatie) eigenaren van 
recreatiecomplexen rtladeverantwoordelijk te maken voor het tegengaan van permanente bewoning 
van vakantiehuizen. Gemeenten kunnen straks de verblijfsduur reguleren en in het uiterste geval 
overgaan tot lntrekking van de vergunning. 
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legalis.riug permanent. bewailing wordt In beglnsel niet toegestaan 
Ook In de provinCIa Ovem.sel 21J er rQl;reatJewonmgen die worden gebnJlkt voor pemlanel1te 
bewomng. De recreatlewonmgen maken deel Ult van recreabecomplexen, terremen voor zomemuISJes 
of komen geclusterd dan wei verspreid voor in hat buitengebied. tn meertiere gevallen wordt het 
permanent bewonen van de recreatiawonIngen SOrT1S jarenlang door de gemeenten gedoogd. De 
problemen ontstaan dan 'Iaak bij he: vast.stellen van een bestemmingsplan \loor lIet buitengebied. \Vij 
zien slochts in zeer bij2000ere gevallen ruimte voor legaJisering van permanents bewoning. 
Bijvoorbeeld in de situaties waarin hel: In ontwlkk3ling zijnde riJksbeleid mogelijf<erwijs gaat voorzien. 
Wij zullan dat In de toekomst nog moe:en bekijken. 
Wij gaan uit van een recreatie bestemming, met da"r waar nodig een persoonsgebonden 
overgangsrech VOOT hen die de woning gedurende lange tijd bewonen. oat moet pi!ssen bin nEil een 
attlef handhavinssbeleid waarbij wei "ordt opgetreden ir. siwatiEs waar;n dat nog enigs2ins mogelijk 
is. Met nadruk merlcen wi) op dat gemeenten In hat algeme~n lIiet gehouden zlin tot hat positief 
be.stemmen van bestaande Slenale situatles. De Raad van S:ata heeJl: dat op 151unl 2001 noll eens 
uitdrukke~ik bepaald. Zie hiervoor de Gemeentestem, no. 7L5l, pagina 517 en Bouwrecht iull 2002 
met een overzicht van het o'lergan!l5recht, p. sn tot en met 583. 

kampeerterfelnen 
Of! vnfop.nrip. n limtAlijkA .... pAc:tP." m~kf\n tAnminl<tA .1nnl uit "",n hAt hR';tAmmino~plan: rip. pi:!ah; viln 
ri" ""nt ... l .. uool7iAnin!]p.n. riA hnnfrinnt!<luitin!] An ri .. parkAArunnl7iMirORn. hAI'II~ntino"'" vr.nr 
t.lnri."hil"l'P.lij~p. inl'la!l.<lnOAn. <In riA :!;mtaIlFn .• tilr.;or:;ovanll p.n rAr.nut\p.wnnlllOAn. nit fa:!rntp. In 
v .. rbclnd m .. t da ckhthClid v<ln de boboLJwing op hat terTE!in an de re<:I'Qatiedruk op ckI omgeving. Het 
streven nO<lf kIllOiliteits',,,rb&tQring lean tot uitbreiding v.1n het terrein leid .. n (ruimara standplaats .. n). 
oa .. rbij geldt dQ mn"';ng 20als a .. nll"9,wen in hat k3der. Een op d9 bQscherm ing v~n w ... rd"volf .. 
natuur- of landschapswa;rdoll (waarondEf raliit) garicht aanlegllargunningonctClliel mag njot 
ontbreken. 

voQrwljzlngcn 

• E:ndropportil90 "Ondorzock bungillowm:>rl<t Ovorija~el' viln GOiltomber 191)8 bOVilt hot 
toet~ing"k<ldof gcnccmd onder 1. 

4.2.6.2 Recreat;e bij de boer 

1. KltiillSdldligll H!l:IlldLitl'JIl lIuur~illlli"YIlI1 t!fl d~livill!iLIl", Wdd,urlLltH ~uIlILl~rijkdlllll"', 
zijn als nevenactlvltelt in het algemeen aanvaardbaar. Hlervoor kan een vrijstellings
of een wljzlglngsbevoegdheld In het bestemmlngsplan worden opg80omen. 

Om twee reder;en staan VlIJ posltlat te~enovBr recreanevs vooTZlsnmgen Dp agransthe bednJven. Aan 
de e~e kant ka:1 dlt een walkome bron va'! aanvullende inkomsten vormen voor de agrarlsche 
bednJvBn. Aan de andere kant bledt het OIe\;we mogelgkheden vaor recrear-ten om het agrarrscha 
bedrijf van nabij mee te maken en wordt een aanvullend recreatief toelistisch produkt ontwikkeld. 
De notitie Recraatie bij de boer bevat t-eleidsregels voor diverse \'onmen 'fan recreatieve activiteiten 
op het agrarisch beeriY. Kortheidshalve velwijzen we naar deze notitie. 
Wij adviseren gemeenten om de mogelijkheid tot kteinschallg kamperen zoafs geregeld in de Wet 
openluchtrecreatie te koppeien aan het funcfioneren van agrarische bedrijven. Oak adviseren wij om 
hiBrvo~r een LQneril19 in het bestemmingspliln oj: te nemen, of hQt aantal vrijstellingen aan een 
maxlm<.lm te binden. Het plaatsen van stacaravans moat worden uitgeslo,en. 

De toekomstige srankwotgoving geeft: straks wallkhl de mogelijkheid klell\6chalige nevenactiviteiten 
op hat agrarisch bedrijf, binnen de landbouwort.'likkelings- en verwQvlngsgebiBden, in een 
gemeentelijke verordening op te nen,a..,. De activiteiten worden dan nlat als stankgevoelig 
aan~emerkt A's een aSirarisoh bedrijf stopt blljven de nevenactiviteiten en de bedrijfsVlonfnq onder 
cctegorie 4 vallen. Het Rijk workt ook aan nieuw bel aid voor stankhinder buiten de 
landbouwontwikkelinlls- En l!erwevingslI®ieden. 

vlArwJj7inOllln 

• Notitie recreatie bij de boer. Provincie overijssel. dece'1lber 2COO. 
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Artlkel 20 Besluit op de Ruimtelijke Ordenlng 

1. V~~r de toepassing van artikel 19. derde lid. van de wet komen 
in aanmerking: 

a. een uitbreiding van of een bijgebouw bij: 

1 ~ een woongebouw in de bebouwde kom, mits het 
aantal woningen gelijk blijft; 

2~ een woongebouw buiten de bebouwde kom, mits 
het aanta/ woningen gelijk blijft en 

a. het bruto-vloeroppervlak van de uitbreiding of 
het bijgebouw niet groter is dan 25 m2

, 

b. de uitbreiding of het bijgebouw bestaat uit een 
bouwlaag en gemeten vanaf het aansluitende 
terrein niet hoger is dan 5 meter, en 

c. de uitbreiding niet tot gevolg heeft dat het 
aansluitende terrein voor meer dan 50% 
bebouwd is, dan wei dat de oppervlakte die op 
grand van het geldende bestemmingsplan voor 
bebouwing in aanmerking komt met meer dan 
50% wordt overschreden; 

3~ een ander gebouw in de bebouwde kom, alsmede 
een ander gebouw buiten de bebouwde kom met 
een agrarische bestemming, mits de uitbreiding 
niet tot gevolg heeft dat: 

a. het aansluitende terrein voor meer dan 50% 
bebouwd is, en 

b. de oppervlakte die op grond van het geldende 
bestemmingsplan voor bebouwing in 
aanmerking komt met meer dan 50% wordt 
overschreden; 

b. een gebouw ten behoeve van een open bare 
nutsvoorziening, het openbaar vervoer of het 
wegverkeer: 

1 ~ waarvan het bruto-vloeroppervlak niet groter is dan 
25 m2

, en 
2~ dat bestaat uit een bouwlaag en dat gemeten vanaf 

het aansluitende terrein niet hoger is dan 5m; 
c. een bouwwerk, geen gebouw zijnde: 

1°. waarvan het bruto-vloerappervlak niet groter is dan 
25 m2

, en 



" 

2~ dat gemeten vanaf het aansluitende terrein niet 
hoger is dan 5m; 

d. een kas of een bedrijfsgebouw van lichte constructie: 

1~ ten dienste van een agrarische bestemming, en 
2°. waarvan het bruto-vloeroppervlak niet groter is dan 

100 m2
; 

e. een wijziging in het gebruik van opstallen in de 
bebouwde kom, mits het aantal woningen gelijk blijft en 
het gebruik niet meer omvat dan een bruto
vloeroppervlak van 1500 m2

; 

f. een antenne-installatie als bedoeld in het Besluit 
bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige 
bouwwerken, in de bebouwde kom, mits de hoogte van 
de antenne, of indien de antenne is geplaatst op een 
antennedrager als bedoeld in dat besluit, de hoogte van 
de antennedrager en de antenne tezamen, gemeten 
vanaf de voet van de antenne, respectievelijk de 
antennedrager, niet meer is dan 40 m; 

g. een wijziging in het gebruik van een recreatiewoning ten 
behoeve van bewoning, mits: 

1 e. de recreatiewoning voldoet aan de bij of krachtens 
de Woningwet aan een bestaande woning gestelde 
eisen; 

2e. bewoning niet in strijd is met de bij of krachtens de 
Wet milieubeheer, de Wet geluidhinder, de Wet 
ammoniak en veehouderii gestelde regels of de 
Reconstructiewet concentratiegebieden; 

3e. de aanvrager v~~r, maar in elk geval op 31 oktober 
2003 de recreatiewoning als woning in gebruik had 
en deze sedertdien onafgebroken bewoont. 

2. Onder een gebouw als bedoeld in het eerste lid wordt verstaan 
een gebouw als bedoeld in artikel 1, onder c, van de 
Woningwet. 

3. Onder een woongebouw als bedoeld in het eerste lid wordt 
mede verstaan een woonwagen als bedoeld in artikel 1, eerste 
lid. onder f, van de Huisvestingswet. 

4. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, wordt 
uitsluitend verleend ten behoeve van de aanvrager en diens met 
name genoemde meerderjarige huisgenoten die voldoen aan 
het eerste lid, aanhef en onderdeel g, onder 3e

• Zij vervalt in elk 
geval zodra de in de eerste volzin genoemde personen de 
bewoning hebben beeindigd. 

5. Vrijstelling als bedoeld in het eerste iid, onder g, wordt in eik 
geval geweigerd, indien verlening in strijd zou zijn met door de 



gemeente op 31 oktober 2003 gevoerd handhavingsbeleid ten 
aanzien van het gebruik van recreatiewoningen. 



Bijlage 9 Landschapstypen 



Landschapstypen 

Landschapetypen 

• Essenlandschap 

D Kampenlandschap 

legend a 

D Veldontginningslandschap (grootschalig) 

D Veldontginningslandschap (kleinschalig) 

D Broekontginningslandschap (grootschalig) 

D Broekontginningslandschap (kleinschalig) 

Aanduldlngen 
Waterstructuur 

Kernen 

lnfrastructuur 

Spoorlijn 

schaal 1 : n.v.t Q 
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Bodemkaart 

ASSOCIATIES 

• ;~d!~~io~:rw:i~~.-
• 'llll'Vgil btekdol gronden 

~ wen in ontgll'V'lll\il 

- :~~m;o'd'~ 1 gr011den 
• ownge 'ttl«mellige ...uil~torten 

gemttnlegrVf'lli I 
-- gll!l'ls beslemmlngspkln o . .,,,.., 

schaal 1 : n.v.t () 



Bijlage 11 Archeologische verwachtingskaart 



Archeologische waarden 

Archeologische verwachtingswaarde hoog 
Archeologische verwachtingswaarde middelmatig 

Archeologische verwachtingswaarde laag 

schaal 1 : 75.000 () 
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Gemeentelijke monumenten in buitengebied 
Nummer Adres Object 
HKB175 Aaftinksweg 7 Boerderij 
HKB249 Alsteedseweg 20 V ml. Pastorie 
HKB267 Alsteedseweg 42+44 Woon boerderi j 
HKB212 Appelhofweg 12 W oonhuis/kantoor 
HKB288 Bartelerweg 13 Boerderij 
HKB146 Beckummerweg 38 B oerderijcomplex 
HKB265 Beekweg4a V akantiehuis 
HKB257 Broekheumerweg 15 Woonboerderii 
HKB181 Eibergsestraat 187 Boerderij 
HKB300 Eibergsestraat ong. Markepaal 
HKB157A Goorsestraat 126+ 128 Kerk met pastorie 
HKB147 Hengelosestraat/Hazenweg Transformatorhuisje 
HKB301 Langenbergweg/Knoefweg (Buursezand) Markepaal 
HKB198 Molenveldweg 6 Boerderii 
HKB196 Morsinkhofweg 22 Boerderij 
HKB203 Morsinkhofweg 36 Landhuis De Bleeck 
HKB216 Niekerckerweg 8 Boerderijwoning 
HKB302 Niekerckerweg ong. Markepaal 
HKB139 Oude Boekeloseweg 115 Boerderij 

Rijksmonumenten in buitengebied 
Nummer Adres Object 
HKBOOl Aaftinksweg 6 Jachthuis 
HKB005 Aaftinksweg 8 Boerderij 
HKB002 Aaftinksweg 17 Boerderij 
HKB003 Alsteedseweg 50a Boerderij 
HKB004 Alsteedseweg 60 Schaapskooi 
HKB172 Assinkweg 10 Jachthuis 
HKB006 Binnenveldweg 38 Markepaal 
HKB007 Bommelaspad Boerderij 
HKB008 Brummelhuizerbrink 31 Boerderij/Schuur 
HKB009 Eibergsestraat 250 Boerderij 
HKB134 Enschedesestraat 188+ 190 W oonboerderi i 
HKB013 Haaksbergerweg 12/a Boerderij 
HKB014 Harrevelder Schans Schans 
HKB015 Hasseltweg 19 Boerderij 
HKB041 Kolenbranderweg ong. Toegangshek 
HKB021 Lankheterweg 3 Boerderii 
HKB022 Lankheterweg 4 Boerderii met schuur 
HKB025 Molenstraat 96 Boerenhoeve met schuur 
HKB026 Morsinkhofweg ong. Twee hekpijlers 
HKB028 Morsinkhofweg 34 V.m. Blauwververij 
HKB029 Oldenkotsedijk ong. Markepaal 
HKB032 Rosinkweg 9 Schaapskooi 
HKB142 Stepelerveldweg 50 Boerderij 
HKB143 Stepelerveldweg 54 Dienstwoning 
HKB035 Veddersweg 15 Boerderii 
HKB036 Watermolenweg 4 Boerderii 
HKB037 W eerninksweg 10 Boerderijcomplex 
HKB038 Zendvelderweg t.o. 517 Schuur 

1 



Bijlage 13 Landbouw 



landbouw 

bi•pi.lverln9'!J•bled 
VefYl'°'jngsgolJl•if 
1/e1>tetlclr1ggi:Ondgo)lon<ftn rarldbouw •anuK.teco11siroctt.plon 

t,.O!:; 

Stel\~tle~ (p~llllele lilltlal~lil!n) 

1<~rn r41n(b.ont 

schaal 1 : n.v.t () 
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••• ....-.. 
C1EWIEENTE 
HAAKSBERGEN Voorstel/advies 

persbericht nee onderwerp 
openbaar ja Keuzedocument Recreatieobjecten 
referenda be! nee 
ontwerp uitg. brief toegevoegd nee 
ontwerp raadsvoorstel toegevoegd nee 
aantal bijlagen 6 

concept-besluit 
medewerk( st) er M. Sportel 

1. In te stemmen met de resultaten van het 
afdeling ROMS Keuzedocument Recreatieobjecten deze op te 

nemen in een nieuw bestemmingsplan. 

~/ 2. Voor 9 recreatiewoningen de 

portefeuillehouder 

~ 
recreatiebestemming te wijzigen in een 
woonbestemming. 

drs. M.M.J. Diepenmaat MRE 
3. De gemeenteraad adviseren om: . In te stemmen met de resultaten van het 

Keuzedocument Recreatieobjecten deze 

paraaf medewerk(st)er tt_J2 op te nemen in een nieuw 
bestemmingsplan. 

paraaf afdelingshoofd • Voor 9 recreatiewoningen de 
recreatiebestemming te wijzigen in een 

besproken met: woonbestemming. 

Johnny Janssen 

paraaf secretaris @, / 

~, Vj 
ak7d bes pre ken b&w besluit 

nr.R,L; datum: ~: 6 .JUL /009 
burgemeester - · beslissing: 

Jttt wethouder 

i 
Conform 

wethouder 
Pe gerneentesecrete~ 

JI wethouder 

II 

GEMF.ENTf/fAA KS.BERGEN 
Zaaknr. : I// 
Documentnr. : ci :is -
Registratie - 1 · JULI 2009 Datum 

Archief- Te bewarenl 
PAZ Num. reeks I 

Kopie aan: 
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B&W vergadering datum 

Raadsvergadering datum 

Besluit burgemeester datum 

Mandaatbesluit datum 

Voorstel/adviesnota 

02 B&W- 925 

.. 6 JUL 2009 

Onderwerp : Keuzedocument Recreatieobjecten 

Voorstel: 

agenda nr: ~ t..r 
agenda nr: 

1. In te stemmen met de resultaten van het Keuzedocument Recreatieobjecten 

deze op te nemen in een nieuw bestemmingsplan. 

2. Voor 9 recreatiewoningen de recreatiebestemming te wijzigen in een 

woonbestemming. 

1. lnleiding 

Voordat ingegaan wordt op de argumenten en de kanttekeningen wordt een 

inhoudelijke samenvatting gegeven van de inhoud het dossier en het verloop tot nu 

toe. 

I Aanleiding 

De gemeenteraad van Haaksbergen heeft op 29 november 2000 het 

bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Binnen de grenzen van de gemeente 

Haaksbergen staan ongeveer 300 recreatiewoningen. Een deel daarvan wordt 

permanent bewoond. 

De gemeenteraad heeft bij de vaststelling van het bestemmingsplan ingezet op de 

legalisering van de permanente bewoning van 81 recreatiewoningen door er een 

woonbestemming aan toe te kennen. 

Gedeputeerde Staten heeft goedkeuring onthouden aan de bestemming van een 

groot aantal recreatieobjecten. Ook de Raad van State heeft een aantal 
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bestemmingen vernietigd. Voor deze gevallen blijven de 'oudere' 

bestemmingsplannen vigerend. 

I Uitkomst van de procedure 

De uitkomst van de procedure van het bestemmingsplan Buitengebied is dat van de 

81 woonbestemmingen er 30 overeind zijn gebleven. De woonbestemming van 51 

recreatiewoningen is door de Raad van State vernietigd of er is goedkeuring aan 

onthouden door Gedeputeerde Staten. Hieronder is het verloop van de toegekende 

woonbestemmingen aangegeven. 

Overzicht procedure van de oorspronkelijke 81 tot woning bestemde 

recreatiewoningen 

Bes I ult enfof ultspraak Woonbestemmlng R.ecreatiebestemming 

Vaststelling gemeenteraad 81 0 

29 novernber 2000 

Uitspraak Raad van State 11 juni 2003 26 55 

Provincie 22 iuni 2004 

Uitspraak Raad van State 2 novernber 2005 3 52 

Provincie 31 mei 2006 

Raad van State 7 rnei 2007 1 51 

Op dit moment hebben 30 (26 + 3 +1 stuks) van de oorspronkelijk 81 objecten een 

woonbestemming. 

Persoonsgebonden gedoogbeschikkingen 
De gemeente heeft op 7 december 2006 voor 40 van de 51 gevallen, waarvan de 

woonbesteming niet overeind is gebleven, een persoonsgebonden 

gedoogbeschikking afgegeven. Bewoners die een persoonsgebonden 

gedoogbeschikking hebben ontvangen bewoonden de recreatiewoning reeds voor 

31 oktober 2003. Met de persoonsgebonden gedoogbeschikking is aan deze 

bewoners de garantie geboden dat de bewoning van de recreatiewoning 

gecontinueerd kan worden door deze hoofdbewoner(s). 
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Overzicht van het aantal afgegeven gedoogverklaringen van de 51 recreatiewoningen, waarvan 

de oorspronkelijke woonbestemming het niet gehaald heeft. 

Bewonlng Aantal 

. recreatiewonlngen 

bewonino voor 31 oktober 2003 40 

aeen bewonlng of bewonina na 31 oktober 2003 11 

Tota al 51 

Voor een uitgebreide beschrijving van de bestemmingsplanprocedure wordt 

verwezen naar bijlage 1. 

In bijlage 2 is het verloop van de procedure per recreatiewoning weergegeven in een 

schema. 

I Beleid 

De besluiten van Gedeputeerde Staten en de uitspraken van de Raad van State 

moeten worden verwerkt in een nieuw bestemmingsplan, waarbij ook rekening moet 

worden gehouden met nieuwe feiten en nieuw beleid. 

Hieronder worden in het kort de standpunten van het Rijk en de provincie ten 

opzichte van de legalisering van permanent bewoonde recreatiewoningen door 

toekenning van een woonbestemming weergegeven. 

Nota Ruimte 

In de Nota Ruimte verwoordt het Rijk haar ruimtelijk beleid. In de Nota Ruimte wordt 

ten aanzien van de permanente bewoning en de legalisering daaromtrent 

aangegeven dat dit niet mogelijk is in gebieden waarop de Vogel- en 

Habitatrichtlijnen, de Natuurbeschermingsweg of de Ecologische Hoofdstructuur van 

toepassing zijn. 

Streekplan 2000+ 

In het Streekplan 2000+ geeft de provincie aan dat permanente bewoning van 

recreatiewoningen niet is toegestaan. Over de legalisatie van permanente bewoning 

geeft het Streekplan aan dat het provinciaal beleid erop gericht is om geen nieuwe 

burgerwoningen in het buitengebied toe te staan in verband met de verstening van 

het buitengebied. 

In de Handleiding en beoordeling van Ruimtelijke Plannen geeft de provincie aan dat 

in slechts zeer bijzondere gevallen ruimte wordt geboden voor legalisering van 

permanente bewoning. Verwezen wordt naar de Nota Ruimte. 

·I 
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Besluit 30 juni 2004 

In haar besluit van 30 juni 2004 geeft de provincie aan dat bosgebieden die behoren 

tot de Provinciaal Ecologische Hoofdstructuur en het beekdal van de Buursebeek als 

natte verbindingszone tussen natuurgebieden als kwetsbare gebieden warden 

gezien. Binnen deze gebieden of in de directe nabijheid van deze gebieden is de 

legalisatie van permanente bewoning voor de provincie niet toegestaan. 

Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Overijssel 

In het kader van de nieuwe Wro heeft de provincie een omgevingsvisie opgesteld die 

als basis dient voor de omgevingsverordening. In de omgevingsverordening geeft de 

provincie haar provinciaal ruimtelijk belang aan. lndien een bestemmingsplan wordt 

opgesteld dat in strijd is met het provinciaal beleid en het provinciaal belang aantast, 

dan kan de provincie een reactieve aanwijziging geven. Een reactieve aanwijziging 

houdt in dat de provincie zelf een bestemmingplan opstelt dat in de plaats komt van 

het bestemmingsplan van de gemeente. 

In de Omgevingsvisie Overijssel en in de Ontwerp-omgevingsverordening Overijssel 

2009 geeft de provincie aan dat er geen medewerking wordt verleend aan het 

toekennen van een woonbestemming (legaliseren) aan permanent bewoonde 

recreatiewoningen. De Omgevingsvisie en de Omgevingsverordening zijn nog niet 

vastgesteld. De Omgevingsvisie zal waarschijnlijk op 1 juli 2009 door Provinciale 

Staten vastgesteld warden. De Omgevingsverordening zal waarschijnlijk 1 

september 2009 in werking treden. 

2. Doel I meetbaar effect 

Kamen tot een aanvaardbare bestemmingsplanmatige situatie voor de 

permanent bewoonde recreatiewoningen en een up-to-date ruimtelijk 

beleidskader voor de recreatiewoningen in het Buitengebied. 

3. Argumenten 

1 .1 De keuze voor de legalisatie van enkele recreatiewoningen wordt 

onderbouwd met het Keuzedocument 

Voor het opstellen van het nieuwe bestemmingsplan is het Keuzedocument 

Recreatieobjecten opgesteld. 

In het Keuzedocument Recreatieobjecten wordt aangegeven welke 

bestemmingen de betreffende recreatiewoningen kunnen krijgen. Dit 

gebeurt met name aan de hand van: 

• Uitspraken van de Raad van State; 

• Anaiyse van de feiteiijke situatie (ligging); 

• Beleid van Rijk en provincie. 
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Van de 51 recreatiewoningen zijn voor 40 percelen persoonsgebonden 

gedoogverklaringen afgegeven. Voor 11 recreatiewoningen zijn geen 

persoonsgebonden gedoogverklaringen afgegeven. Deze 11 

recreatiewoningen kunnen in ieder geval geen woonbestemming krijgen. 

De conclusie in het Keuzedocument is dat 9 van deze 40 percelen een 

woonbestemming krijgen. Voor alle overige percelen is een recreatieve 

bestemming passend. 

De situaties waarvoor een woonbestemming mogelijk is voldoen aan het 

beleid van het Rijk of provincie of er is sprake van een bijzondere situatie. 

Vanuit het beleid van het Rijk en de provincie komt naar voren dat in ieder 

geval voldaan meet worden aan de volgende punten om in aanmerking te 

komen voor een woonbestemming: 

• Er is sprake van een permanente bewoning die is ontstaan voor 31 

oktober 2003 en duurt tot heden voort; 

• De recreatieobjecten zijn niet gelegen in een gevoelig gebied, zoals de 

Ecologische Hoofdstructuur, gebieden waarop de Vogel- en 

Habitatrichtlijnen van toepassing zijn, Natuurbeschermingswetgebieden 

of het Beekdal van de Buursebeek. 

De volgende recreatieobjecten voldoen aan het beleid zoals verwoord in 

het geldende beleid van het Rijk en de provincie: 

1. Bosweg 3a-Z; 

2. Vloedsteegweg 1-Z; 

3. Porikweg 13-Z; 

4. Porikweg 13a-Z. 

In de volgende gevallen wordt niet voldaan aan het bovengenoemde beleid . 

Wij hebben geoordeeld dat er sprake is van een bijzondere situatie of 

omstandigheid waardoor een woonbestemming toch gerechtvaardigd is: 

1. Broekheurnerweg 27a-Z; 

2. Broekheurnerweg 29-Z; 

3. Broekheurnerweg 96-Z; 

4. Meijersgaardenweg 23-Z; 

5. Stendermolenweg 3-Z. 

De bijzondere situaties of omstandigheid wordt in de bijlage 3 per geval 

nader uitgelegd. 
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1. 2 Een persoonsgebonden overgangsrecht voor men sen die niet in 

aanmerking komen voor een woonbestemming garandeert verdere 

bewoning. 

Personen die wonen in een recreatiewoning en die niet in aanmerking 

komen voor een woonbestemming ontvangen een persoonsgebonden 

gedoogverklaring. Hiermee wordt de permanente bewoning door deze 

bewoner gegarandeerd. 

Het persoonsgebonden overgangsrecht wijzigt de bestemming niet. In het 

geval de permanente bewoning wordt beeindigd door degene aan wie het 

persoongebonden overgangsrecht is toegekend, dan moet voldaan worden 

aan de recreatieve bestemming. Hiermee eindigt de mogelijkheid voor 

permanente bewoning van die recreatiewoning. 

2. 1 Gesprekken, brieven en inspraakreacties hebben niet geleid tot een 

toevoeging van een bijzondere situatie of wijziging van het standpunt. 

Het Keuzedocument Recreatieobjecten buigt zich a.a. over de mogelijke 

bestemming van recreatiewoningen waarvan de bestemming tijdens de 

procedure van het bestemmingsplan Buitengebied is vernietigd of waaraan 

Gedeputeerde Staten goedkeuring hebben onthouden. Het gaat om 51 

objecten. 

Wij hebben ons standpunt ten aanzien de bestemming van de 

recreatiewoningen in eerder instantie aan de bewoners van deze 

recreatiewoningen bekend gemaakt en voorgelegd aan de gemeenteraad. 

Ons advies aan de gemeenteraad en de verzonden brieven naar aanleiding 

van ons standpunt heeft voor een aantal mensen aanleiding gegeven om 

een gesprek met de wethouder aan te vragen, een brief te schrijven of in te 

spreken in de commissievergadering in aanloop op de 

gemeenteraadsvergadering. 

Het doel van de mensen die contact hebben gezocht met de gemeente is 

om aan te tonen dat er in hun geval sprake is van een bijzondere 

omstandigheid of situatie die het rechtvaardigd om een woonbestemming 

aan hun recreatiewoning toe te kennen. 

In geen van de gevallen hebben wij geoordeeld dat een bijzondere situatie 

of omstandigheid aan het licht is gekomen die een woonbestemming kan 

rechtvaardigen. 
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In bijlage 4 en 5 zijn de gesprekken en de inspraakreacties kort 

weergegeven en voorzien van een inhoudelijke reactie. 

4. Kanttekeningen 
4. 1 De recreatiewoning Hofterveldweg 1 Oa-z blijkt in een planologisch 

kwetsbaar gebied te liggen. 

In ons voorgaande advies over de recreatiewoningen en in het 

Keuzedocument Recreatieobjecten was per abuis vermeld dat de 

recreatiewoning Hofterveldweg 1 Oa-Z niet gelegen is in de Provinciaal 

Ecologische Hoofdstructuur (PEHS). Na nadere bestudering van de 

stukken in het dossier is gebleken dat de recreatiewoning wel in de PEHS 

is gelegen. Onderzocht is of er een bijzondere situatie of omstandigheid 

bestaat waardoor het toekennen van een woonbestemming aan de 

recreatiewoning Hofterveldweg 1 Oa-Z gerechtvaardigd is. Deze is echter 

niet aangetroffen in de dossiers van de recreatiewoning. 

Met de brief van 29 januari 2009 is aan de bewoner van de recreatiewoning 

Hofterveldweg 1 Oa-Z gemeld dat wij uw raad adviseren om een 

woonbestemming toe te kennen aan de recreatiewoning. Wij willen deze 

brief echter niet als bijzondere omstandigheid kenmerken. De brief is 

verstuurd als toelichting op de besluitvorming die nog plaats moet vinden. 

Daarbij komt dat in de brief vermeld staat dat de recreatiewoning niet 

gelegen is in de PEHS. Deze bewering is onjuist. Het besluit op basis 

waarvan het bestemmingsplan wordt opgesteld moet nog worden genomen 

door uw raad .. 

4. 2 Bestemming van de recreatieobjecten kan Jeiden tot een reactieve 

aanwijzing van de provincie. 

Op 13 maart 2009 heeft er een ambtelijk gesprek plaats gevonden met de 

provincie over het Keuzedocument en het standpunt van de gemeente 

Haaksbergen. Tijdens deze bespreking heeft de provincie aangegeven dat 

zij in twee gevallen medewerking wil verlenen aan een woonbestemming. 

De provincie geeft op ambtelijk niveau aan dat de recreatiewoningen op de 

percelen Porikweg 13 en Porikweg 13a voldoen aan het beleid van het Rijk 

en de provincie en daarom in aanmerking kunnen komen voor een 

woonbestemming. In de overige 7 gevallen is er sprake van strijd met Rijks

en provinciaal beleid, omdat de recreatiewoningen in een gevoelig gebied 

liggen. 
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Gemeenten moeten tijdens de voorbereiding van een bestemmingsplan 

overleg voeren met de besturen van waterschappen en provincie (artikel 

3.1.1 Bro). 

Gedurende de ruimtelijke procedure kunnen Gedeputeerde Staten hun 

zienswijze op een bestemmingsplan naar voren brengen. 

Op grand van artikel 3.8 lid 6 Wro kunnen Gedeputeerde Staten het besluit 

tot vaststelling van een bestemmingsplan blokkeren. De gemeenteraad zal 

in een dergelijk geval het bestemmingsplan vaststellen conform de 

voorschriften van de aanwijziging. 

5. Financien 
Kosten voor het opstellen van een bestemmingsplan 

Het adviesbureau Buro Vijn heeft voor de gemeente het keuzedocument 

opgesteld. In de opdracht is opgenomen dat zij op basis van het 

keuzedocument een voorontwerpbestemmingsplan zullen opstellen. 

Het opstellen van een ontwerpbestemmingsplan naar aanleiding van 

inspraakreacties en vooroverleg en de verwerking van eventuele 

zienswijzen zijn niet opgenomen in de offerte. De kosten voor het afronden 

van het bestemmingsplan warden ingeschat op€ 20.000,00. Dit bedrag zal 

in 2009 warden betaald uit het budget Fcl 60000174 (ruimtelijke ordening) . 

6. Uitvoering 
Belanghebbenden warden na het besluit van het college op de hoogte 

gesteld van de stand van zaken. Na het gemeenteraadsbesluit warden de 

belanghebbenden met een gemeentebericht en met een brief op de hoogte 

gesteld warden van het besluit. 

Vervolgens zal gestart warden met het opstellen van een 

voorontwerpbestemmingsplan waarin het ruimtelijk beleid wordt 

geformuleerd. 

l.C. Seuters-Koopman 

secretaris 

drs. K.B. Loohuis 

burgemeester 
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Aldus besloten in de openbare raadsvergaderfng van --- 2009. 

mr. G. Raaben 
griffier 

Bijlagen: 

Keuzedocument 

drs. K.B. Loohuis 
voorzitter 

1. Beschrijving van de procedure van het bestemmingsplari Buitengebled 

2. Ujst met zomerhuisjes in een E)(cel-document; 

3. Beschrljving van de bljzondere sltuaties; 

4. Beschrljving van de gespreksverslagen en afwegingen; 

5. lnspraakreacties tijdens de commissie Ruimte en Mlleu met een inhoudelijke reactfe; 

Het Keuzedocument wordt als bljlage bij het voorstel gevoegd. 

De bijlagen warden in de raadsbibliotheek ter inzage gelegd. 
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Schematisch verloop van de procedure 

Vaststelling van het bestemmingsplan 29 november 2000 
81 recreatiewoningen een woonbestemming 

Besluit provincie 19 juni 2001 
81 recreatiewoningen een woonbestemming 
41 recreatiewoningen bestemmingsvlak op de verkeerde locatie 
75 recreatiewoningen bestemming onjuist gefixeerd 

Uitspraak Raad van State 11 juni 2003 
81 recreatiewoningen is de bestemming vernietigd 

Besluit provincie 22 juni 2004 
26 recreatiewoningen een woonbestemming 
55 recreatiewoningen niet goedgekeurd 

Uitspraak Raad van State 2 november 2005 
2 woonbestemmingen goedgekeurd 
6 woonbestemmingen vernietigd 
totaal 28 recreatiewoningen met een woonbestemming 

4 recreatiewoningen een nieuw besluit door provincie 

Besluit provincie 16 mei 2006 
Van de 4 recreatiewoningen 1 woonbestemming goedgekeurd 

Totaal 29 recreatiewoningen met een woonbestemming 

Uitspraak Raad van State 2 mei 2007 
1 woonbestemming goedgekeurd 

Totaal 30 recreatiewoningen met een woonbestemming 

Besluit college inzake gedoogbeschikkingen 
Op 7 december 2006 heeft de gemeente voor 40 recreatieobjecten een persoonsgebonden 
gedoogbeschikking afgegeven waarmee zekerheid richting de bewoners van deze objecten 
wordt geboden over voortgang van de permanente bewoning. 
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Bijlage 15 Bijzondere situaties 



Bijlage bij het advies voor college van burgemeester en wethouders 

Hieronder wordt in het kort de bijzondere situatie beschreven. 

Ad. 1 Broekheurnerweg 27a-Z 
Het object wordt op dit moment gebruikt voor woondoeleinden. Hiervoor is een 
persoonsgebonden gedoogverklaring afgegeven. 

Het object is gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. 

Er is op 26 november 2002, op grond van de destijds vigerende woonbestemming een 
bouwvergunning verleend voor het oprichten van een berging. Door de rechtsgang is de 
woonbestemming komen te vervallen. Door het verlenen van de bouwvergunning ten 
behoeve van de woonbestemming is aangegeven dat de het bouwplan en daarmee het 
gebruik in overeenstemming was met de woonbestemming. 

Ad. 2 Broekheurnerweg 29-Z 
Het object wordt op dit moment gebruikt voor woondoeleinden. Hiervoor is een 
persoonsgebonden gedoogverklaring afgegeven. 

Het object is gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. 

De gemeente heeft met de brief van 1993 opgetreden tegen de aanwezigheid van teveel 
bebouwing op het perceel. Tegen het handhavingsbesluit zijn de bewoners in bezwaar 
gegaan. De bezwaarschriftencommissie heeft in haar advies rekening gehouden met de 
toenmalige herziening van het bestemmingsplan Buitengebied. Hierin heeft de gemeente 
ingezet op een woonbestemming voor het perceel Broekheurnerweg 29-Z. Het bestemmen 
van het perceel tot woondoeleinden heeft als gevolg dat er meer bebouwing op het perceel 
aanwezig mag zijn. In de brief van 22 juli 1994 is aangegeven dat de gemeente afziet van 
verdere bestuursdwang in verband met de bestemming van het perceel tot woondoeleinden. 

Ad. 3 Broekheurnerweg 96-Z 
Het object wordt op dit moment gebruikt voor woondoeleinden. Hiervoor is een 
persoonsgebonden gedoogverklaring afgegeven. 

Het object is gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. 

Met de brief van 5 maart 2002 is de permanente bewoning van het recreatieobject gewraakt. 
Op basis van de wrakingsbrief heeft de bewoner van het recreatieobject zich uitgeschreven 
op het adres en heeft zijn zus en eigenaresse van het object, zich op 15 april 2002 op het 
adres ingeschreven en is hier gaan wonen. 

In de brief van 5 maart 2002 heeft het college schriftelijk verklaard dater een 
woonbestemming geldt voor het perceel. Op basis van deze schriftelijke verklaring is een de 
situatie verbijzonderd. Bijzonder is dat het bestemmingsplan ten tijde van deze brief nog niet 
onherroepelijk was. Van een definitieve woonbestemming was ten tijde van de brief derhalve 
nog geen sprake. 

Ad. 4 Meijersgaardenweg 23-Z 
Het object wordt op dit moment gebruikt voor woondoeleinden. Hiervoor is een 
persoonsgebonden gedoogverklaring afgegeven. 

Het object is gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. 



In 1989 en 1992 zijn bouwvergunningen afgegeven voor het verbouwen van het 
recreatieobject. In de onderliggende stukken van het verzoek om bouwvergunning en op de 
gewaarmerkte tekeningen behorend bij het verzoek om bouwvergunning wordt nadrukkelijk 
gesproken over uitbreiding en verbouw van een woonhuis. 

Ad. 5 Porikweg 13-Z 
Het object wordt op dit moment gebruikt voor woondoeleinden. Hiervoor is een 
persoonsgebonden gedoogverklaring afgegeven. 

Het object is gelegen buiten de Ecologische Hoofdstructuur en voldoet aan alle criteria om 
als woning bestemd te worden. 

Per abuis is op 5 maart 2002 een wrakingsbrief aan het adres verzonden. 

Ad. 6 Porikweg 13a-Z 
Het object wordt op dit moment gebruikt voor woondoeleinden. Hiervoor is een 
persoonsgebonden gedoogverklaring afgegeven. 

Het object is gelegen buiten de Ecologische Hoofdstructuur. 

Per abuis is op 5 maart 2002 een wrakingsbrief aan het adres verzonden. 

Er is op 11 juni 2002 op grond van de destijds vigerende woonbestemming een vrijstelling op 
grond van artikel 19 lid 3 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en een bouwvergunning 
verleend voor het oprichten van een berging. 
Door de rechtsgang is de woonbestemming komen te vervallen. Door het verlenen van de 
bouwvergunning ten behoeve van de woonbestemming is aangegeven dat de het bouwplan 
en daarmee het gebruik in overeenstemming was met de woonbestemming. 

Ad. 7 Stendemolenweg 3-Z 
Het object wordt op dit moment gebruikt voor woondoeleinden. Hiervoor is een 
persoonsgebonden gedoogverklaring afgegeven. 

Het object is gelegen binnen de Ecologische Hoofdstructuur. 

Voor het perceel waarop het recreatieobject gelegen is is een melding gedaan voor een 
vergunningsvrij bouwplan. Uit de bouwregistratiesystemen en het onderliggende dossier is 
op te maken dat de melding getoetst is aan de destijds geldende woonbestemming. Door de 
rechtsgang is de woonbestemming komen te vervallen. Door het toetsten van de melding 
aan de woonbestemming is de indruk gewekt dat het bouwplan en daarmee het gebruik in 
overeenstemming was met de woonbestemming. 



Bijlage 16 Waterlopen 



Ove-rzichtskaart WCJterlopen schaal 1 : 75.CiOO Q 



Bijlage 17 Veiligheidszone Alsteedseweg 



zone afleverzuil lpg (15 m) 

zone lpg-tank (25 m) 

zone vulpunt lpg (45 m) 

zone groepsrisico opslagtank (150 m) 

zone groepsrisico vulpunt (150 m) 

LPG - risicozones Alsteedseweg 64 schaal 1 : 2.500 ' ' 
"111111 Ill" 



Bijlage 18 Veiligheidszone Eibergsestraat 



zone afleverzuil lpg (15 m) 

zone lpg-tank (25 m) 

zone vulpunt lpg (45 m) 

zone groepsrisico opslagtank (150 m) 

zone groepsrisico vulpunt (150 m) 

LPG - risicozones Eibergestraat 238 schaal 1 : 2.500 () 



Bijlage 19 Stroomschema aanvraag omgevingsvergunning 
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Toetsing aan 
beeldkwaliteitsplan 

Welstandsadvies 

Herziening bestemmingsplan 
Wijziging bestemmingsplan 

WABO afwijkingsbesluit 

Geen medewerking 
aan initiat1ef 



Bijlage 20 Gebiedsbestemmingen 



.·: ·. i Agrarisch 

Agrarisch met waarden Landschap 

Agrarisch met waarden Natuur en Landschap 

Gebiedsbestemmingen schaal 1 : 75.000 () 



Bijlage 21 Het Keur 



Keur waterschap Regge en Dinkel 2009 

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 

Artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 

In deze Keur en de daarop berustende bepalingen wordt, tenzij anders bepaald, verstaan 

onder: 

a. bergingsgebied: een krachtens de Wet ruimtelijke ordening voor waterstaatkundige 

doeleinden bestemd gebied, niet zijnde een oppervlaktewaterlichaam of onderdeel 

daarvan, dat dient ter verruiming van de bergingscapaciteit van een of meer 

watersystemen en oak als bergingsgebied op de legger is opgenomen; 

b. beschermingszone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig in de 

legger is opgenomen, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk 

voorschriften krachtens deze Keur van toepassing zijn; 

c. bestuur: het dagelijks bestuur van waterschap Regge en Dinkel; 

d . buitenbeschermingszone: buiten de beschermingszones gelegen gronden aan 

weerszijden van de beschermingszones, die als zodanig in de legger zijn 

aangegeven, waarin ter bescherming van dat waterstaatswerk voorschriften 

krachtens deze Keur van toepassing zlin; 

e. coupure: een doorsnijding van een waterkering, die bli hoog water afgedicht kan 

warden; 

f. grondwater: water dat vrli onder het aardoppervlak voorkomt met de daarin 

aanwezige stoffen, voor zover het waterschap door of krachtens de Wet met het 

beheer over dat grondwater is belast; 

g. grondsanering: activiteit van het beperken en zoveel mogellik ongedaan maken 

van verontreinigingen en direct gevolgen daarvan, of van dreigende 

verontreiniging van de grand; 

h. grondwatersanering: activiteit voor het beperken en zoveel mogelijk ongedaan 

maken van verontreinigingen en directe gevolgen daarvan of van dreigende 

verontreinigingen van het grondwater; 

i. infiltreren van water: water in de bodem brengen ter aanvulling van het 

grondwater, in samenhang met het onttrekken van grondwater; 

j. kernzone: de centrale gedeelten van de waterstaatswerken, die als zodanig in de 

legger zlin aangegeven; 



k. legger: als bedoeld in artikel 5.1 van de Wet of in artikel 78, tweede lid, van de 

Waterschapswet; 

I. meanderzone: aan een waterstaatswerk grenzende zone, die als zodanig op de 

legger is opgenomen, waarbinnen oppervlaktewaterlichamen, die op de legger 

staan, door natuurlijke verplaatsing en/of beekherstel hun bedding kunnen 

verleggen; 

m. noodvoorziening; al dan niet reeds bestaande inrichting die onverwijld moet warden 

ingezet ter bestrijding van calamiteiten; 

n. onttrekken: onttrekken van water aan een oppervlaktewaterlichaam of van 

grondwater door middel van een ontrekkingsinrichting; 

o. oppervlaktewaterlichaam: samenhangend geheel van vrij aan het aardoppervlak 

voorkomend water met de daarin aanwezige stoffen, alsmede de bijbehorende 

bodem, oevers en voor zover uitdrukkelijk aangewezen krachtens de Wet, drogere 

oevergebieden, alsmede flora en fauna; 

p. pompcapaciteit: het door de fabrikant opgegeven maximum wateropbrengend 

vermogen van de pomp in m3 per uur; 

q. profiel van vrije ruimte: de ruimte ter weerszijden van en boven een primaire of 

regionale waterkering die naar het oordeel van de beheerder nodig is voor 

toekomstige verbeteringen aan de waterkering; 

r. waterkering: kunstmatige hoogte, (gedeelten van) natuurlijke hoogten of hoge 

gronden met ondersteunende kunstwerken die een waterkerende of mede een 

waterkerende functie hebben; 

s. watersysteem: samenhangend geheel van een of meer oppervlaktewaterlichamen 

met bijbehorende bergingsgebieden, waterkeringen en ondersteunende 

kunstwerken; 

t. waterstaatswerk: oppervlaktewaterlichaam, bergingsgebied, waterkering of 

ondersteunend kunstwerk, dat als zodanig in de legger is aangegeven, tenzli dat 

werk is vrijgesteld van de opneming in de legger als bedoeld in artikel 5.1 van de 

Wet, dan wel dat als zodanig op de in artikel 5.2 bedoelde kaart is aangegeven; 

u . watervergunning: vergunning als bedoeld in de Wet; 

v. werken: alle door menselijk toedoen ontstane of te maken constructies met 

toebehoren; 

w. Wet: Waterwet. 

2 
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Arti kel 1 . 2 Hoofdel ij ke aansprakel ij kheid 

1 . De verplichtingen ingevolge daze Keur rusten op de eigenaar van gronden. 

2. Wanneer die gronden met een beperkt recht zijn bezwaard, dan wel krachtens 

persoonlijk recht in gebruik zijn gegeven, berusten de verplichtingen ingevolge deze 

Keur oak op de beperkt gerechtigden en in geval er sprake is van een persoonlijk 

gebruiksrecht op de gebruikers. 

3. Voor de nakoming van de in deze Keur aan de eigenaar opgelegde verplichtingen is 

ieder van de in het tweede lid genoemde gerechtigden alsmede de eigenaar hoofdelijk 

aansprakelij k. 
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Hoofdstuk 2. Beheer van Waterstaatswerken 

Gebodsbepa I ingen 

Artikel 2 .1 Afrasteringen 

1 . De eigenaren van gronden, die gebruikt worden voor het houden van dieren, welke 

gronden z,ijn gelegen aan waterstaatswerken, moeten langs hun gronden een 

voldoende kerende afrastering aanbrengen. 

2. Het bestuur kan algemene regels stellen omtrent afrastering en w,ijze van plaatsing . 

Art i kel 2. 2 Coupures 

De eigenaren van in waterkeringen voorkomende coupures kunnen door het bestuur 

verplicht warden deze terstond te sluiten . 

Onderhoud aan waterstaatswerken 

Artikel 2 .3 Onderhoudsplicht 

Onderhoudsplichtig z,ijn diegenen, die in de legger tot het verrichten van gewoon en of 

buitengewoon onderhoud aan waterstaatswerken z,ijn aangewezen. 

Onderhoud aan waterkeringen 

Artikel 2 .4 Gewoon onderhoud 

De onderhoudsplichtigen van waterkeringen dragen zorg voor een goede toestand van de 

waterkeringen door het bestr,ijden van schadelijk wild, het herstellen van geringe 

beschadigingen en het in stand houden van begroeiingen en materialen, dienstig aan de 

waterkering. 

Artikel 2.5 Buitengewoon onderhoud 

De onderhoudsplichtigen van waterkeringen zijn verplicht tot instandhouding daarvan, 

overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent Jigging, vorm, afmeting en 

constructie. 
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Artikel 2.6 Ondersteunende kunstwerken en werken 

De onderhoudsplichtigen van ondersteunende kunstwerken en/of werken die in, op, aan 

of boven waterkeringen of de beschermingszone z!jn aangebracht en (mede) een 

waterkerende functie hebben, zjjn verplicht deze waterkerend te houden. 

Onderhoud aan oppervlaktewaterlichamen 

Artikel 2. 7 Gewoon onderhoud 

De onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen z!jn verplicht tot: 

a. het in stand houden van die oppervlaktewaterlichamen; 

b. het onderhouden van begroeiingen, dienstig aan de waterhuishoudkundige functies 

die aan die oppervlaktewaterlichamen :zjjn toegekend; en 

c. het daaruit verw!jderen van begroeiingen en afval. 

Artikel 2.8 Buitengewoon onderhoud 

De onderhoudsplichtigen van oppervlaktewaterlichamen z.Un verplicht tot instandhouding 

daarvan overeenkomstig het in de legger bepaalde omtrent ligging, vorm, afmeting en 

constructie. 
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Hoofdstuk 3. Handelingen in het watersysteem 

Watervergunning en algemene regels 

Artikel 3.1 Watervergunning kernzone 

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur in, op, boven, over of onder de 

kernzone : 

a. werkzaamheden te verrichten; 

b. werken of beplantingen te plaatsen of te behouden, dan wel aanwezige 

beplantingen te beschadigen of te verwlideren; 

c. vaste stoffen, voorwerpen of dieren te brengen of te hebben op andere dan 

daarvoor bestemde plaatsen; 

d . activiteiten te houden op andere dan daarvoor aangewezen plaatsen; 

e. zich anders dan als rechthebbende te bevinden; 

f. te bemesten, tenzii anders door het bestuur is bepaald. 

Artikel 3 .2 Watervergunning beschermingszone 

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur in , op, boven, over of onder de 

beschermingszone: 

a. werken of beplantingen te plaatsen of te behouden, dan wel aanwezige 

beplantingen te beschadigen of te verwlideren; 

b. vaste stoffen, voorwerpen of dieren te brengen of te hebben op andere dan 

daarvoor bestemde plaatsen ; 

c. zich anders dan als rechthebbende te bevinden; 

d. buiten openbare wegen met rli- of voertuigen, dan wel met een lastdier te rliden 

of vee te drliven; 

e. graafwerkzaamheden te verrichten, anders dan normaal spit- en ploegwerk. 

Artikel 3.3 Watervergunning buitenbeschermingszone 

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur in, op , boven, over of onder de 

buitenbescherm i ngszone: 

a. afgravingen en seismische onderzoeken te verrichten; 

b. werken met een overdruk van 10 bar te plaatsen en te hebben; 

c. explosiegevaarllik materiaal of explosiegevaarlijke inrichtingen te hebben . 
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Artikel 3.4 Watervergunning meanderzone 

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur in, op, boven, over of onder de 

meanderzone: 

a. werken te plaatsen of te wijzigen; 

b . graafwerkzaamheden te verrichten, anders dan normaal spit- en ploegwerk; 

Artikel 3.5 Watervergunning profiel van vrije ruimte 

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur in, op, boven, over of onder het 

profiel van vrije ruimte werken te plaatsen of te behouden. 

Artikel 3.6 Watervergunning bergingsgebieden 

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur in, op, boven, over of onder 

bergingsgebieden : 

a. gronden op te hagen; 

b. werken of objecten aan te brengen of werkzaamheden uit te voeren die tot doel of 

als uitwerking hebben deze bergingsgebieden geheel of gedeeltelijk van de 

overstroming te vrijwaren, dan wel het bergend vermogen te doen afnemen, met 

uitzondering van die gedeelten die in het bestemmingsplan zijn aangeduid als 

bebouwingsvlak. 

Artikel 3.7 Algeheel verbod bij calamiteiten 

1. In geval van grate schaarste of overvloed aan water, aanmerkel_ijke verslechtering van 

de kwaliteit daarvan of b_ij het in ongerede raken van een waterstaatswerk, dan wel 

indien zodanige omstandigheid dreigt te ontstaan, kan het bestuur zonodig in afw_ijking 

van verleende vergunningen, verbieden : 

a. water te lozen op en/of te ontrekken aan oppervlaktewaterlichamen; 

b. grondwater te onttrekken of water te infiltreren. 

2. Zadra het bestuur handhaving van het verbod krachtens het eerste lid niet langer 

noodzakel_ijk acht, maakt het onverw_ijld de intrekking van het verbod bekend. 

Artikel 3.8 Algeheel onttrekkingsverbod 

Het is verboden , ook ondanks verleende vergunningen, water te ontrekken aan 

oppervlaktewaterlichamen, indien de eerste benedenstrooms gelegen stuw of onderleider 

niet meer overstort, tenzij het betreft het onttrekken van water, uitsluitend bestemd voor 

het drenken van huisdieren door middel van een weidepomp. 
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Artikel 3.9 Watervergunning lozen en onttrekken 

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur water te lozen in dan wel te 

onttrekken aan een oppervlaktewaterlichaam, indien de hoeveelheid te lozen dan wel te 

onttrekken water meer kan bedragen dan 60 m 3 per uur. 

Artikel 3.10 Watervergunning onttrekken van grondwater en infiltreren in de 
bod em 

1 . Het is verboden zonder vergunning van het bestuur: 

a. grondwater te onttrekken; 

b. water in de bodem te infiltreren. 

2. Geen vergunning krachtens het eerste lid, onderdeel a is vereist: 

a. onttrekkingen uitsluitend voor het droog houden van een bouwput ten behoeve van 

bouwkundige of civieltechnische werken en inrichtingen die bjj wjjze van proef of ten 

behoeve van een grondsanering, waarbij: 

- de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 50.000 m 3 per 

aaneengesloten periode van 30 dagen met een maximum van 200.000 m 3 per 

aaneengesloten periode van zes maanden en 

- de onttrekking niet !anger duurt dan een aaneengesloten periode van zes maanden; 

b. onttrekkingen uitsluitend voor grondwatersanering, waarbjj de te onttrekken 

hoeveelheid grondwater niet meer bedraagt dan 50.000 m 3 per aaneengesloten 

periode van 30 dagen met een maximum van 200.000 m 3 per aaneengesloten periode 

van 12 maanden; 

c. onttrekkingen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor beregenings- of 

bevloeiingsdoeleinden, waarbjj de te onttrekken hoeveelheid grondwater niet meer 

bedraagt dan 60 m 3 per uur met een maximum van 25.000 m 3 per aaneengesloten 

periode van 3 maanden; 

d. onttrekkingen ten behoeve van noodvoorzieningen; 

e. onttrekkingen voor overige doeleinden, indien de bruto pompcapaciteit niet meer 

bedraagt dan 10 m 3 per uur. 

Artikel 3.11 Meldpl icht onttrekken van oppervlaktewater 

Degene die water onttrekt aan een oppervlaktewaterlichaam, doet daarvan melding aan 

het bestuur, indien de hoeveelheid te verplaatsen water meer kan bedragen dan 5 m 3 

per etmaal. 

Artikel 3.12 Vrijstelling melden en meten van onttrekkingen 

1. De verplichtingen ingevolge artikel 6.11, eerste, tweede en vierde lid van het 

\.f'1aterbes!uit ge!den niet veer: 
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a. onttrekkingen uitsluitend of nagenoeg uitsluitend voor beregenings- of 

bevloeiiingsdoeleinden, waarbij de pompcapaciteit niet meer bedraagt dan 10 m 3 per 

uur; 

b. onttrekkingen als bedoeld in artikel 3 .10 tweede lid, onderdeel e . 

2. De verplichtingen ingevolge artikel 6.11, tweede en vierde lid van het Waterbesluit 

gel den niet voor: 

a. onttrekkingen van maximaal 10 m 3 grondwater per uur (oud artikel 3.14, tweede 

lid, aanhef); 

b. onttrekkingen van maximaal 50.000 m 3 grondwater per jaar ten behoeve van 

beregening of bevloeiing dan wel ten behoeve van een noodvoorziening (oud artikel 

3 .14, derde lid) . 

Artikel 3 .13 Nadere regels melding 

1. De melding bedoeld in artikelen 3 .11 gaat vergezeld van: 

a. een situatietekening, waarop de plaats van het handelen is aangegeven; 

b. een beschrijving van de wijze van lozen of onttrekken; 

c. een opgave van de aard en herkomst van het water; 

d. het maximum debiet in m3 per uur; 

e . het gemiddeld debiet in m3 per uur; 

f. de aanvang en duur van handelen ; 

g. dagtekening ; 

h. naam, adres en woonplaats meldplichtige. 

2. De melding, bedoeld in artikel 6.11, eerste lid Waterbesluit vindt plaats door 

toezending aan het bestuur van een volled ig ingevuld meldingsformul ier, zoals dat is 

vastgesteld door het bestuur. 

3. Het bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot de wijze van melden en met 

betrekking tot het verstrekken van gegevens over het onttrekken van water uit 

oppervlaktewater. 

4. lndien wijziging optreedt in de in de vorige leden bedoelde gegevens, doet de 

meldplichtige daarvan onverwijld melding aan het bestuur. 

Artikel 3.14 Meet- en registratieplicht oppervlaktewater 

1. Het bestuur kan met oog op het te voeren beheer de meldplichtige krachtens artikel 

3.11 , tweede lid de verplichting opleggen de waterhoeveelheden te meten, gegevens 

daarover te registreren en daarvan opgave te doen . 

2 . Het bestuur kan nadere regels stellen met betrekking tot de wijze van meten, 

registreren en het doen van opgave. 
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Artikel 3 .15 Drainage en detailontwatering 

Het is verboden zonder vergunning van het bestuur detailontwatering of drainage aan te 

leggen in gebieden aangegeven op de kaart als bjjgevoegd in bijlage I bij deze Keur . 

Artikel 3 .16 Algemene regels 

1. Het bestuur kan voor het verrichten van handelingen als bedoeld in de artikelen 3.1 tot 

en met 3.6 en 3.9 en 3.10 algemene regels geven, welke mede kunnen inhouden een 

vr,ijstelling van de vergunningplicht, dan wel een algeheel verbod voor het verrichten 

van die handelingen . 

2 . Bij regeling krachtens het eerste lid, kan de verplichting warden opgelegd handelingen 

te melden, metingen uit te voeren, gegevens te registreren en daarvan opgave te doen 

aan het bestuur. 

Artikel 3.17 Vrijstelling watervergunn ingplicht voor beheerhandelingen 

Geen vergunning krachtens artikel 3 .1 tot en met 3.6 en 3.9 en 3.10 is vereist voor 

handelingen die plaats hebben door of in opdracht van het bestuur ten behoeve van de 

aan het waterschap op grand van artikel 2 Waterschapswet opgedragen taken. 

Artikel 3 .18 Zorgplicht 

1. leder die handelingen verricht of nalaat en die weet of redeljjkerwijs had kunnen 

vermoeden dat door die handelingen of het nalaten daarvan inbreuk kan worden 

gemaakt op door het waterschap in het kader van zjjn beheer uitgevoerde maatregelen 

in het watersysteem, is verplicht alle maatregelen te treffen die redelijkerwjjs van hem 

verwacht mogen worden, ten einde die inbreuk te voorkomen, dan wel indien daarvan 

reeds sprake is, al het mogelijke te doen om de gevolgen daarvan zoveel mogel,ijk 

ongedaan te maken. lndien de inbreuk het gevolg is van een ongewoon voorval , 

warden de maatregelen onverwjjld genomen. 

2. Degene die handelingen verricht als bedoeld in het eerste lid en daarbjj kennis neemt 

van een inbreuk die door die handelingen wordt veroorzaakt, meldt die inbreuk en de 

maatregelen die hij voornemens is te treffen of reeds heeft getroffen, zo spoedig 

mogelijk aan het bestuur. 

3 . Het bestuur kan aanwjjzingen geven over die maatregelen. 
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Hoofdstuk 4. Toezicht en handhaving 

Artikel 4.1 Schouw 

1 . Door of namens het bestuur wordt schouw gevoerd over de waterstaatswerken volgens 

een door dat bestuur vastgesteld schema. 

2. Het bestuur kan indien het zulks nodig acht besluiten een extra schouw te voeren. 

3. Het bestuur stelt de datum van de schouw vast en maakt die tenminste twee weken 

tevoren bekend door kennisgeving ervan in een dag-, nieuws- of huis aan huisblad, dan 

wel op andere geschikte wjjze. 

4. De in het derde lid voorgeschreven bekendmaking kan in spoedeisende gevallen voor 

de aanvang van een extra schouw warden vervangen door een persoonljjke 

mededeling. Daarbij kan met een kortere termjjn dan genoemd in het derde lid warden 

volstaan. 

Artikel 4.2 Aanwijzing toezichthouders 

Met het toezicht op de naleving van het bepaalde in of krachtens deze Keur zijn belast de 

daartoe door het bestuur aangewezen ambtenaren of andere personen. 

Artikel 4.3 Strafbepalingen 

1. Overtreding van de bepalingen van deze Keur en de daarop gebaseerde regelgeving of 

overtreding van beperkingen of voorschriften, verbonden aan vergunningen, wordt 

gestraft met hechtenis van ten hoogste drie maanden of een geldboete tot ten hoogste 

het bedrag van de tweede categorie als genoemd in artikel 23 Wetboek van strafrecht, 

al dan niet met openbaarmaking van de rechterlijke uitspraak. 

2. lndien ten t,ijde van het plegen van de in het eerste lid genoemde overtreding nag geen 

jaar is verlopen sinds een vroegere veroordeling van de overtreder wegens gel!jke 

overtreding onherroepelijk is geworden, kan hechtenis tot het dubbele van het gestelde 

maximum warden opgelegd. 
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Hoofdstuk 5. Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 5.1 Vergunningen 

1 . Een vergunning of ontheffing verleend voor inwerkingtreding van deze Keur voor een 

ingevolge deze Keur vergunningplichtig werk of handelen, wordt geacht ingevolge 

deze Keur te zijn verleend. 

2. Voor al hetgeen v66r de inwerkingtreding van deze Keur rechtmatig tot stand is 

gebracht, wordt geacht vergunning ingevolge deze Keur te zijn verleend. 

Artikel 5.2 Keurkaart 

1 . Voor waterstaatswerken waarvoor krachtens artikel 5 .1 van de Wet vaststelling van 

een !egger is voorgeschreven, maar waarvoor vaststelling nag niet heeft plaatsgehad, 

wordt als !egger aangemerkt de bij deze Keur behorende kaart, waarop de ligging en 

indien mogell.jk vorm, afmetingen en constructie van de betrokken waterstaatswerken 

zijn aangegeven. 

2. Op de waterstaatswerken als bedoeld in het eerste lid zijn de verbodsbepalingen van 

deze Keur van toepassing en geldt standaard een beschermingszone van 5 meter 

vanaf de insteek bij waterlopen en 5 meter vanuit de teen bl.j waterkeringen. 

Artikel 5 .3 Onderhoud aan waterstaatswerken 

1. Voor waterstaatswerken, waarvoor bij of krachtens artikel 78, tweede lid, 

Waterschapswet, bl.j provinciale verordening of bl.j waterschapsreglement het 

vaststellen van een !egger is voorgeschreven, maar waarvoor vaststelling nog niet 

heeft plaatsgehad, is de onderhoudsplicht als volgt geregeld: 

Voor waterkeringen en waterkerende kunstwerken berust het gewoon onderhoud bij 

de eigenaren van de (gedeelten van) waterkeringen en het buitengewoon onderhoud 

bij het waterschap; voor oppervlaktewaterlichamen berust het gewoon en 

buitengewoon onderhoud bij de aangrenzende eigenaren. 

2. De onderhoudsplichtigen van waterstaatswerken zijn, in het geval bedoeld in het 

eerste lid, verplicht tot instandhouding van het waterstaatswerk overeenkomstig hun 

functie. 

Artikel 5.4 I nwerkingtreding 

Deze Keur treedt in werking tegelijkertijd met de Wet. Op die datum vervalt de tot dan toe 

geldende Keur waterschap Regge en Dinkel 1997 . 
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Artikel 5.5 Citeertitel 

Deze Keur wordt aangehaald als: Keur waterschap Regge en Dinkel 2009 . 
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NOTA INSPRAAK EN OVERLEG BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HAAKSBERGEJ 

HDDFDSTUK 

lnleiding 

INLEJD NG 

Het bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen 2009 heeft vanaf 1 O september 
2009 voor een periode van zes weken ter inzage gelegen. Een ieder kon in deze 

periode een inspraakreactie indienen. Oak zijn in deze periode 
inloopbijeenkomsten georganiseerd. 

Het bestemmingsplan is in het kader van het overleg ex artikel 3.1.1. Bro ook 

toegezonden aan de bevoegde instanties met de mogelijkheid om een reactie in te 

dienen. 

DOEL VAN DEZE NOTA 

Deze Nota lnspraak en Overleg bestemmingsplan Buitengebied Haaksbergen 

bestaat uit een algemene reactie en de inspraak- en overlegreacties met daarbij de 

beantwoording. Daarnaast wordt ingegaan op de ambtshalve aanpassingen. 

De nota vormt een separate bijlage bij het ontwerpbestemmingsplan en geeft een 

verantwoording van de verschillen tussen het voorontwerpbestemmingsplan en het 

ontwerpbestemmingsplan. 

De algemene reactie heeft betrekking op de aanpassingen naar aanleiding van de 

uitgevoerde milieueffectrapportage. Uit de MER en de passende beoordeling is 

gebleken dat aanpassingen nodig zijn in verband met de nabijgelegen Natura 

2000-gebieden. Het bestemmingsplan mag geen negatieve effecten op de Natura 

2000-gebieden hebben. 

Er zijn in totaal 202 inspraakreacties en een 11-tal (+ een aanvulling) 

overlegreacties ingediend op het bestemmingsplan. De reacties zijn samengevat 

en van een reactie van de zijde van de gemeente voorzien. Daarbij is aangegeven 

of en hoe het bestemmingsplan naar aanleiding van de reactie wordt aangepast. 

Het bestemmingsplan wordt op een aantal punten gewijzigd naar aanleiding van 

de inspraak en het overleg en de ambtshalve aanpassingen. Een aantal van de 
belangrijkste en veel voorkomende wijzigingen zijn de volgende: 

• Verwerken van uitspraak Raad van State van 11 juni 2003 over het 

bestemmingsplan Buitengebied 1999. 

• Opname en doorvertaling van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening 

van de provincie Overijssel. 

• Buiten het Landbouwontwikkelingsgebied krijgen alle intensieve veehouderijen 

(aanduiding "IV") een specifieke bouwaanduiding - afwijkende maatvoering. Dit 
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NOTA INSPRAAK EN OVERLEG BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HAAKSBERGEJ 

is in een aantal gevallen niet gebeurd en dient alsnog te geschieden. De 

specifieke bouwaanduiding word! gebaseerd op de bouwperceelsgrootte van 

het vigerende bestemmingsplan Buitengebied (0,25 ha, 0,50 ha of 1,0 ha). 

• In het voorontwerpbestemmingsplan hadden een aantal agrarische 
bestemmingsvlakken een grotere omvang dan (gemiddeld) 1,5 ha. Alie 

agrarische bestemmingsvlakken zijn gecheckt en zo nodig word! de omvang 

aangepast. Bij aanpassingen is rekening gehouden met eventuele ingekomen 
reacties omtrent een perceel. 

• Bepaalde gebieden met een bestemming voor agrarisch met waarden zijn 

reeds aangekocht door natuurorganisaties. De bestemming van deze gebieden 

word! omgezet naar een natuurbestemming. 

• De plangrenzen worden aangepast aangezien de recreatieterreinen en de 

recreatiewoningen binnen het bestemmingsplan worden opgenomen. 

• De gemeentelijke archeologische waardenkaart is vastgesteld. De aanwezige 

waarden zullen worden doorvertaald in het ontwerpbestemmingsplan 

m Verder zijn op individueel perceelsniveau een aantal aanpassingen 
doorgevoerd. Deze individuele wijzigingen zijn terug te vinden in de 

verantwoording van de inspraak en de ambtshalve aanpassingen. 

LEESWUZER 

In deze nota is in hoofdstuk 2 is een algemene reactie gegeven waarin is ingegaan 

op de gevolgen voor het bestemmingsplan naar aanleiding van het MER en de 

passende beoordeling. 

In hoofdstuk 3 zijn de samengevatte overlegreacties weergegeven vergezeld met 

de gemeentelijke beantwoording. 

Vervolgens is in hoofdstuk 4 ingegaan op de samengevatte inspraakreacties en de 

gemeentelijke beantwoording. Deze inspraakreacties zijn gerubriceerd, namelijk in 

de rubrieken "Rubriek 1 -Agrarisch bedrijven", "Rubriek 2 -Woonbestemming 

wijzigen in agrarisch bedrijf", "Rubriek 3 - Schuilstallen'', "Rubriek 4 -Wonen", 
"Rubriek 5 - Horeca'', "Rubriek 6 - Niet-agrarische bedrijven", "Rubriek 7 -

Recreatiewoningen" en "Rubriek 8 - Overig". 

De aanpassingen voor het bestemmingsplan naar aanleiding van deze reacties zijn 

weergegeven in hoofdstuk 5 in de Staal van wijzigingen. 

Tenslotte zijn in hoofdstuk 6 de ambtshalve aanpassingen overzichtelijk 

aangegeven. 
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NOTA INSPRAAK EN OVERLEG BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HAAKSBERGEJ 

HDOFOSTUK 

AlgsmsnB rsactiB 
milisusff sctrapportags 
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In het kader van het bestemmingsplan is een milieueffectrapportage opgesteld. In 

het bestemmingsplan is namelijk voor bepaalde functies ontwikkelingsruimte 

geboden door middel van activiteiten die milieueffectrapportplichtig zijn . Daarom is 

een milieueffectrapport (MER) verplicht. Het volledige rapport is als bijlage bij de 

toelichting opgenomen. In het bestemmingsplan (hoofdstuk 3 van de toelichting) is 

een beschrijving opgenomen van de wijze waarop rekening is gehouden met het 

MER. De belangrijkste conclusies en aanbevelingen uit het MER zijn aangegeven. 

Aangezien in het plangebied en in de nabije omgeving van het plangebied 

verschillende Natura 2000-gebieden liggen, is oak onderzocht welke mogelijke 

effecten het bestemmingsplan met zich mee brengt ten aanzien van de 

instandhoudingsdoelstellingen van deze Natura 2000-gebieden, waarbij het 
toetsingskader de Natuurbeschermingswet 1998 (Nb-wet) is. Daarom is een 

voortoets (orientatiefase) uitgevoerd waaruit blijkt dat (significant) negatieve 

effecten op Natura 2000 alleen voor het aspect stikstofdepositie (vermesting en/of 

verzuring) niet zijn uit te sluiten. Voor dit aspect heeft daarom nader onderzoek in 

de vorm van een passende beoordeling plaatsgevonden. De voortoets en 

passende beoordeling zijn oak opgenomen als bijlage bij de toelichting. 

PROCES MIUEUEFFECTRAPPORTAGE 

De procedure van het plan-m.e.r. is gestart met een openbare kennisgeving die is 

uitgebracht in de Haaksberger Koerier (13 augustus 2008). Vervolgens is een 

notitie Reikwijdte en Detailniveau opgesteld, welke op 26 augustus 2008 naar de 

betrokken bestuursorganen en adviseurs is verstuurd. De notitie Reikwijdte en 

Detailniveau is op 27 november 2008 besproken door de gemeente Haaksbergen 

en de Commissie voor de milieueffectrapportage. 

Het MER wordt samen met het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. Op het 
MER en het bestemmingsplan kunnen zienswijzen warden ingediend (procedure 

volgens Algemene Wet Bestuursrecht (Awb)). Het MER wordt vervolgens getoetst 

door de Commissie voor de milieueffectrapportage. Het bevoegd gezag (de 

gemeenteraad) neemt vervolgens een besluit en motiveert dat op basis van het 

MER, de inspraakreacties en overige adviezen. Daarna wordt het definitieve 

bestemmingsplan vastgesteld. 
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NOTA INSPRAAK EN OVERLEG BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HAAKSBERGEN I 

Na afronding van deze plan-m.e.r.-procedure ten behoeve van het 

bestemmingsplan is er nog steeds een besluit m.e.r.-plicht voor de nieuw te 

vestigen intensieve veehouderij bedrijven en de uitbreidingen. Dit is afhankelijk van 

de omvang van de bedrijven. Deze besluit m.e.r.-procedure dient uitgevoerd. 

____ _ ___ GEVOLGEN VOOR HET BESTEMMINGSPLAN 

Voor het bestemmingsplan is ingezet om het huidige agrarisch bouwperceel uit het 

geldende bestemmingsplan opnieuw op te nemen. 

Naar aanleiding van de MER en de passende beoordeling is gebleken dat hiermee 

in een aantal gevallen negatieve effecten op de Natura 2000-gebieden optreden. 

Die effecten zouden met name optreden in de Natura 2000-gebieden in het 

oostelijk deel van Haaksbergen. Het bestemmingsplan mag geen negatieve 

effecten op de Natura 2000-gebieden hebben. 

Om uit te komen op nul-effecten op de Natura 2000-gebieden is daarom voor circa 

55 agrarische bedrijven in of in de nabijheid van de WAV-gebieden (Wet ammoniak 

en veehouderij) en Natura 2000-gebieden een agrarisch bouwperceel op basis van 

de vergunde situatie (milieuvergunning) opgenomen. Voor de overige agrarische 

bedrijven is het oorspronkelijke bouwperceel uit het geldende bestemmingsplan 

overgenomen. 

Voor de agrarische bedrijven met een agrarisch bouwperceel op basis van de 

vergunde situatie (milieuvergunning), is overigens wel een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen om het agrarisch bouwperceel le vergroten naar de grootte van het 

agrarisch bouwperceel van het huidige bestemmingsplan. 

Voor alle agrarische bedrijven is daarom de aanduiding "specifieke 

bouwaanduiding - afwijkende maatvoering ... (sba-amv .. . )" met een bijbehorend 

nummer opgenomen. Het betreffende nummer geeft aan de oppervlakte van het 

bouwperceel dat mag worden bebouwd. Dit is gebaseerd op de grootte van het 

bouwperceel uit het vigerende bestemmingsplan. 

Voor de agrarische bedrijven met een bouwperceel op basis van de vergunde 

situatie is de aanduiding "specifieke bouwaanduiding - afwijkende maatvoering 5 

(sba-amv5)" opgenomen. Deze adressen met het maximaal te bebouwen 

oppervlak zijn weergegeven in artikel 4.1 onder a sub 6. 

Op basis van de MER en passende beoordeling gaat het hierbij om 50 agrarische 

bedrijven die gelegen zijn in de 250 m zone van de zeer kwetsbare gebieden in het 

kader van de beoordeling van ammoniak op grond van de Wet ammoniak en 

veehouderij (250 m WAV-zone) en 24 piekbelasters in de nabijheid van de Natura 

2000-gebieden. Feitelijk gaat het om 55 agrarische bedrijven , die een agrarisch 

bouwperceel op maat krijgen . Een deel van deze 74 agrarische bedrijven heeft 

namelijk in het vigerende bestemmingsplan een woonbestemming of het gaat om 

een veldschuur of het agrarisch bouwperceel is al volledig benut en dergelijke. 
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Na am lnhoud reactle Reactle aemeente 

Provlncie Overijssel Algemeen Algemeen 

Het bestemmingsplan Is afgestemd op hat lnmlddels vervallen Hat bestemmingsplan is In het voorjaar van 2009 opgesteld, maar 

streekplan. Op 1 jull 2009 zijn achier de Omgevingsvisle Overljssel en pas na de zomerperiode ter visie gelegd, waardoor he! beleid van 
de Omgevingsvarordaning vas\gesteld. De centrals ambities en hat streekplan is achterhaald. In het ontwerp zal een doorvertaling 

onderwerpen van provinclaal belang dlenen ta warden doorvertaald in van de Omgevl11gsvisle Overijssel en Omgevlngsverordening 

he! bestemmlngsplan. Voor het buitengebied geld! vooral dat de plaatsvinden. 

ontwikkeli11gsgerichte onderdelen dienen le warden afgeslemd op 

Dl)Urzaamheld en Ruimlelijke Kwalitelt. Het bestemmlngsplan wardt aangepast. 

1. lnleldlng 1. lnleidlng 

De provincle verzoek! om de resultaten van de MER-rapportage In hat De resultaten van de plan-MER warden In 2010 verwacht. De 

ontwerpplan mee te nemen cq. le verwerken. belangrljkste conclusies zullen warden meegenomen. 

De taellchtlng wardl aangepast. 

2. Beleldskader 2. Beleldskader 

De on!wikkellngsmogelljkhedan van de omringande agrarische Uitbraldingsmogelljkheden van agrarlscha becjrijven gaan gepaard 

bedrijven dienen afgestemd te warden op de voor de Natura 2000 op met een afweglngskader, zodat een evenra<ige belangenafweging 

te stellan behearplannen. kan plaatsvlnden. In dlt kader meet een ontwlkkeling geloetst 

warden aan (o.a.) de milieutechnische en ecologische 

toelaatbaarheld. Omdal de beheerplannen nog niet zljn vastgesteld, 

kan een dlrecle atslemmlng daarmee momenteel niet plaatsvlnden. 

Hel beslemmingsplan wordl nlet tJtJngepast. 

3. Ondetzcek 3. Onderzoek 

Oak In he! hoofdstuk 3 word! veelal gerefereerd aan het Streekplan. De gewenste atstemmlng zal inderdaad nog plaatsvlnden. 

Het verzoek deze onderdelen al te stem men op de Omgevingsvisie. 

Hel beslemmlngsplan wordt aangepasl. 
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4. Beleldsultgangspunten 4. Beleidsuitgangspunten 

In hoofdstuk 4.4 is geen beleid geformuleerd voor boomkwekerijen. He! beleid voor boomkwekerijen zal nag warden opgenomen in he! 

He! verzoek is dit aan te vullen. bestemmingsplan. 

Verder word! er in hoofdstuk 4.5 (VAB) gesproken over de De gemeente stapt al van het begrip/concept "kernrandzone". lndien 

kernrandzone, terwijl deze verder niet word! geregeld in het plan. niet op de locatie gebouwd word!, zal er een nieuwe locatie gezocht 

moeten warden. Dit is maatwerk. 

In hoofdstuk 4.6 (niet-agrarische bedrijven) is een regellng De uitbreidingsmogelijkheden voor nlet-agrarische bedrijven word! 

opgenomen voor uitbreidingsmogelijkheden. He! verzoek Is om daze afgestemd op de uitgangspunten van de Omgevingsvisie. 

regeling al le stemmen op de Omgevingsvisie, waarbij de 

Kwaliteitsimpuls voor de Groene Omgeving van toepassing is. De tae/lchtlng en planregels warden aangepast. 

5. Gebiedsbestemmlngen 5. Gebiedsbestemmingen 

De provincie verzoekt de ontwikkelingsgerichte onderdelen van het In het ontwerpbestemmingsplan zal hier aandacht aan warden 

plan nader al le stem men op he! "Uitvoeringsmodel" zeals besteed. 

opgenomen in de Omgevingsvisie. 

De provincie dringt aan op een specifieke planologische regeling voor De ecologische en robuuste verbindingszones liggen binnen de 

de EHS inclusief ecologische en robuuste verbindingszones, bestemming "Natuur". In de toelichting word! een kaart opgenomen 

afgestemd op de Omgevingsverordening en waarbij oak de reeds met de ligging van deze verbindlngszones. In de planregels warden 

aangekochte gronden tijdig een passende natuurbestemming word! de waarden van deze verbindingszones beschermd. Tevens word! 

gegeven. een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor he! omzetten van 

agrarische gronden in de bestemming "Natuur", "Bos" en/of "Water". 

De taelichting en de planrege/s warden aangepast. 

6. Planregefs c.a. 6. Planregels c.a. 

De provincle verzoekt op basis van de Omgevingsvisie criteria op te In de planregels zal nadrukkelijker aandacht warden geschonken 

nemen die gerlcht zijn op het leveren van een bijdrage aan de aan het opnemen van criteria die een bijdrage leveren aan de 

ruimtelijke kwaliteit. ruimtelijke kwaliteit. He! bij recht toestaan van ontwikkelingen die 

(Voorbeeld : bii recht toestaan buitenriibakken bii aararische bedriiven moaeliik oevolaen hebben voor de ruimteliike kwaliteit zal noo eens 
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en woningen staat op gespannen voe! met ruimtelijke kwaliteit.) kritisch warden bekeken en indien nodig warden gekoppeld aan een 

afwegingskader. 

In de toelichting staat dat de bestemming "Bos'' en de bestemming De toelichting word! op di! onderdeel aangepast. 

"Natuur" zijn opgenomen voor natuurgebleden die in eigendom zijn bij 

natuurbeherende instanties. Oil moet natuurlijk oak gelden voor 

natuurgebieden die bij particulieren in bezit zijn. 

Voor grootschalige uilbreidingen van zowel agrarische als niet- In de planregels zullen meer kwaliteitswaarborgen warden 

agrarische bedrijven is de zogenaamde Kwaliteitsimpuls Groene opgenomen toegespitst op de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. 

Omgeving van toepassing. De bijdrage aan ruimtelljke kwalitelt reikt in 

die gevallen meestal verder dan de eigen bedrijfskavel. De provincie 

verzoekl in de planregels kwaliteitswaarborgen op te nemen voor de 

uitbreidlngsmogelijkheden van agrarische en niet-agrarische 

bedrijven. 

De aanleg van buitenrijbakken word! binnen een aantal Buitenrijbakken (buitenrijbakken) zijn alleen blnnen de bestemming 

gebiedsbestemmingen, zonder nadere voorwaarden toegestaan. "Agrarisch -Agrarisch bedrijf", "Agrarisch - Kwekerij", "Agrarisch -

Paardenhouderij", "Bedrijl", "Sport- Manage", "Wonen", "Wonen-

Landhuis" bij recht toegestaan. Dus niet binnen de 

gebiedsbestemmlngen. 

Bovendlen word! de bouw van schuilstallen mogelijk gemaakt bij een In de Stuurgroep landelijk gebied is aangegeven dat word! 

oppervlakte met als ondergrens 0,5 ha. Dergelijke plannen kunnen vastgehouden aan een schuilstal per 0,5 ha. 

leiden tot een verrommeling van he! landschap en daarmee albreuk 

doen aan de ruimtelijke kwaliteit van hat landschap. 

De vereiste van landschappelijke inpassing die moet worden De kwaliteitsregels in het plan zullen nader worden afgestemd op de 

aangetoond met een inrichtingsplan is in veel gevallen onvoldoende. Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. 

De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving, die veel verder reikt dan een 

landschappelijke inpassing, is hier van toepassing. De kwaliteitsregels 

in he! plan dienen le warden afQestemd oo deze Kwaliteitsimpuls 
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Groene Omgeving. De planregels en de toelichting warden aangepast. 

7. Verbeelding 7. Verbeeldlng 
De provincie verzoekt, gelet op he! voorgaande, de plankaarten al le De verbeelding zal warden afgeslemd met de inwerking getreden 

stemmen op de Omgevingsvisie (o.a. de EHS). Omgevingsvisie. 

De verbeeldlng wordt aangepast. 

8. Conclusie e. Conclusie 
Het bestemmingsplan dient op veel onderdelen le warden He! bestemmingsplan wordt afgestemd op de Omgevingsvisie . 

gecorrlgeerd en afgestemd op de Omgevingsvisie Overijssel en de Hierbij zal vooral aandacht zijn voor rulmtelljke kwaliteitsaspecten in 

Omgevingsverordening. De doorvertaling dient zich vooral le richten relatie tot de ontwikkelingsgerichte onderdelen van het 

op de ontwikkelingsgerichte onderdelen van hat plan. bestemmingsplan. 

De provincie wil graag voorafgaand aan de vaststelling een 

tussenversie van het bestemmingsplan ambtelijk bespreken. Het bestemmlngsplan wordt op een aantal onderdelen 

aeactual/seerd en aanaeoast. 

VROM-lnspectie 1.De toelichting besteedt onder 4.15 aandacht aan het onderdeel 1. De gewenste gegevens zullen warden achterhaald en 

buisleidingen. VROM-lnspectie vraagt om op te nemen om welk soort opgenomen in de toelichting. 

aardgasleiding, welke druk en welke diameter het gaat. 

De toellchting wordt aangepast. 

2.VROM-inspectie verzoekt om een belemmeringenstrook van 5 2. De belemmeringenstrook zal warden vergroot van 4 naar 5 meter. 

meter in plaats van 4 meter op le nemen. 

De planregels, toe/tchting en verbeeldlng warden aangepast. 

3. VROM-inspectie verzoekt om een aanlegvergunningenstelsel op le 3. Voor de belemmeringenstrook word! een aanleg-

nemen voor de belemmeringenstrook. vergunningenstelsel opgenomen. 

De planregels warden aangepast. 

4. VROM-insoectie adviseert het advies van de Gasunie als biilaae bii 4. Het plan is niet voor een reactie aan de Gasunie Qestuurd. Het 
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het bestemmingsplan te voegen . ontwerpbestemmingsplan zal alsnog aan de Gasunie worden 

toegezonden. 

5. VROM-inspeclie stelt dat pagina 22 van de toelichling een 5. De betreffende passage zal worden herschreven. 

verwarrende lekst bevat over het Landbouwontwikkelingsgebied 

waarvoor momenteel een bestemmingsplan in procedure is. De toe/lchtlng wordt aangepast. 

6. VROM-inspectie merkt op dat de retrospectieve toets in dit 6. Het bestemmingsplan bevat inderdaad geen retrospeclieve toets. 

bestemmingsplan ontbreekt. Deze zal in het ontwerpplan worden toegevoegd. 

De toelichtlna wordt aanaeoast. 

Rijksdienst voor Cultureel 1. Van de hoge archeologische verwachtingswaarde voor veel delen 1. lnmiddels is een gemeentelijke archeologlsche waardenkaart 

Erf goed van het plangebied, is weinig terug te vinden in de planregels en op vastgesteld. De aanwezige waarden zullen worden doorvertaald in 

de plankaart. het ontwerpplan. 

De planregels, toellchtlng en verbeelding warden aangepast. 

2. Voor de wettelijk beschermde archeologische monumenten moet 2. In het verlengde van punt 1 zal ook nader worden gekeken naar 

een aparte planregeling warden opgenomen. Artikel 30.2.1 en 30.3 een juiste planregeling voor archeologische monumenten. Deze 

zijn hier niet op van toepassing. regellng word! opgenomen in het ontwerpplan. 

De planregels, toelichtlng en verbeeldinR wore/en aangepast. 

Ministerie van Defensie 1.Defensie verzoekt om bouwhoogtebeperkingen als gevolg van de 1. In de toelichting zal aandacht worden geschonken aan de 

laagvliegroute in de toelichting le beschrijven. algemeen geldende bouwhoogtebeperkingen. 

De toelichtlng wordt aangepast. 

2. Defensie stelt dat de laagvliegroute geen enkele relatie heel! met 2. In de toelichting zal worden beschreven op welke wijze de 

de toekomst van vliegbasis Twente. De laagvliegroute word! namelijk laagvliegroute word! gebruikt, cf. het verzoek van Defensie. 

Qebruikl door militalre vlieQtuiQen van diverse vtieQbases. Defensie 
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verzoekt dit aan le passen in de toelichting. De toel/chting wordt aangepast. 

3. Defensie verzoekt een regaling op le nemen in he! 3. Een dergelijke regeling is niet nodig. Bouwwerken (geen gebouw 

bestemmlngsplan waarmee word! voorkomen dat obstakels warden zijnde) zeals die in de planregels warden benoemd mogen niet meer 

opgericht die leiden tot een onaanvaardbare verstoring van de radar. dan 40 meter hoog zijn. 

Bij voorgenomen bouw van objecten hoger dan 85 m +NAP is een 

radarverstoringsonderzoek nodig. De geldende restricties dienen oak 

in de toelichlino le warden vermeld. Het bestemmlnas11/an wordt niet aanae11ast. 

LTO Noord L TO Noord vraagt om meer helderheid m.b.t. nieuwe landgoederen. 

a. Gaal he! bij "nieuwbouw op bestaande landgoederen" om a. Hier warden extra bouwmogelijkheden bedoeld. Benadrukt 

bestaande bouw of nieuwbouw? wordt dat he! gaat om maatwerk en een zelfstandige procedure 

vereist is. 

b. Wordt hierbij een verwijzing gemaakt naar he! b. In de toelichting zal ender 3.9 warden verwezen naar he! 

Handelingskader Rood veer Groen op bestaande Handelingskader Rood veer Groen op bestaande 

landgoederen? landgoederen. He! definitieve beleid Is overigens inmiddels 

vastgesteld in de Omgevingsvisie. 

c. Op pag. 46 van de toelichting is aangegeven dat er c. Bij medegebruik meet warden gedacht aan ondergeschikte 

voorwaarden zijn m.b.t. he! medegebruik van landhuizen. functies zeals Bed & Breakfast. 

Graag een nadere toelichting op he! begrip "medegebruik", 

d. Welke voorwaarden zljn van toepassing? d. De voorwaarden zijn benoemd in de planregels ender Artikel 

26. 1. 

e. Wat is de procedure wanneer he! gaat om verzoeken tot he! e. Nieuwe verzoeken warden niet via het bestemmingsplan 

oprichten van nieuwe landgoederen? L TO Noord pleit veer mogelijk gemaakt. De raad zal nieuwe verzoeken per geval 

een raadsbesluit. beoordelen en daarover een besluit nemen. 

f. Wat wordt bedoeld met he! begrip "dubbelbestemming" op I. Er is sprake van een "dubbelbestemming" indien op een stuk 

oaa. 46? orond twee of meer onafhankeliik van elkaar voorkomende 
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bestemmingen voorkomen, waarbij sprake is van een rangorde 

tussen de dubbelbestemming en daarmee samenvallende 

bestemming. Zo word! In dit geval een dubbelbestemming 

"Waarde - Landgoed" over een gebiedsbestemming (bv. 

"Natuur" en/of "Bos") gelegd. In de bij de dubbelbestemming 

behorende planregels word! de verhouding tussen de 

doeleinden (functies) en de bestemmingen aangegeven. De 

specifieke kenmerken van dubbelbestemmingen brengen met 

zich mee dat deze bestemmingen doorgaans een relatief groat 

gebied beslaan en veelal op meerdere bestemmingen 

g. Op pag. 48 word! beschreven dat 30% van het landgoed betrekking hebben. 

bestaat uit nieuw bos of ander natuurdoeltype. Welke 

bestemming krijgt de overige 70%? g. Er staat dat op een nieuw landgoed 30% nieuw bos of ander 

naluurdoeltype zal moeten warden gereallseerd. Oil betekent 

niet dat maar 30% van he! perceel als "Natuur" of "Bos" word! 

beslemd. Een groot percentage van het perceel zal een 

dergelijke gebledsbestemming krijgen. 

De toellchtlna wordt oo een onderdool aanoeaast. 

Verzocht word! de gekozen deflnities voor volwaardige, deeltijd· en De definities/benamingen van typen van agrarische bedrijven 

hobbymatige agrarische bedrijven aan le passen. L TO Noord vindt warden uit de toelichting verwijderd. 

dat dergelijke benamingen een negatief effect hebben in de 

aararische sector en daarbuiten. De toelichtln.a wordt aanaeoast. 

Voor ontwikkelingsgerichte bedrijven is de aangegeven 

bouwblokgrootte erg beperkt. Als hierbinnen ook een dienstwoning, 

mestbassins en sleufsllo's moeten warden gerealiseerd, is de 

oppervlakte ontoereikend. De beperkte omvang van een bouwperceel 

staat !evens haaks op de eisen die aan de landschappelijke 

inpasbaarheid warden gesteld. 
a. Als er hoge eisen warden gesteld aan de inrichting van erf a. De gemeente is van mening dat de huidige 

en vormgeving van stallen, moet hiervoor ruimle zijn binnen bestemmlngsvlaksystematiek, waarbij de 
het bouwperceel. L TO Noord pleit daarom voor een bestemmingsvlakken zijn afgestemd op de bedrijfsomvang, 
bouwblokorootte van 1 5 hectare bii rechl, en voor alle volstaat. Hlerbll ls aanaesloten bl! het provinclale beleid. 
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agrarische bedrljven (bestaand en nieuw) de mogelijkheid Bovendien kan via diverse onthettings- en 
om via onthetting het bouwperceel te vergroten tot 2 hectare. wijzigingsmogelijkheden uitbreiding of verschuiving 

plaatsvinden. 

b. L TO Noord vindt het zeer beperkend wanneer een tweede b. De gemeente is van mening dat een tweede bedrijfswoning 

bedrijfswoning ook blnnen het bouwblok meet liggen. een duldelijke ruimtelijke relatle meet hebben met het 
agrarisch bedrijf en daarom blnnen he! bestemmingsvlak 
meet warden gesitueerd. 

c. Eveneens zouden voer-kuilplaten buiten he! bouwblok c. De gemeente zal de planregels aanpassen en via een 

gelegen mogen zijn. onthelling de mogelijkheid bieden kuilplaten aanslultend 
aan het bestemmingsvlak le realiseren. Hiervoor geldt een 
afwegingskader. Het meet o.a. noodzakelijk zijn voor de 
bedrijfsvoering. 

De olanreaels warden OD een onderdeel aanaeoast. 

Waterschap Regge en In hoofdstuk 4 ender 4.13 "Water" (toelichting) meet bij de op een na De gemeente stemt in met de gewenste aanpassingen. 

Dinkel (WRD) laatste alinea v66r de zin "De oeverstroken en schouwpaden .. . " de 

volgende zin ingevoegd warden: "Het betreft hier leggerwaterlopen 

van de 1• en :t' soort die zijn opgenomen op de /egger 'water/open' 

van het waterschap". 

In de laatste alinea meet na "De kleine water/open. .. " ingevoegd 

warden: " ... van de :!, 4° en 5' soort leggerwaterlopen als ook de vela 

kavelsloterl'. De toe//chtina wordt aanaeoast. 
Waterlopen van de 3", 4° en 5' soort hebben In het plan niet de De kleinere waterlopen (3', 4' en 5' soort) zijn opgenomen in de 

bestemming "Water" gekregen, maar vallen binnen de diverse diverse gebiedsbestemmingen. In de bestemmingsomschrijving van 

gebiedsbestemmingen. Het waterschap kan hiermee instemmen, mits deze gebiedsbestemmingen is opgenomen dat de gronden mede 

de verschillende bestemmingen het mogelijk maken om het dagelijks bestemd zijn voor voorzieningen ten behoeve van de 

beheer en periodiek (groat) onderhoud van de waterlopen, waaronder waterhuishouding, waaronder ook kleine aanpassingen aan de 

ook kleine aanpassingen aan de inrichting vallen, uit te voeren. WRD inrichting warden verstaan. 

verzoekt dit binnen de bestemmingen le beschrijven. 

Het bestemmlnasolan wordt niet aanaeoast. 

Het meet duideliik ziin dat he! niet moaeliik is veranderinaen in het In de Keur van het waterschao staat beschreven wat wel en niet 
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watersysteem, aan leggerwaterlopen aan te brengen, zonder overleg mag op of aan de waterkeringen en watergangen. De keur van de 

le plegen met het waterschap. Hiertoe zou een verwijzing in de watergangen is juridisch bindend voor de burgers van de gemeente. 

planregels opgenomen kunnen warden naar de Keur. Bovendien zou Doordat de keur van het waterschap juridisch bindend Is, is het niet 

een leggerwaterlopenkaart toegevoegd kunnen warden als bijlage of noodzakelijk de daarin genoemde (ruimtelijke) regelgeving in he! 

een verwijzing kunnen warden opgenomen naar de website van he! bestemmingsplan op le nemen. Di! lever! namelijk een onnodige 

waterschap waar de leggerlopen binnen de gemeente Haaksbergen dubbele regelgeving op. De keur kan wel beschreven warden in de 

zijn op le vragen. Dit dient aangegeven te warden bij die toelichting van het bestemmingsplan, overeenkomstig de wens van 

bestemmingen waarbinnen leggerwaterlopen zijn gelegen, te weten : het waterschap. 

"Agrarisch", "Agrarisch-Agrarisch bedrijf'', "Agrarisch met waarden-

Landschap", "Agrarisch met waarden-Natuur en Landschap", "Bos", 

"Nalwr" ·waie1• en 'Wonen". De taellcllllna wordt aanaeaast. 

Bij een aantal bestemmingen (artikel 11 , 13 en 28) ontbreekt de De gemeente stem! in met het verzoek en past de betreffende 

mogelijkheid om voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding artikelen aan. 

aan te brengen. WRD verzoekt de betreffende bestemmlngen hierop 

aan te ""-""en. De planraaels warden aanaeoasl. 

De bouwregels zorgen voor problemen bij de aanpassing van de De gemeenten stem! in met he! verhogen van de max. bouwhoogte 

RWZI Haaksbergen. In artikel 11.2. 1. is bij b. opgenomen dat de van een gebouw tot 7 m. 

hoogte van een gebouw ten hoogste 6 m mag bedragen. Voor de 

nieuwbouw word! het hoogste gebouw ruim 6 m hoog. WRD verzoekt 

de bouwhoogte te verruimen tot 7 m. 

In artikel 11.2.2 is opgenomen dat de hoogte van een bouwwerk, De gemeente stem! In met het verhogen van de max. bouwhoogte 

geen gebouw zijnde, ten hoogste 2,5 m mag bedragen. De le van bouwwerken, geen gebouw zijnde tot 5 m. 

plaatsen lavafilters hebben al een hoogte van 4 m. WRD verzoekt de 

betret!ende hooate te verrulmen van 2 5 m naar 5 m. De p/anreaels warden aanaepast. 

Waterschap Rijn en IJssel Op pag. 50 van he! bestemmingsplan staat een tweetal De gemeente stem! in met de gewenste wijziging in de tekst. 

(WRIJ) inrichtingsmaatregelen van WRIJ beschreven. Die van de Zoddebeek 

kan warden geschrapt, omdat de herinrichting reeds is uitgevoerd. 

De tekst voor de Buurserbeek kan warden gewijzigd in: "Herinrichting 

Buurserbeek in deellraiecten, aantea visoassaae en waterbergina." De toellchllna wordl aanaeoast. 

In het vooroverleg is aangegeven dat ender artikel 26 dient le warden In de Keur van he! waterschap staat beschreven wat wel en niet 

aangegeven dat de Keur van he! waterschao van toeoassina is. Bii mao oo of aan de waterkerlnoen en wateraanaen. De keur van de 
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voorkeur een nleuwe paragraaf Keur toevoegen. watergangen is juridisch bindend voor de burgers van de gemeente. 

Onder artikel 26.4.2 (pag. 103) dient le warden toegevoegd dat het Doordat de keur van he! waterschap juridisch bindend is, is het niet 

college van B& W advies kan inwinnen bij de waterbeheerder. noodzakelijk de daarin genoemde (ruimtelijke) regelgeving in het 

bestemmingsplan op te nemen. Dit lever! namelijk een onnodige 

dubbele regelgeving op. De keur kan wel beschreven warden in de 

toelichting van het bestemmingsplan, overeenkomstig de wens van 

he! waterschap. 

De toellcht/nQ wordt aanae11ast. 

WRIJ verzoekt de functieaanduiding "waterberging" op de plankaart In de planregels in art. 32 Is de bestemming "Waterstaat -

aan le geven. Waterbergingsgebied" reeds opgenomen voor de meest westelijke 

punt op verbeelding blad 1. Naar aanleiding van de reactie van he! 

WRIJ wordt he! gebled voor waterberging uitgebreid conform het 

verzoek. 

De verbeeldina wordt aanaeoast. 

Enkele opmerkingen uit het voortraject (concept-voorontwerp) zijn He! voorontwerp is afgerond en zal niet opnieuw worden aangepast. 

nag niet verwerkt. Aanpassingen (zowel ambtelijk, als na indienen van inspraak- en 

overlegreacties) worden meegenomen in he! ontwerp-

bestemminasolan. 

Natuur en Milieu Overijssel Geconstateerd is dat de nieuwe provinciale Omgevingsvisie niet He! opstellen van een bestemmingsplan Buitengebied is een 

(NMO) wordt genoemd. In het voorontwerp word! nag steeds het Streekplan tijdrovende zaak. Het voorontwerpbestemmingsplan is opgesteld 

2000+ geciteerd. DI! Is echter met de inwerkingtreding van de voordat de Omgevingsvisie in werking is getreden. De 

Omgevingsvisie te komen vervallen. Het felt dat he! voorontwerp- tervisielegging heel! echter later plaatsgevonden dan oorspronkelijk 

bestemmingsplan uitgaat van he! Streekplan 2000+ geeft le denken de bedoeling was. Dit heel! tot gevolg dat he! Streekplan 2000+ is 

over de actuali!eit van de overige achtergrondinformatle. Nag ingehaald door de Omgevingsvisie. In he! ontwerp-

belangrijker is dat uit he! voorontwerp niet is al le leiden hoe de bestemmingsplan zal dan ook uitvoerig stil worden gestaan bij deze 

gemeente antlcipeert op he! nieuwe ruimtelijke beleid uit de Omgevingsvisie. 

Omgevingsvlsie. Een nieuwe versie van he! voorontwerp acht de gemeente niet 

Gezien he! feit dat he! plan is gebaseerd op vervallen kaders, noodzakelijk. 

adviseert NMO het voorontwero te actualiseren en opnieuw ter visie 
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teloonen. De toellchtlno wordt aanoeoast. 

Tevens dient bij het opnieuw opstellen van het voorontwerp rekening In het kader van het ontwerpplan zullen de uitspraken van de Raad 

gehouden te warden met de uitspraak van de Raad van State van 11 van State goed bekeken warden. 

juni 2003 over he\ bestemmingsplan Buitengebied 1999. 

Het bestemmlnosolan zal oo onderde/en warden aanaenast. 

Vereniging Opgemerkt word! dat de belangen van landbouwfuncties zwaar Gemeente is van mening dat alle functies een eigen bestemming 

Natuurmonumenten warden ingevuld met een geschetst toekomstbeeld en forse hebben gekregen, welke recht doet aan hat feitelijk gebruik. 

uitbreidingsmogelijkheden. Daartegenover word! een basishouding 

aangenomen over waarden van natuur en landschap, waarin word! 

beschermd wat aanwezig is, en zelfs ook nog niet volledig. 

Toevoeging van visie is nodig omtrent de noodzaak van de aanpak 

van verdroging van natuurgebieden, verbetering van natuurwaarden, 

verbindlng van natuurgebieden en de vergroting van de beleving. Het 

gemeentebestuur heefl zich nog onvoldoende gerealiseerd welke 

parels zij binnen de gemeentegrenzen mag koesteren, welke 

mogelijkheden daarvoor geschapen moeten warden, en welke 

belanaen daarmee samenhanaen. Het bestemmlnasnlan wordt niet aanoenast. 
Natuurmonumenten vindt dat de diverse belangrijke grondgebonden Gemeente is van mening dat alle functies een eigen bestemming 

functies op een evenwichlige wijze moeten warden behandeld. Het hebben gekregen, welke recht doe\ aan het feitelijk gebruik. 

plan is in onbalans door voor de ene functle de toekomst planologisch Op "komende ontwikkelingen op het gebied van natuur en 

zoveel mogelijk voor le bereiden en voor de andere funclie dit na te landschap" word! niet vooruitgelopen. Het belrefl een conserverend 

laten. Natuurmonumenten verzoekt de belangen van natuur en bestemmingsplan. Nieuwe ontwikkelingen doorlopen een 

landschap op een volwaardige manier le vertalen in he\ ruimtelijk zelfstandige planologische procedure. 

beleid. Dal houdt in dat de ingezette ontwikkelingen en het door de 

provincie en rijk voorgestane beleid mogelijk moat worden gemaakt 

en gehouden. Het bestemmingsplan dient de voorkomende waarden 

en het vastgestelde beleid in samenhang le beschouwen en !evens le 

anticiperen op de komende ontwikkelingen op het gebied van natuur 

en landschao. Het bestemminasolan wordt nlet aanaeaast. 

In het voorontwerp word! duurzaamheid voor landbouw, natuur en De diverse functies in het buitengebied warden bestemd conform 

waterbeheer niet bereikt, het overheidsbeleid word! tweeslachtia en er het feiteliik aebruik en oo actuele nieuwe ontwikkelinaen word! 
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ontstaat een groat risico van kapitaalvernietiging van natuur en ingespeeld via ontheffingsmogelijkheden en 

landschapswaarden. wijzigingsbevoegdheden. 

Het bestemm/ngsplan wordt niet aangepast. 

Het bestemmingsplan moet warden aangepast met inachtneming van In het kader van het ontwerpplan zullen de uitspraken van de Raad 

de uitspraken van de Raad van State (van 11 juni 2003). van State goed bekeken warden. 

Het bestemmlnasDlan zal OD onderdelen warden aanaeDast. 

Bestaande natuurgebieden zijn deels nog aangewezen als "Agrarisch Bestaande natuurgebieden, gronden in de EHS en die zl/n 

met landschappelijke waarden". Deze moeten warden bestemd tot verworven door een terreinbeherende organisatie of waarvoor een 

"Natuur". In de Omgevingsvlsie is opgenomen dat alle gronden die particuliere natuurbeheerovereenkomst is afgesloten, krijgen in het 

vallen in de EHS en die zijn verworven door een terreinbeherende ontwerpplan de bestemming "Natuur". 

organisatie, dan wel waarvoor een particuliere 

natuurbeheerovereenkomst is afgesloten, de bestemming "Natuur" 

dienen te krijgen. Het bestemmlnasp/an zal OD onderdelen warden aanaeoast. 

Er meet een bestemming "Nieuwe natuur" opgenomen worden, Gerealiseerde "nieuwe natuur" word! binnen de bestemming 

conform het Natuurgebiedsplan. "Natuur" geregeld. Het speclfiek bestemmen van (toekomstige) 

nieuwe natuur is gezien de duur van een bestemmingsplan (" 1 o 

jaar) niet realistisch. Deze valt dus terug in een gebiedsbestemming. 

Het bestemmlnasDlan wordt niet aanaeDast. 
De EHS meet op de plankaart warden opgenomen. De EHS is geregeld binnen de bestemming "Natuur". In de 

toelichting word! een kaart met de figging van de EHS opgenomen. 

Deze zones worden niet apart als zodanig op de analoge 

verbeelding aangeduid. 

Voor de gebieden met een agrarische bestemming Is of wordt een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het omzetten van 

agrarische gronden in de bestemming "Natuur", "Bos" en/of "Water". 

De olanreaels en toelichtlna warden aanaeoast. 

De robuuste verbindingszones moeten op de plankaart worden De robuuste verbindingszones zijn geregeld In de bestemming 

ooaenomen. "Natuur", In de toelichtina word! een kaart ooaenomen met de 
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ligging van de robuuste verbindingszones. 

Deze zones warden niet apart als zodanig op de analoge 

verbeelding aangeduid warden. 

Voor de gebieden met een agrarische bestemming is of word! een 

wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor het omzetten van 

agrarische gronden in de bestemming "Natuur", "Bos" en/of "Water", 

De olanr(Jflels en toellchtln.11 warden aanaeoast. 
De TOP-gebieden moeten benoemd warden. TOP-gebieden zijn natuurgebieden waar verdroging een bedreiging 

vormt voor de aanwezige natuur. In he! plangebied zijn het 

Buurserzand en Haaksbergerveen een TOP-gebied. 

Zie Omgevingsvisie. 

De toellchtlna wordt aanaeoast. 

Aangegeven dient te warden dat bij uitbreiding en/of activiteiten Bepaalde acliviteiten en uitbreidingen zijn gezlen de geringe impact 

verplichte toetsing aan de Natuurbeschermingswet en Flora- en bij recht toegestaan. Daarnaast zijn bepaalde uitbreidingen en 

faunawet dient plaats le vinden. activiteiten via een onthefling mogelijk , mils zij milieutechnisch (= 

toetsing aan de Natuurbeschermingswet en/of Flora- en faunawet) 

inpasbaar zijn. 

In de toelichting op de planregels zal warden lngegaan op de 

Natuurbeschermlngswet en de Flora- en faunawet. 

De toellchtlna wordt aanaeoast. 

De waterhuishoudkundige relatie tussen percelen die als Gecontroleerd word! waar de hydrologische buflerzones binnen de 

natuurgebied warden beheerd en omliggende percelen moet warden bos- of natuurbestemming liggen. Daar waar deze zone niet binnen 

aangegeven. Vervolgens dienen daze gronden als hydrologische de bas- of natuurbestemming ligt, word! de aanduiding "milleuzone 

bufferzones te warden aangemerkt, in verband met het opnemen van - hydrologische bufferzone" opgenomen, cf. het bestemmingsplan 

een aanlegvergunningplicht voor he! diepwoelen, mengwoelen, sloten voor het buitengebied van de gemeente Hellendoorn. 

graven en drainage. 

Het bestemmlnasolan wordt aanaeoast. 
Uitbreiding van bedrijven in he! extenslveringsgebied (bv. rand he! Uitbreiding van intensieve veehouderijen is In he! 

Buurserzand en het Witte Veen) dient te warden beoerkt. extensiver/nosoebied niet toeoestaan. Grondoebonden bedrijven 
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kunnen ender voorwaarden via een wijzigingsbevoegdheid wel 

uitbreiden. 

Het bestemmlngsplan wordt niet aanoepast. 

Op het perceel Stendermolenweg 9a dient een bedrijfs- en Voor he! betreffende perceel zal een bestemmingsvlak warden 

voorlichtingsruimte voor Natuurmonumenten le warden opgenomen opgenomen met de bestemming "Maatschappelijk" en de 

ten behoeve van het beheer van de natuurterrelnen. aanduiding "bedrljfswoning uitgesloten". 

De olanreoe/s en de verbeeldino warden aangepast. 

IVN Afdeling Haaksbergen Hoewel de waarden van natuur en landschap tegenwoordig algemeen Gemeente is van mening dat alle functies een eigen bestemming 

erkend en overal ingebed zijn, word! he! steeds lastiger de weg te hebben gekregen, welke recht doe! aan het feitelijk gebruik. 

vinden in he! woud van regels. Helaas is de gemeente er niet in 

geslaagd alle lijntjes, die in he! plan samen zouden moeten komen, 

op le pakken en te verweven tot een harmonieuze lappendeken van 

bestemminaen. Het bestemmlnasatan wordt niet aanaeoast. 

De lndruk ontstaat dat het plan hoofdzakelijk is afgestemd op de In de agrarische gebiedsbestemmingen zijn ontwikkelingsregelingen 

landbouw. Er warden zeer forse uitbreidingsmogelijkheden voor de opgenomen om die be stemming te wijzlgen in "Bos", "Natuur" of 

landbouw gecreeerd, terwijl de ontwikkelingsmogelijkheden voor "Water". De gemeente bestrijdt dan ook dat zij zich opwerpt als 

natuur en landschap warden ingeperkt. Het kan niet zo zijn dat een belangbehartiger voor een bepaalde sector. 

gemeentebestuur zich opwerpt als belangenbehartiger voor een 

bepaalde sector. Het moat staan voor gelijke behandeling en 

evenwichtiaheid in haar rulmteliik beleid nastreven. Het bestemmln_qpfan wordt nlet aanaepast. 

Zowel in de regels als op de kaart is geen rekening gehouden met De EHS en verbindlngszones zijn gelegen binnen de bestemming 

gevestigd beleid als Natura 2000, de (Provincials) EHS met robuuste "Natuur"_ Binnen daze bestemming zijn planregels opgenomen die 

verbindingszones en nieuwe natuur volgens het Natuurgebiedsplan. de aanwezige waarden beschermen. 

Op de verbeelding zijn de bestemmingen van de huidige functies 

opgenomen. Dus agrarische gronden welke op 'de lijst staan' om 

gewijzigd le warden in natuur, zijn in het bestemmingsplan bestemd 

als agrarisch. Wanneer de functie daadwerkelijk verandert van 

agrarisch in natuur, kan gebruik warden gemaakt van een 

wiiziainosbevoeadheid. 
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In de agrarische gebiedsbestemmlngen, met uitzondering van de 

bestemming "Agrarisch", is deze wijzigingsbevoegdheid naar "Bos", 

"Natuur" en "Water" reeds opgenomen. In het ontwerpplan word! 

deze wijzigingsbevoegdheid oak in de bestemming 'Agrarisch" 

opgenomen. 

De olanreaels en toe//chtino worden aanQeoast. 
Het is jammer dat geen overleg heeft plaatsgevonden met provincie Het voorontwerp is op grond van het wettelijk verplichte vooroverleg 

en rijk, zoals in het Bro word! voorgeschreven. Ook zljn naar een aantal instantles toegezonden, waaronder de provincie, de 

maatschappelijke organisaties en terreinbeherende instanties niet twee waterschappen en de VROM-inspectie (he! rijk), maar ook 

geraadpleegd. naar een aantal maatschappelijke organisaties. 

De gemeente zal de reacties van alle overleginstanties afwegen en 

op grand daarvan beoordelen of he! bestemmingsplan (op 

onderdelen) zal worden aanQepast. 

Er heeft onvoldoende onderzoek plaatsgevonden (verplicht volgens Het is onduidelijk waar op word! gedoeld en welke 

art. 3.1 .6 Bro), wat terug is te vinden in de grate onvolkomenheden in onvolkomenheden het betreft. Wei dient opgemerkt le worden dat In 

he! plan. he! kader van de plan-m.e.r. onderzoek heeft plaatsgevonden. De 

resultaten hiervan warden meegenomen in de toelichting van he! 

bestemminosolan. 

De vo/gende reacties 

namens IVN warden per 

onderdeel en hoofdstuk van 

het bestemmingsplan 

samenaevat en beantwoord 

Toelichtina 

H.1 Hoe staat he! met de plan-m.e.r.? De resultaten van de plan-m.e.r. worden in 201 O verwacht. Deze 

resultaten worden te zijner tijd in de toelichting meegenomen. 

De toelichtlng zal worden aangeoast. 

H.2 Hoe komt de Nola Belvedere terug in de bestemmingen? Er is niets De Belvedere-periode is voorbij. lnmlddels bestaat er een 

van teruQ te vinden oo de alankaart. provinciale Cultuurhistorische Atlas. Hieraan zal aandacht warden 
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bes!eed in de toelichting. 

De taelichting za/ warden aanaeaast. 

In het voorontwerp word! nog uitgegaan van he! Streekplan 2000+, In he! ontwerpbestemmingsplan zal de beschrijving van he! beleid 

terwijl de Omgevingsvisie lnmiddels in werking Is getreden. He! plan uit he! streekplan warden vervangen door de (relevante) onderdelen 

zal daarop moeten worden aangepast. van de Omgevingsvisie. 

De taelichtina za/ warden aanaeaast. 

Hoort Rood voor Rood wel in het bestemmingsplan thuis? He! is Het reconstructiebeleid is geen tijdelijk beleid. Het is de bedoeling 

namelijk geen algemeen geldend ruimtelijke ordeningsbeleid, maar dat he! reconstructiebeleid in de bestemmingsplannen word! 

een reconstructiemaatregel van tijdelijke aard. opgenomen. 

Het bestemmlnasalan wardt niet aanaeaast. 

Enerzijds word! afbraak van ontsierende agrarische Bij leegstand is sloop wenselijk vanuit het oogpunt van ruimtelijke 

bedrijfsbebouwing gestlmuleerd via de Rood-voor-Roodregeling, kwalitett. Lelijkheid is subjectief. Wanneer he! gaat om agrarische 

anderzijds word! in het bestemmingsplan een enorme vrijheid bedrijven die ten behoeve van hun bedrijfsvoering willen uitbreiden, 

geboden om minstens even lelijke stallen weer bij le bouwen. dan zullen bouwaanvragen de welstandstoets moeten doorstaan. 

Het bestemm/ngsplan wardt nlet aanaepast. 

In de bijlage over Rood voor Rood is sprake van een inventarisatie De inventarisatie heefl inmiddels plaatsgevonden. In he! 

van karakteristieke bebouwing. Heefl deze inventarisatie inmiddels bestemmingsplan zal dit niet worden opgenomen. Wei word! deze 

plaatsgevonden? lijst a.a. gebruikt bij de uitvoering van het VAB-beleid. 

Het bestemmlngsp/an wardt niet aanaepast. 

He! Rood-voor-Roodbeleld komt op verschillende plaa!sen in het plan Van de Kernrandzone waarover in de lntegrale Gebiedsuitwerking 

in verschillende bewoordlngen terug. Op pag. 68 word! bijvoorbeeld nag word! gesproken, stapt de gemeente af. Bij rood-voor-

niet uitgegaan van he! uitslui!end toestaan van nieuwbouw op de roodprojec!en gaat he! om maatwerk. 

bestaande locatie, dan wel op locaties aansluitend aan de bebouwde 

kom. De discrepanlies dienen opgeheven le warden. Om elke twijfel 

weg te nemen, zou een zone voor herbouw in het kader van Rood 

voor Rood moeten warden opgenomen op de vrijgekomen 

woninabouwlocaties aanslui!end aan de Hassinkbrink en Wissinkbrink 
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(zoals is vastgelead in de lntegrale Gebledsuitwerkini:i). De toellchtlna wordt aannepast. 

Het Landschapsontwikkelingsplan (LOP) is niet bekend bij de Nieuwe ontwikkelingen worden wel degelijk getoetst aan het 

afdelingen Bouw- en RO van de gemeente. Het LOP wordt niet gemeentelijke LOP. Als bouwplannen voldoen aan het 

gebruikt bij de beoordeling van plannen. Aan het LOP word! geen bestemmingsplan kan de gemeente e.e.a. niet aldwingen. Bij 

status toegekend en het is niet vertaald in het bestemmingsplan, nieuwe ontwikkelingen (wijzigingsplannen en partiele herzieningen) 

hoewel er op pag. 19 en 22 aan word! gerefereerd als visie om te ligt di! anders. In die gevallen laten wij een inrichtingsplan opstellen 

kunnen sturen op ruimtelijke kwaliteit. lndien dergelijke plannen als en word! dit beoordeeld door de ervenconsulent van het Oversticht. 

onderlegger voor een bestemmingsplan worden gebruikt, moet er ook 

conseauent en eenduidia naar worden verwezen. Het bestemmlnasolan wordt n/et aanaeoast. 

H.3 Aan di! bestemmingsplan ligt een brei van veronderstellingen en Nieuwe ontwikkelingen zoals op het gebied van de verblijfsrecreatie 

voorspellingen ten grondslag die niet gestaafd worden door objectief worden niet in dit bestemmingsplan bij recht mogelijk gemaakt, 

onderzoek. Bijvoorbeeld ten aanzien van verblijfsrecrealie (pag. 24). maar zijn gekoppeld aan een afwegingskader, of moeten zelfs een 

Hier worden de ambilies uitgesproken van de gemeente, er word! niet zelfstandige planologische procedure doorlopen. 

ingegaan op de werkelijke behoelte. 

Het bestemmlnaso/an word/ nlet aangeoast. 

In sommige alinea's worden ontwikkelingen beschreven die inmiddels De gemeente heelt duidelijke signalen dat wel degelijk behoelte is 

weer achterhaald zijn. Bijvoorbeeld de rol van de Nederlandse aan het ontplooien van nevenactiviteiten bij het agrarisch bedrijl. De 

landbouw in het oplossen van de wereldvoedselcrisis. Op pag. 28 ultspraak van L TO is blj de gemeente bekend. 

word! een tendens naar nevenfuncties op het agrarisch bedrijf 

gesignaleerd, terwijl L TO Haaksbergen juist heelt ultgesproken dat 

boeren vooral willen bliiven boeren. Het bestemmin.asolan wardt nlet aanaeoast. 

Nieuwvestiging van intensieve veehouderlj in het LOG word! Nieuwvestiging van intensieve veehouderijbedrijven is alleen 

uitgesloten, terwijl dit gebied juist is aangewezen voor concentratie mogelijk wanneer gebruik word! gemaakt van vrijgekomen 

(pag. 27) . Voor zover deze opstelling gekozen is om de bouw van agrarische bouwpercelen in het LOG. De gemeente heelt expliciet 

megastallen door ondernemers van buiten de gemeente le aangegeven geen nieuwe agrarische bouwpercelen voor de 

voorkomen, kunnen wij daarmee !even. Het is echter wel de intensieve veehouderij in het LOG te willen creeren. 

bedoeling dat Haaksbergse intensieve veehouderijbedrijven met 

uitbreidingsplannen bij voorkeur in het LOG bouwen. Hervestiging in Overigens is nieuwvestiging van een grondgebonden bedrijf wel 

extensiveringsgebieden daarentegen zou expliciet moeten worden mogelijk, alleen niet binnen het extensiveringsgebied. 

uitgesloten (pag. 39). 

Het bestemmlnasolan wordt nlet aanaeoast. 

Op paQ. 29 worden de drie Qrote Haaksbergse natuur.Qebieden als Naast de drie mote natuurQebleden komt ook een aantal kleinere 
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waardevol bestempeld. Het Lankheet, dat in landschappelijk en waardevolle gebieden voor, maar deze zijn niet expliciet genoemd. 

recreatief opzicht van grote betekenis mag worden geacht, wordt niet Deze worden toegevoegd in de toelichtlng. 

genoemd evenmin als de vele kleine verspreid liggende 

natuuraebiedies. De toelichtin_q wordt aanaepast. 

Hoe worden de escomplexen en eenmansessen beschermd (pag. Archeologisch waardevolle gebieden hebben een 

33)? Hiervoor is geen aparte aanduiding op de plankaart opgenomen. dubbelbestemmlng gekregen. De escomplexen en eenmansessen 

Voor archeologische waarden is wel een arcering opgenomen, maar liggen binnen de gebiedsbestemming "Agrarisch met waarden -

alle (mogelijke) waardevolle locaties hebben niet de betreffende Landschap". Deze assen worden beschermd via een 

aandulding gekregen. aanlegvergunningenstelsel. 

lnmiddels is een gemeentelijke archeologische waardenkaart 

vastgesteld. De aanwezige waarden zullen worden doorvertaald in 

he! ontwerpplan. In de toelichting word! aangegeven dat de 

archeologische verwachtingswaarden niet op de verbeelding en de 

planregels worden opgenomen. 

De verbeelding, de planrege/s en de toel/chting worden 

aanaeaast. 

Bij het opzetten van nieuwe landgoederen (p. 33 en 48) zou een Nieuwe landgoederen kunnen niet via di! bestemmingsplan worden 

boerderij met een grondoppervlak van pakweg 10,5 ha voor 10 ha mogelijk gemaakt. Zie hoofdstuk 4.1 O van de toelichting. lnitiatieven 

kunnen worden afgesplitst t.b.v. een nieuw landgoed, waardoor daartoe zullen vanwege de mogelijke impact op de omgeving een 

meerdere woningen kunnen worden gerealiseerd. Waar blijft dan de aparte afweging (en raadsbesluit) moeten ondergaan. Daarbij wordt 

meerwaarde voor natuur en landschap? ook gekeken naar de meerwaarde voor natuur en landschap. 

Het bestemmln_qsp/an wordt niet aanaepast. 

Blogascentrales passen volgens het IVN alleen op een De gemeente is van mening dat een vergistinginstallatie met een 

industrieterrein. capaciteit van niet meer dan 100.000 kg op een agrarisch 

bouwperceel kan warden gerealiseerd (een deel van de stoffen 

komt van of op het agrarisch bedrijf ten goede). 

Het bestemmfnasalan wordt niet aanaepast. 

H.4 Toekenning van bouwpercelen van 1,5 ha aan "volwaardige" De gemeente is van mening dat een bestemmingsvlak van 1,5 ha 

aararische bedriiven is te aroot (oaa. 38). Dok ziin de meeste een aoede arootte Is voor een volwaardia aararisch bedriif. Dok het 
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bedrijven overgedimensioneerd. He! is goed dat de cirkelaanduiding provinciaal beleid gaat uit van een oppervlakte van 1,5 ha. In het 

voor boerderljen uit het bestaande bestemmingsplan is vervangen kader van de ambtshalve aanpassingen word! een check gedaan op 

door een exacte intekening van het bestemmingsvlak. De maten van de omvang van atte bestemmingsvlakken. Wei is he! zo dat een 

de bestemmingsvlakken wijken echter nu al behoorlijk at. Bij sommige groot aantal bestemmingsvlakken aan de weg is gelegen. Deze 

bedrijven is een bouwblok van 1,8 ha of meer ingetekend. bestemmingsvlakken zijn weliswaar tot aan de weg getekend, maar 

Nauwkeurigheid is hier op zijn plaats. omdat binnen een zone van een aantal meters, varierend van 20 tot 

50 meter vanaf he! hart van de weg, niet gebouwd mag warden, 

hebben de bestemmingsvlakken "bruto" een grater oppervlak dan 

1,5 ha gekregen. 

Ook dient een minimum afstand tot eigendomsgrenzen in acht le 

warden genomen in verband met hinder voor de omgeving. De eigendomssituatie is over he! algemeen niet ruimtelijk relevant 

Bebouwing en inrichtingselementen van he! erf, zoals aan- en en niet doorslaggevend bij he! toekennen van een bestemming. De 

afvoerwegen, kuilplaatsen, wasplaatsen, silo's etc., kunnen een kadastrale grens is de grens dje word! gebruikt in een 

behoorlijke hinder opleveren voor de omgeving. bestemmingsplan. Het feitelljk gebrulk is relevant voor he! 

bestemmen. 

Het bestemminasalan wardt niet aangepast. 

Omtrent de inhoudsmaat van bestaande woningen mag he! plan Bij he! bepalen van de maxlmale inhoudsmaat is aangesloten blj he! 

flexibeler zijn. Wonen is nl. een belangrijke functie in he! buitengebled provinciaal beleid. 

en een van de minst belastende voor natuur en milieu. 

Het bestemminasalan worclt niet aanaeaast. 

Na het afsplltsen van een lweede bedrijfswoning meet niet nogmaals De gemeente is ook van mening dat dergelijke situaties in principe 

op hetzelfde bedrijt het bouwen van een tweede bedrijfswoning niet wenselijk zijn. Er kunnen echter specifieke bedrijfssituaties 

warden toegestaan (pag. 40) bestaan, waar een dergelijke ontwikkeling niet bij voorbaat hoeft le 

warden uitgesloten. Deze ontwikkelingen kunnen echter niet via di! 

bestemmingsplan mogelijk warden gemaakt, maar zullen dan een 

aparte procedurelbelangenafweging moeten ondergaan. 

Het bestemminosolan word/ niet aan.aeoas/, 

Voor sommige iniliatieven geld! de eis dat er een bedrijfsplan en/of Uitvoering van dergelijke plannen zal de gemeente, indlen nodig, via 

een landschapsplan moet warden opgesteld (pag. 22 en 40). Of men een privaatrechtelijke overeenkomst trachten al le dwlngen. 

wil eisen stellen aan de landschaooeliike lnoasbaarheid 
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milieutechnische inpasbaarheid of de infrastructuur (pag. 43) . Di! is te 

vrijblijvend. Of dergelijke plannen daadwerkelijk warden uitgevoerd 

val! niet le controleren cQ. af te dwingen. Het bestemminasalan wardt nlet aangepast. 

De ervaring leert dat landschapsplannen plannen blijven. Realisatie De gemeente zal een privaatrechtelljke overeenkomst met de 

moet warden gewaarborgd en moet warden gekoppeld aan he! initiatiefnemers afsluiten. teneinde uitvoering van de plannen af te 

bestemmingsplan zodat de eisen ook in de toekomst blljven bestaan. dwingen. 

Het bestemminasa/an wardt nlet aanaeaast. 

Nieuwvestiging van paardenhouderijen most alleen warden Nieuwvestiging van een gebruiksgerichte paardenhouderij is niet 

toegestaan in vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen van een mogelijk. Nieuwvestiging van een productiegerichte paardenhouderij 

volwaardig agrarisch bedrijf. Maneges en rijhallen zijn er al genoeg in is onder voorwaarden wel mogelijk, want deze bedrijven warden 

Haaksbergen (pag. 41 en 67). gezien als een agrarisch bedrljf. 

Het bestemmingsp/an wordt nlet aangepast. 

Glastuinbouw is een erg ontsierende bedrijfstak. Di! moet oak als Dit belreft provinciaal beleid dat de gemeente overneemt in he! 

neventak (max. 500 m2
) niet warden toegestaan bij agrarische bestemmingsplan. 

bedrijven (pag. 42). Dal geld! oak voor teeltondersteunende 

voorzieninaen zoals tunnelkassen en serrestallen. Het bestemminasa/an wordt nlet aanaeoast. 

Waar is in he! bestemmingsplan de Kernrandzone gelegd (pag. 43)? He! begrip Kernrandzone komt uit de Integrals Gebiedsuitwerking. 

lnmiddels is de gemeente van dit begrip afgestapt. Het komt niet 

meer terug in he! bestemmingsplan. 

De taellchtina wordt aanaeaast. 

De projecten op pag. 43 zijn een momentopname en horen niet thuis De projecten zijn opgenomen als onderbouwing van de toegekende 

in een plan dat 1 o jaar mee moet gaan. bestemming op de betreffende percelen. Omdat deze projecten via 

een vrijstelling van het bestemmlngsplan zijn mogelijk gemaakt, zijn 

deze nog niet eerder in een bestemmingsplan vastgelegd. 

Het bestemminasolan wordt nlet aanaeaast. 

De berekenlng van de uitbreiding (pag. 44) leidt tot onredelijkheden Hel is een bewuste beleidskeuze om kleinschalige bedrijven ruimere 

gezien de arbitraire grenzen. lemand met 990 m2 mag 50% uitbreiden uitbreidingsmogelijkheden le geven. Daarom blijft de gemeente 

en kriiQt dus 1485 m2 terwi"I iemand met 1010 m2 maar 25% maa vasthouden aan deze svstematiek. In de toelichtinq zal deze 
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uitbrelden en dus op 1260 m2 komt. systematiek nader warden toegelicht. 

De toelichtlna wordt aangepast. 

Wie gaat het verdwijnen van een mantelzorgwoning (pag. 46) De gemeente heeft beleid voor mantelzorg vastgesteld, dit is 

controleren als nu bij de begrotingsbehandeling al wordt gesteld dat vertaald in hat bestemmingsplan. (Bij dit beleid is aangesloten bij 

er geen geld is voor handhaving. Er moeten in het bestemmingsptan he! provinciaal beleid van mantelzorgwoningen.) 

geen regelingen opgenomen warden die bij voorbaat niet uitvoerbaar 

ziin. Het bestemmlnasolan wore/I nlot aunaeaast. 

Wat zijn ondergeschikte beroepsmatige en bedrijfsmatige activiteiten Een aan huis verbonden beroep Is beperkt tot: "Een dienstverlenend 

(pag. 46)? Mag je aan huis een tandprothetische praktijk starten zoals beroep, dat in of bij een woning wordt uitgeoefend, waarbij de 

is gebeurd aan de Benteloseweg? woning in overwegende mate de woonfunctie houdt en dat een 

ruimtelijke uitwerking of uitstraling heeft die met de woonfunctie In 

overeenstemming is'". 

Een tandprothetische praktijk val! hier, mils voldaan wordt aan de 

voorwaarden, onder. In dit specifieke geval is gebruik gemaakt van 

een VAB-regeling. 

Het bestemmlnasalan wordt nlet aanaeoast. 
Op pag. 48 wordt gesteld dat nieuwe landgoederen geen De mogelijkheden van het realiseren van een nieuw landgoed wordt 

belemmeringen mogen vormen voor de landbouw. De vraag is getoetst aan de eventuele beperkingen van een agrarisch bedrijt in 

wanneer niet? IVN kan zich voorstellen dat een status quo ontstaat de omgeving. Worden de ontwikkelingsmogelijkheden van het 

wanneer het nieuwe landgoed eenmaal is opgericht. De agrarisch bedrijf beperkt, dan is het realiseren van een landgoed 

(on)mogelijkheden van beide functies is dan weer gelijk. niet mogelijk. 

Het bestemmlnasolan wordt nlet aanaeaast. 

Op pag. 50 is het ambitieniveau van de Drekkerstrang niet De ambitieniveaus van de diverse waterlopen zijn door het 

opgenomen. waterschap aangeleverd. Over de Drekkerstrang is geen informatie 

gegeven en daarom niet opgenomen. 

Het bestemmlnasotan wordt nlet aanaeoast. 

Bij de beoordeling van de milieuhygienische situatie (pag. 51) moet in De Nb-wet en Flora- en faunawet worden in hoofdstuk 2.2 aan de 

voorkomende aevallen ook de toekomstiae milieukwaliteit in orde aesteld. 
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ogenschouw warden genomen, bv. de gevolgen van 

kllmaatverandering , de doelstellingen van Natura 2000. Bij de 

opsomming van de milieuregelingen die met rulmtelijke ordening 

samenvallen ontbreekt de Natuurbeschermingswet en de Flora- en 

faunawet. Het bestemmlnasa/an wordt niet aanaepast. 

De alinea over de brandweer (veiligheid) op pag. 54 is niet al. De betreffende alinea is inderdaad niet juist en zal geschrapt 

warden. 

De toellchtina wardt aanaeoast. 

H.5 De grenzen van de bestaande natuurterreinen wijken al van de De begrenzing van de natuurterreinen zal warden aangepast. 

bestemmingslegging. Hier zijn oude perceelssituaties aangehouden 

uit de ontwerpfase van hat vigerende bestemmingsplan. Deze 

grenzen zijn destijds op grand van inspraak op de juiste plek gelegd 

(zie de brieven van de provincie Overijssel en de uitspraken van de 

Raad van Statel. De verbeeldina wordt aanaeaast. 

H.6 In de lnleiding op hoofdstuk 6 word! gesteld dat he! plan He! bestemmingsplan biedt ruimte aan (agrarische) bedrijven om 

ontwlkkelingsgericht is, maar dat de rechtszekerheid niet in he! zich te ontwikkelen. Maar daarnaast biedt het bestemmingsplan ook 

geding mag zijn. IVN stelt vast dat he! plan eenzijdig mogelijkheden voor de natuur in de agrarische 

ontwikkelingsgericht is. Aan (agrarische) bedrijvigheid word! alle gebiedsbestemmlngen. Daarin is namelijk de ontwikkelingsregeling 

ruimte geboden, maar ten aanzien van de ontwikkeling van natuur en van agrarisch naar "Natuur", "Bos" en "Water" opgenomen. Voor de 

landschap word! deze ruimte juist ingeperkt. Di! doet afbreuk aan de bestemming "Agrarisch" is deze mogelijkheid nog niet opgenomen, 

intrinsieke waarde van natuurterreinen en landschapselementen. Oak maar in he! ontwerpplan word! daze mogelijkheid opgenomen. 

word! he! belang voor recreatie en toerisme niet op waarde geschat. 

Een evenwichtige benadering van de ontwikkelingsmogelijkheden 

voor alle funct ies is in ieders belanQ. De p/anreaels warden aan.aepast. 

In de planregels is de rechtszekerheid niet terug te vinden. Aan De eigendomssituatie is over het algemeen niel ruimtelijk relevant 

lnitiatiefrijke ondernemers (agrarisch dan wel anderszins) warden en niet doorslaggevend bij he! toekennen van een bestemming. De 

zeer veel (bouw)mogelijkheden geboden, maar de rechtsbescherming kadastrale grens is de grens die word! gebruikt in een 

van omwonenden en belanghebbenden is minimaal. Di! komt a.a. tot bestemmingsplan. He! feitelijk gebruik is relevant voor het 

uiting In grate bouwkavels voor agrarische bedrijven, in de bestemmen. 

uitbreidingsmogelijkheden daarbij en voor niet functioneel aan he! Wei zal in de planregels een afstand tot de perceelgrens warden 

buitenaebied aebonden bedriiven. De rechtsbeschermina komt ook in aoaenomen. 
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het geding doordat in veel gevallen geen minimumafstand tussen de 

bebouwing en de eigendomsgrens is opgenomen. Dit laatste geldt 

tevens voor woonbestemminaen. De o/anreaels warden oo dlt aunt aanaeoast 

Bestaande niet-functioneel aan het buitengebied gebonden bedrijven Uitgangspunt is dat bedrijven die le groat warden, warden verplaatst 

dienen aan een maximummaat gebonden le warden (pag. 69). Willen naar een bedrijventerrein. Het door de gemeente vastgestelde VAB-

ze verder uitbreiden, dan moeten ze verplaatsen naar een beleid biedt echter oak ruimere mogelijkheden voor niet aan he! 

industrieterrein. Veel van deze bedrijven hebben in het verleden een buitengebied gebonden bedrijvigheid. 

op hun situatie toegesneden bestemming gekregen, waarbij verdere Uit de tabellen van de planregels blijkt welke bedrijven geen 

groei bij voorbaat werd uitgesloten. Deze situaties moeten los warden uitbreidingsmogelijkheden meer krijgen. 

gezien van het VAB-beleid. Hoveniers, tuincentra en 

cultuurtechnische bedrijven dienen ook niet-functioneel aan het 

buitengebied gebonden bedrijven le zijn. Er zou een differentiatie 

tussen grate bestaande en kleine ambachtelijke bedrijven moeten 

warden aemaakt. Het bestemminasolan wordt nlet aanaeoast. 

Is een Sterlocatie volgens de Reconstructiewet bedoeld voor het Er is in het plangebied momenteel 1 sterlocatie. Oil betreft het 

reserveren van ruimte voor de toekomstige groei van intensieve perceel Broekdijk 16. Deze sterlocatie heel! de planologische 

veehouderijbedrijven (pag. 65)? Een Sterlocatie kan worden procedure doorlopen. 

toegekend als de milieuruimte ter plekke aanwezig is. Daarbij moet 

oak getoetst warden aan de Natuurbeschermingswet. Voldoen de 

inaetekende locaties daaraan? Het bestemminasolan wordt niet aanaeoast. 

Naar aanleidlng van het bij recht toestaan van buitenrijbakken binnen De gemeente zal het onderwerp "buitenrijbakken/buitenrijbakken" 

bouwvlakken (pag. 67) kan oak warden gekeken naar permanente nauwkeuriger omschrijven in het ontwerpplan. Overigens word! in 

indrijfboxen voor rundvee en schapen, die steeds meer verschijnen in het ontwerpplan "buitenrijbak" veranderd in "buitenrijbak''. 

he! buitengebied. Het grootste probleem bij buitenrijbakken zijn vaak 

de hoge lichtmasten met horizon- en lichtvervuiling. Daarnaast 

kunnen er soms vraagtekens gezet warden bij het materiaal dat in de De wijze van afvoeren van afval(stoffen) Is niet relevant in he! kader 

bodem word! verwerkt. Bij he! slopen van de bak kan het nodig zijn de van het bestemmingsplan. 

met snippers of vezels vermengde grand af te voeren naar een 

erkende verwerker. De olanreaels en de toellchtlna warden aanmmast. 

Het door de overheid stimuleren en faciliteren van nevenactiviteiten De gemeente is van mening da\, net als in he! provinclaal beteid is 

op agrarische bedrijven (pag. 67), mag niet leiden tot verdringing. opgenomen, diverse vormen van nevenactiviteiten op het agrarisch 

Daarom kunnen nevenactiviteiten beter aezocht warden in het bedliil mOQelilk moeten zlln. 
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verlengde van het agrarisch bedrijf, in plaats van de toeristische, de 

groenvoorziening- ol de zorgsector . Te denken val! aan de verwerking 

van producten van eigen bodem. Ontwikkelingen die dicht bij de 

oorsprong van hat agrarisch bedrijf blijven, garanderen het best dat 

he! landelijke karakter bewaard blijft. Dit vorml op zich weer een 

voorwaarde voor de toerlstlsch-recreatieve aantrekkelijkheid van he! 

aebied. Het bestemmlnasolan wordt niet aanaeoast. 

Er zijn grate verschillen in de oppervlakte van de De eigendomssituatie is over het algemeen niet ruimtelijk relevant 

bestemmingsvlakken voor wonen (pag. 68, 70 en kaart). Noch op de en niet doorslaggevend bij het toekennen van een bestemming. De 

kaart, noch in de tekst zijn criteria opgenomen voor de afstand tussen kadastrale grens is de grens die word! gebruikt in een 

de bebouwing en de eigendomsgrens. Dit leidt tot rechtsongelijkheid bestemmingsplan. Het feitelijk gebruik Is relevant voor het 

en gebrek aan rechtszekerheid. bestemmen. 

Het bestemmlnasolan wordt niet aanaeoast. 

Een aantal zomerhuisjes hebben bij de vaststelling van het geldende Onder 27.2.1 van de planregels is een lijst opgenomen van 

bestemmingsplan Buitengebied een woonbestemming gekregen met voormalige zomerhuizen die inmiddels zijn bestemd als woning. 

een beperkte inhoudsmaat en beperkingen voor het oprichten van Daarbij is aangegeven dat de inhoudsmaat van de woningen in 

bijgebouwen. Deze op de situatie toegespitste maatvoering is niet deze lijst niet meer dan 450 m' mag bedragen. 

terug le vinden in het nieuwe voorontwerpplan. 

Het bestemmlnasolan wordt niet aanaeoast. 

H.7 Het knotten van bomen word! onder de niet- Uiteraard gaat het hier om hel knotten van die specifieke 

aanlegvergunningplichtige werkzaamheden geschaard. Dat klopt als boomsoorten die moeten warden geknot. 

het gaat om boomsoorten die geschikt zijn voor knotten 

(wilgenrassen, leilindes, dakplatanen). Bij andere bomen staat 

knotten gelijk aan verminking of aanzet tot afsterven. He! periodiek 

afzetten (niet elk jaar) van bepaalde boomsoorten teneinde deze weer 

utt le laten lopen, kan wel tot de niet-aanlegvergunningplichtige 

werkzaamheden !:lerekend warden (els, berk). Het bestemmlnasolan wordt niet aanaeoast. 

Bij het verlenen van een aanlegvergunning moet rekening gehouden In de toelichting op de planregels word! dit opgenomen. 

warden met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. 

De toelichtina wordt aanaeoast. 

Bii de afwegingscriteria voor het toetsen van een aanvraag voor een De gemeente is van menina dat het voorbeeld wel juist is. 
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aanlegvergunning warden op pag. 73 een aantal voorbeelden 

genoemd. Nummer 3 is een stem voorbeeld. Bij het beplanten van 

een perceel met houtopstanden leveren alleen de buitenste rijen 

mogelijk wortel- of schaduwschade op voor belendende percelen. 

Burgemeester en wethouders kunnen ender voorwaarden vergunning 

verlenen en daarbij stellen dat de buitenste randen van een nieuw 

bosperceel niet beplant mogen warden . In feite Is zelfs dat niet nodig De laatste opmerking is van privaatrechtelljke aard en niet 

want wettelijk mogen geen opgaande bomen geplant warden binnen planologisch relevant. 

2 meter van de eigendomsgrens. 

Hot bestemmlnasplan wordt niet aanaepast. 

Gedoogbeschikking {pag. 75) is een contradictio In terminis. Een Een gedoogbeschikking is een juridisch middel om bewust - en 

dergelijke beschikking ondermijnt het gezag van het bestuursorgaan gemotiveerd - al te zien van handhaving. 

en heeft vaak een precedenlwerking. Daarom dient een 

aedooabeschlkklria nooit le warden aJoeaeven. Het bestemmlngsp/an wordt nlet aanaepast. 

De definitie van legaliseren {pag. 75) is niet juist. lets dat In Bi] legalisering i§ het niet in overeenstemming met de geldende 

overeenstemming is met de geldende regelgeving is niet illegaal. Bij regelgeving, maar ~ het in overeenstemming gebracht. 

legaliseren wordt regelgeving meestal aangepast aan de overtreding. 

Een voorbeeld hiervan is het legaliseren van permanente bewoning 

van zomerhuisles. Het 0estemmlni1spJan wordt nlet aannepast. 

De kaart met de reconstructiezonering uit de Gebiedsuitwerking De reconstructiekaart van de provincle Overijssel voor wat betreft 

ontbreekt nag in de bijlagen van het bestemmingsplan. De het gedeelte van de gemeente Haaksbergen is opgenomen op 

Gebiedsuilwerking moet nag warden vastgesteld door de albeelding 5 van de toelichting. De kaart uit de Gebiedsuitwerking is 

gemeenteraad. achterwege gelaten, omdat de gebiedsuitwerking nag niel definitief 

is vastgesteld {a.a. de Kernrandzone meet nag verwijderd warden). 

Het bestemmlnosolan wordt nlet aanaeoast. 

In het geldende bestemmingsplan zijn hydrologische bufferzones en Gecontroleerd wordt waar de hydrologische bufferzones binnen de 

zones met microrelief opgenomen, ter bescherming van bas- of natuurbestemming liggen. Daar waar deze zone niet binnen 

respectievelijk de waterhuishouding in/rand natuurgebieden en van de bas- of natuurbestemming ligt, word! de aanduiding "milieuzone 

escomplexen en eenmansesjes. In het voorontwerpplan ontbreken - hydrologlsche bufferzone" opgenomen, cf. het bestemmingsplan 

deze zones. Hierdoor kunnen belangrijke waarden in het gebied voor het buitengebled van de gemeente Hellendoorn. 

aanaetast warden. De bescherminaszones moeten alsnoo warden 
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oonenomen. Het bestemmlnasolan wordt aanaeoast. 

Planreaels 

Bij bijna iedere bestemmlng is de mogelijkheid opgenomen voor Bij een ontheffingsprocedure is de periode van de terinzagelegging 

burgemeester en wethouders om wijziging van de bestemming door door B&W bepaald op twee weken. In het kader van de Wabo, 

le voeren of ontheffing te verlenen volgens in artikel 39.1 genoemde word! deze procedure uit het bestemmingsplan gehaald (overlgens 

voorbereidingsprocedure. Het ontwerpbesluit wordt dan 2 weken ter is de periode van de terinzagelegging dan 6 weken). 

inzage gelegd. Deze periode is te kort (denk aan vakanties e.d.). Voor De procedure voor een wijzigingsplan is in de Wro geregeld. 

wijziging van het bestemmlngsplan is geen procedure opgenomen, De gemeente is van mening dat de besluiten voor deze 

alleen een summier afwegingskader. Is di! wettelijk geregeld in de wijzigingsplannen door B&W genomen kunnen warden. Wijzigingen 

nieuwe Wro? Met deze bevoegdheden trekken B&W de macht van het bestemmingsplan welke niet in dit plan zijn opgenomen, zijn 

volledig naar zich toe. De gemeenteraad of andere instanlies hoeven alleen mogelijk door een herziening van he! bestemmingsplan 

nergens in gekend te warden. waarbij he! besluil door de gemeenteraad word! genomen. 

De toe/ichting en de planregels warden aangepast aan de 

Wa.bo. 

Er zijn veel le veel wijzigings· en ontheffingsmogelijkheden Het opnemen van ruime wijzigings· en ontheffingsmogelijkheden is 

opgenomen en deze zijn over het algemeen veel te ruim. Doordat er een bewuste keus van de gemeente. De gemeente wil namelijk veel 

zoveel ontsnappingsmogelijkheden op de regels zijn, zal het aantal flexibiliteit opnemen in het bestemmingsplan. Wanneer dergelijke 

procedures alleen maar toenemen in plaats van al. De afwegingen mogelijkheden niet zouden zijn opgenomen, zouden veel meer 

die B&W daarbij moeten maken zullen steeds ingewikkelder worden ontwikkelingen/initiatieven die vanuit rulmtelijk oogpunt niet op 

vanwege het ontbreken van objectieve criteria, het al of niet bezwaren stuiten, een - veel zwaardere -

binnenkomen van inspraakreacties, de doorwerking van eerdere bestemmingsplanprocedure moeten doorlopen. 

besluiten en mogelijke precedentwerking. 

Het bestemmlnasolan wordt niet aanaeoast. 

Paaina's 

7 Begrip 1.11 geeft geen goede definitie. Zoals het er nu staat zou ook De gemeente vindt de definitie wel julst. In de toelichting word! ter 

een tractorfabriek als agrarisch dienstverlenend bedrijf kunnen verduidelijking openomen dat het betreft een bedrijf dat is gericht op 

warden aangemerkt. het verlenen van diensten aan agrarische bedrijven door middel van 

het telen van gewassen, het houden van dieren, of de toepasslng 

van andere landbouwkundige methoden, met uitzondering van 

mestbewerking. Voorbeelden van agrarisch dienstverlenende 

bedriiven ziin: arootveeklinieken, Kl-stations, mestooslaa· en 

\\IJl'.\\llll 135 



NOTA INSPRAAK EN OVERLEG BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HAAKSBERGEJ 

mesthandelsbedrijven, loonwerkbedrijven (inclusief verhuurbedrijven 

voor landbouwwerktuigen), veetransportbedrijven, 

veehandelsbedrijven. 

De toe/lchtlna wordt aanaeoast. 

9 Begrip 1.26 en 1.27 houden in dat een kippenhok kan warden De definities zijn naar onze mening correct. Boerderijkamers kunnen 

verbouwd tot zomerhulsje. alleen na ontheffing gerealiseerd warden. In de toelichting op de 

planregels word! opgenomen dat ender boerderijkamers oak 

boerderij-appartementen warden verstaan. 

De toelichtlna wordt aanaeoast. 

10 Bij begrip 1.44 word! een niet-limitatieve opsomming gegeven die De gemeente is van mening dat de opsomming niet discutabel is. 

zeer discutabel is. 

Hel bestemmlnosolan wordt nlet aamwoasl 

11 Bij begrip 1.52 word! voorbijgegaan aan het gebruiksgericht inzetten De definitie zal warden aangepast: "paardenhouderij: het 

van paarden in aanspanningen. bedrijfsmatig, nlet op agrarische productie gericht houden en stallen 

van paarden en pony's, metals ondergeschikte nevenactiviteit he! 

fokken, africhten, trainen en berijden van paarden en pony's." 

De o/anreae/s warden aanaeoasl. 
12 Bij begrip 1.62 zljn de consequenties (nog) moellijk le overzien. Deze definltle komt ult he! provinciaal beleid. 

Het bestemmlnasolan wardl niet aangepast. 

13 Van begrip 1.74 idem. Deze definitie volgt ult de wet. 

Het bestemmlnasolan wordt nlet aanaeoast. 

13 Het woord realiseren is hier waarschijnlijk niet op zijn plaats. Aangenomen word! dat hier de delinitie van 1. 76 is bedoeld. Het 

woord realiseren is wel op zljn plaats, want he! betrelt de functie van 

de bestemming. 

Het bestemminasolan wordt nlet aanaeoast. 

14 Bii 1.92 is een deel van de zin weaaevallen. Het klopt dat een deel van de delinltle is wt>nnevallen. Dit wordl 
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aangepast. 

.De p/anreaels warden aan.aeoast 

14 Blj 1.97 verwijzing naar een wettekst. De delinitie van "uitwerking" kan ult he! bestemmingsplan worden 

gelaten, omdat he! plan geen mogelijkheden biedt voor een 

uitwerkingsplan. 

De p/anreoe/s warden aan.aeoast. 

15 Blj 1.107 idem en 1.108 klopt niet. De gemeente ziet niet in wat niet zou kloppen. 

Het bestemmlnasolan wardt niet aanaeoast. 

19 Zowel hier als bij "Agrarisch-Agrarisch bedrijf" staat dat de gronden De gemeente Is het er niet mee eens dat de uitoefening van het 

bestemd zijn voor de uitoefening van he! agrarisch bedrijf. Di! is agrarisch bedrijf verwarrend is. De gemeente ziet niet in waarom di! 

verwarrend. verwarrend is. 

Het bestemminasolan wardt nlet aanaeoast. 

19 De limitalieve opsomming onder artikel 3.1a Is niet compleet. Er zou De gemeente Is van mening dat he! telen van groente en 

onder andere nog toegevoegd kunnen worden: (vollegrond) paddenstoelen wel mo et warden gezien als agrarisch bedrijf. 

groenteteelt, paddenstoelenteelt. 

Het bestemmlnasolan wardt nlet aangepast. 

19 Met artikel 3.2.1 word! een vrijbrief gegeven voor het oprichten van De gemeente is van mening dat bouwwerken, geen gebouw zijnde 

allerlei lrutsels en landschapsontsierende bouwwerken. Middels RvR- mogelijk zijn in he! agrarisch gebied en op he! agrarisch bedrijl. 

beleid en handhaving proberen we daar julst vanaf le komen. 

Hetzelfde aeldt voor 4.2.6.a en 4.2.6.h. Het bestemmlnasolan wardt niet aanaeoast. 

20 Artikel 3.4.c, 8.4.c enzovoort geeft de mogelljkheid om op elke 0,5 In de Stuurgroep landelijk gebied is aangegeven dat word! 

hectare een schuilstal te bouwen. Daarmee creeer je in sommige vastgehouden aan een schuilstal per 0,5 ha. 

delen van de gemeente een woud van hokjes in weitjes. Bovendien 

geeft zoiets aanleiding tot aanwas: er komt een aldakje bij, een 

paadje, een mestplaat, een terrasje, enzovoort. Om dat le voorkomen 

moet voortdurend handhavend opgetreden worden. Dal kan niet de 

bedoeling zijn. Het bestemm/ngsp/an wordt niet aangepast. 

20 Bii 3.4.d: wat word! verstaan onder "dat een trekkershut wordt In de toelichtina is ooaenomen wat word! verstaan onder een 
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beheerd door een toerlstische organisatie"? Toeristische organisatie toeristische organisatie in vergelijking met een "natuur"-organisatie". 

is niet gedefinieerd in de begrippenlijst. In de toelichting zullen enkele voorbeelden warden genoemd van 

toeristische organisaties (zoals VVV en Regio Twente) en 

natuurorganlsaties (zoals Natuurmonumenten, Overijssels 

Landschap en Staatsbosbeheer). 

De toellchllna word/ aanae1>asl. 

22 Bij 3.7.1.d, 7.7.1.b enzovoort : het is belachelijk dat een De gemeente is van mening dat binnen de bestemming "Agrarisch" 

aanlegvergunning moet warden aangevraagd voor he! planten van de aanleg van houtgewassen alleen kan wanneer daar een 

houtgewassen anders dan houtteelt en boomkwekerijen. aanlegvergunning voor is afgegeven, omdat binnen deze 

bestemming de bedrijfsvoering van de agrarisch bedrijven most 

warden meegenomen in de afweging of er bomen kunnen warden 

geplant. 

Hel beslemminasrilan ward! niet aanaenast. 

22 Artikel 3.8.a, 8.8.a enzovoort betekent dat er nieuwe boerderijen en Op voorhand zijn er geen locaties aangewezen. Wanneer er een 

paardenhouderijen opgericht kunnen warden. Waar zou de plan voor een nieuw grondgebonden agrarisch bedrijl wordt 

(omgevings)ruimte voor dit soort ontwikkelingen moeten liggen? ingediend zal er een ruimtelijke alweging warden gemaakt. Nieuwe 

Tijdens de rullverkaveling waren al geen nieuwbouwlocaties te grondgebonden agrarische bedrijven zijn niet overal toegestaan 

vinden. (bijvoorbeeld niet binnen een extensiveringgebled). 

Het bestemmlnasalan ward! nleraanaeoosL 
22 Artikel 3.8.a.6 geeft geen garantie dat de landschappelijke inpassing De garantie voor een landschappelijke inpassing kan warden 

ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt. Het maken van een plan is te verkregen door een privaatrechtelijke overeenkomst tussen de 

vrijblljvend. De realisatle en duurzame instandhouding moet op een gemeente en de inltiatielnemer. 

andere manier afgedwongen warden. Ook moet gebruik warden 

aemaakt van aebledselaen beolanllna. Het bestemmlnasa/an wardt nlel aanaeaast. 
22 Artikel 3.8.b, 8.8.d enzovoort geeft uitbreidingsmogelijkheden voor De gemeente is van mening dat een agrarisch bedrijf moet kunnen 

kleinere agrarlsche bedrijven om le groeien tot 1,5 hectare. uitbreiden lndien blijkt dat di! uit hoofde van de bedrijfsvoering 

Anderhalve hectare bebouwing is heel massaal. De vraag is of deze noodzakelijk is. Gemeente is van mening dat een bestemmingsvlak 

mogelijkheid moet warden opgenomen. In ieder geval zullen nadere van 1,5 ha nodig is voor de toekomstgerichte agrarische bedrijven. 

eisen moeten warden oesteld t.a.v. de liaaina van het bedriif. de 
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zulniae benuttina en de landschappelijke incassina. Het bestemmlnasalan wardt niet aanaeaast. 

23 Artikel 3.8.e geeft intensleve veehouderijen in verwevingsgebieden de De gemeente is van mening dat een agrarisch bedrijf moet kunnen 

mogelijkheid om uit le breiden tot 1,5 hectare. Dergelijke vergrotingen uitbreiden indien blijkt dat di! uit hoof de van de bedrijlsvoering 

dlenen beperkt te blijven tot de sterlocaties. noodzakelijk is. Gemeente is van mening dat een bestemmingsvlak 

van 1,5 ha nodig Is voor de toekomstgerichte agrarische bedrijven. 

Sterlocaties kunnen uitbreiden tot 2 ha. 

Het bestemm/n.asalan wordt niet aanaeoast. 

23 Artikel 3.8.h is een uitwerking van de RvR-regeling. Omdat he! een Er is geen sprake van een tijdelijke regeling. He! reconstructiebeleid 

tijdelijke regaling In he! kader van de Reconstructiewet is, kan deze dient in een bestemmingsplan le warden vertaald. 

niet rechtstreeks in het bestemmingsplan warden opgenomen. Het kan voorkomen dat een dergelijke woning niet (geheel) binnen 

Daarnaast kan ervan warden uitgegaan dat het niet nodig is een extra he! bouwperceel gebouwd kan warden. De gemeente wil deze 

woning buiten het bestaande bestemmingsvlak le realiseren. Voor flexibiliteit in he! plan opnemen. 

elke extra woning moet nl. 850 m2 aan bedrijfsgebouwen warden 

gesloopt, dus er komt een bouwkavel van tenminste 850 m2 vrij. Voor 

meer extra woningen warden locaties gezocht aansluitend aan de 

bebouwde kom (kernrandzone oc de iuiste clekl. Het bestemmlnasalan wardt niet aanaeoast. 

25 Bij artikel 4.4.2: voordat een sterlocatie toegewezen kan warden moet Onder 3 is opgenomen dater beschikbare omgevingsruimte voor 

eerst beoordeeld warden of de benodigde milieuruimte ter plekke 175 Nge (of 140 Nge in geval van een gemengd bedrijf) aanwezig 

aanwezig is. moetzijn. 

In de toelichling op de planregels zal warden ingegaan op de 

Natuurbeschermlngswet en de Flora- en faunawet. 

De toelichtin.a wordt aangeaast. 

25 In de bovenste label is de oppervlakte van de Eibergsestraat 242 en De opmerking is correct. 

het huisnummer aan de Peddedijk niet ingevuld. 

De alanreoels warden aanaeoast. 

25 In de onderste label dient de bestaande oppervlakte niet uitgebreid te Gemeente is van mening dat aan bedrijven in het buitengebied 

warden voor installatiebedrijven, paardentrailerverkoop en uitbreidingsruimte gegeven moet warden, mils zij voldoen aan de 

aannemersbedrijven. Deze bedrijven zijn niet functioneel gerelateerd ruimtelijke kwaliteltskaders (Kwaliteitsimpuls Groene Ruimte). 

aan het buitengebied en kunnen bij verdere groei verplaatsen naar 

een industrieterrein. Hetzelfde oeldt voor aorarische loonbedriiven die 
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hoofdzakeliik in het arondverzet of de cultuurtechniek werken . De olanre_Qefs warden aanneosst. 

26 Waarom moeten er zendmasten op agrarische bouwblokken worden De betreffende aanduiding komt 1 keer voor In het 

opgericht? (artikel 4.1.1 en 4.2.6.a). Dit heeft niets te maken met het bestemmingsplan. Het betreft een specifiek geval van een zendmast 

landbouwbedrijf. aan de Goorsestraat 237. 

Het bestemmingsolan wardt n/et aangeoast. 

26 Artikel 4.2.1.b, 6.2.1.b enzovoort: wat houdt het beginsel van In de toelichting op de planregels zal het begrip 

"bebouwingsconcentratie" in? Hier is geen definitie of uitleg van bebouwingsconcentratie worden uitgelegd. He! is belangrijk dat 

opgenomen. bebouwing zoveel mogelijk geconcentreerd word! gebouwd, zodat 

geen rommelig overkomende verspreide bebouwing word! 

gerealiseerd. In de planregels is daarom bepaald dat de bebouwing 

volgens het concentratiebeginsel moet worden gerealiseerd. 

De toellchtlna wardt aangeoast. 

27 Artikel 4.2.2.d: waarom word! hier he! agrarisch loonbedrijf apart De aangehaalde regellng over het agrarisch loonbedrijf wordt 

genoemd? geschrapt, namelijk verwijderen van "en het agrarisch loonbedrijf", 

aangezien agrarische loonbedrijven reeds zijn geregeld als 

nevenactivileit. 

De olanregels warden aanaeoas/. 

27 In artikel 4.2.2 is de afstand tot de eigendomsgrens vergeten. De eigendomssituatie is over het algemeen niet ruimtelijk relevant 

en niet doorslaggevend bij het toekennen van een bestemming. De 

kadastrale grens is de grens die word! gebruikt in een 

bestemmingsplan. Het feitelijk gebruik is relevant voor het 

bestemmen. In de planregels zal een afstand t.o.v. de 

perceelsgrens worden opgenomen. 

De a/anreae/s warden aange0ast. 

27 Artikel 4.2.2.1: he! bij recht toestaan van 500 m2 aan Deze maat is overgenomen uit het provinciaal beleid. 

leeltondersteunende kassen blj ieder agrarisch bedrijf is absurd. De gemeente zal dit aanpassen en het oprichten van max. 500 m2 

toestaan via een ontheffing, zodat er randvoorwaarden gesteld 

kunnen worden. 
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De nlanreaels warden aanaenast. 

27 Artikel 4.2.3.1: een perceelsgrens is wat anders dan een De eigendomssituatie is over het algemeen niet ruimlelijk relevant 

eigendomsgrens. Aan elkaar grenzende percelen kunnen elgendom en niet doorslaggevend bij het toekennen van een bestemming. De 

zijn van dezelfde (rechts)persoon. In dat geval is de afstand tot de kadastrale grens is de grens die word! gebruikt in een 

perceelsgrens totaal oninteressant. De afstand die in acht genomen bestemmingsplan. Het feitelijk gebruik is relevant voor he! 

meet warden tussen bebouwing en de eigendomsgrens dient niet bestemmen. 

alleen de gelden voor he! hoofdgebouw, maar ook voor alle andere 

gebouwen. Hier kan eventueel met een ontheffingsregeling aan 

verbonden warden om de voorgeschreven afstand le verkleinen tot 

bijvoorbeeld minimaal 2 meter. Gelijkluidende artikelen komen 

meermaals veer in de reaels. Het bestemminasolan wordt nlet aanaeoast. 

29 Waar komen de bepalingen ender artikel 4.4.a vandaan? Uit de Deze bepalingen komen uit het Reconstructieplan Salland-Twente. 

Reconstructiewet? 

Hel bestemminaso/an wordt nlet aanaenast. 

29 De ontheffingsmogelijkheid veer rijhallen schrappen (artikel 4.4.d) Gemeenle wil paardenhouderijen de mogelijkheden bieden om een 

rijhal te bouwen. 

Het bestemmlnasolan wordl nlet aanaeoasl. 

29 De artikelen 4.4.e en 4.4.f zijn twee tekstvarianten die hetzelfde Onder e: betreft het gebruik van bestaande gebouwen 

beogen. De voorgestelde groeimogelijkheden betekenen in veel Onder I: betreft de bouw van nieuwe gebouwen 

gevallen een verdubbeling van he! nu aanwezige vloeroppervlak van 

de nevenactivltelt. Een dergelijke groei is, gezien de 

ontstaansaeschiedenis van deze bedriiven niet le rechtvaardiaen. Het bestemmlnasolan wordt nlet aanaeoasl. 

30 Artikel 4.4.q: de verwijzing klopt niet. De afstand tot de De eigendomssituatie is over het algemeen niet ruimtelijk relevant 

eigendomsgrens mag door een ontheffing niet teruggebracht warden en niet doorslaggevend bij he! toekennen van een bestemming. De 

tot o meter. Er meet altijd een zekere afstand (2 meter?) in acht kadastrale grens is de grens die word! gebruikt in een 

warden genomen. bestemmingsplan. He! feitelijk gebruik is relevant veer he! 

bestemmen. 

Hel bestemmlnasolan wordt nlel aanoeoast. 

31 Grootschaliae mestveraistinasinstallaties horen oo he! industrieterrein De aemeente wil aararische bedriiven de moaeliikheid bieden om 
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thuis (artikel 4.4.w en 4.6.g). een relatief kleine meslvergistingsinstallatie te realiseren. Daaram 

zijn installaties met een maximale capacitelt van 100.000 kg 

mogelijk. 

Het bestemmlnasolan wordt nlet aanaeoast. 
32 Artikel 4.6.e.3. 4.6.f.6 en 5.6.d.6 enzovoort: wat wordt verstaan onder Deze term zal warden geschrapt uit de planregels. 

"de randzone van het extensiveringsgebied"? Oil is niet gedefinieerd 

in de beariooenliist. De olanreaels warden aanaeoast. 

33 Artikel 4.7.b: deze wijzigingsbevoegheid is een uitwerking van de Er zal een regel opgenomen worden dat voldaan word! aan he! 

RvR-regel ing. Deze kan niet rechtstreeks In het bestemmingsplan vastgestelde RvR beleid. Hierin staat een datum vermeld. 

warden opgenamen, omdat het een tijdelijke regaling betreft in het 

kader van de Reconstructiewet. He! gaat oak om bedrijfsgebouwen 

die er al stonden toen de regaling van kracht werd (peildatum 01-01 · 

2004) en maa niet aebruikt warden voor recent aebouwde stallen. De olanreaels en taelichtlna warden aanaeoast. 

33 In artikel 4.7.3 wordt niet gerefereerd aan het LOP. Artikel 4.7.a ender 3 wordt waarschijnlijk bedoeld. Bij nleuwe 

ontwikkelingen dient een inrichtingsschets gemaakt le warden. Daze 

wordt beoordeeld door de ervenconsulent. 

Het bestemmlnasolan wardt nlet aanaeoast. 
33 In artikel 4.7.5, 5.7.b.5 enzovoort wordt gesteld dat in voorkomende Met "een andere locatie" wordt gedoeld op de Kernrandzone, die in 

gevallen wordt gezocht naar een andere locatie voor de extra he! kader van Rood voor Rood in de Integrals Gebiedsuitwerking 

woning( en) . Oit is niet juist. Er kan een extra woning warden gebouwd word! genoemd. lnmiddels is de gemeente van di! begrip afgestapt. 

op de plaats van de gesloopte bebouwing, voor meer extra woningen Het komt niet meer terug in he! bestemmingsplan. 

warden locaties gezocht aansluitend aan de bebouwde kom (RvR-

zone oo de iuiste olek). Het bestemmlnaso/an wardt nlet aanaeoast. 

33 De wijzigingsbevoegdheid van artikel 4.7.c, 4.7.d en 4.7.e dient alleen De gemeente is het er niet rnee eens dat dit alleen mogelljk meet 

toegepast le kunnen warden op agrarische bedrijven met een zijn voor agrarische bedrijven van 1 ha of grater. 

bestemmingsvlak van 1 hectare of grater. 

Hel bestemmlnasolim wordt nlet aant1ooas1. 
33 Zorgboerderijen en kwekerljen zeals genoemd ender 4.7.c en 4.7.d In he! afwegingskader dat aan de wijzigingsbevoegdheid is 

kunnen niet overal in het buitengebied warden toegelaten. Hier is een gekoppeld, zljn zaken als verkeerskundige toelaatbaarheid en 

zonerina noodzakeliik i.v.m. zaken als verkeersafwikkelina en landschaooeliike inoasbaarheid ooaenomen. 
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landschappelijke toelaatbaarheid. 

Het bestemmlnasalan WO«lt niet aana1HJaSf, 

35 Watwordt In artikel 5.1.J verstaan onder ieeltondersteunende Er zal een definitle voor teeltondersteunende voorzienlngen worden 
voorzleningen"? Dit is nlet gedefinleerd in de begrlppenlljst. opgenomen: 

Voorzieningen In, op of boven de grand die door agrariscbe 
bedrijven met plantaardige tee/ten warden gebrulkt om de vo/gende 
doe/en na te streven: 
a. verbetefing van de produclie, onder meer door teeltvervroeglng 

en variating; 
f!. verbetering van de arbe/dsomstandigbeden, onder meer door 

gewassen verhoogd te telen; 
c. het bereiken van posit/eve effecten op milieu en water 

(bodembeschermlng. teru9drlnglng onkruidbestrijding, effe.c//ef 
omgaan met water); 

d. het voorkomen van schade door vorst; 

Ook zal een definitie opgenomen warden voor teeltondersteunende 

kassen: 
kassen in, op of boven de grand die door agrarische bedrljven met 
plantaardige tee/ten warden gebruikt om de volgende doe/en na te 

streven: 
a, verbetering van de produc/ie., onder meer door teeltvervoeglng 

en -variating; 
b. verbetering van de arbeidsomst1;1.ndigheden, onder mear door 

gewassen verhaogd te te/en; 
c:. het voorkomen van schade door vorst; 

H.et bestemmfnn""/llfl wordt aanaeaast. 

35 Artikel 5.2.2: een bouwhoogt_e van 1 o meter voor een kwekerij lijkt erg Overlge bouwhoogtes van agrarische bedrijven zijn ook 10 m. De 

hoog. gemeente is van mening dat de bouwhoogtes voor gebouwen van 

kwekerijen dezelfde mag zljn als voor andere agrarische bedrljven. 

Het bestemmlnasalan wordt nlet eanmonast. 

42 Artikel 6.2.5.a: Jichtmasten met een hoogte van 1 O meter op De gemeente past de hoogte van Jichtmasten aan naar 6 m. 
oaardenhouderilen is ook era hooa. Wellicht kunnen nadere elsen 
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oesteld worden t.a.v. he! oebruik om lichtvervuilina te voorkomen. De olanreaels warden aanaeoast. 
43 Artikel 6.4.a: het bouwen van een rijhal alleen toestaan ter vervanging De gemeente wil paardenhouderijen de mogelljkheid bieden om een 

van een VAB van dezelfde oppervlakte. rijhal te bouwen. 

Het bestemmfnQsp/an wardt nlet aanaepast. 

49 Voor toepassing van artikel 7.6.a dient geen ontheffingsprocedure Het betreft hier het gebruik van de gronden, niet de realisatie van 

maar een wijzigingsprocedure te warden gevolgd. gebouwen. Aangezien de functie niet verandert hoeft geen 

wijzigingsprocedure le warden gevolgd. 

Het beSlemmfnoso/an wordt nlet aanaeoast. 
51 Artikel 7.8.d en 8.8.h: natuurontwikkeling meet ook plaats kunnen In het ontwerpplan word! de wijzlgingsbevoegdheid naar "Bos", 

vinden los van het provinciaal natuurbeleid en op de bestemming "Natuur" en "Water" oak in de bestemming 'Agrarisch" opgenomen. 

"Agrarisch". 

Het bestemmlnasolan wardt aanaeoast. 
57 In de label dient de bestaande oppervlakte niet uitgebreid le worden De gemeente is van mening dat aan bestaande bedrijven 

voor niet-functioneel aan het buitengebied gebonden bedrijven. Als uitbreldingsruimte geboden kan worden, mils word! voldaan aan het 

deze bedrijven boven een bepaalde maat uit groeien kunnen ze ruimtelijk kwaliteitskader. 

verplaatsen naar een industrieterrein. Hetzelfde geld! voor agrarische Bedrijven die le groot warden, warden verplaatst naar een 

loonbedrijven die hoofdzakelijk In het grondverzet of de bedrijventerrein. Uit de tabellen van de planregels blijk1 welke 

cultuurtechniek werken. Sommigen hebben in weerwll van het bedrijven geen uitbreidingsmogelijkheden meer krijgen. 

bestaande bestemmingsplan al de maximale oppervlakte bebouwd. 

Hier warden dus afwiikende situaties aeleoaliseerd? Het beslemminflsolan wordl nlet aann..,,ast. 

66 Uit artikel 12.5.1 en artikel 18.5.1.a dient het laatste zinsdeel en de Het aanlegvergunningstelsel word! ambtshalve aangepast, zie 

beide ultzonderingen le warden geschrapt, le weten: 'grater dan 100 hiervoor de ambthalve aanpassingen van de planregels. 

m2 met uitzondering van her aanleggen van wegen en paden fer 

directe ontsluiting van agrarlsche bouwperce/en en het aanleggen van 

koe- en kavelpaderl'. Het is onzlnnig in dergelijke ingrepen In bos bij 

recht toe te staan. De otanreaels warden aanaeoast. 

67 Het atwegingskader in artikel 12.5.3 is te summier en voor meerdere Op het moment dat waarden dreigen le worden aangetast, kan dit 

uitleg vatbaar. atwegingskader worden gehanteerd. 

Het bestemminasolan wardt nlet aan~aepasl. 
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70 Artikel 14.1.c: voor zover bekend is er geen bedrijfswoning aanwezig Dit is per abuis opgenomen. In 14.1 onder dis reeds opgenomen 

op he! adres Alsteedseweg 64. dat geen bedrijfswoning aanwezig is. 

Het bestemmtngsp/an wordt aangepast. 

70 Artikel 14.2.1 en 14.4.d: uitbreiding van de detailhandel aan de De gemeente is van mening dat de vrij geringe uitbreiding, welke 

Alsteedseweg Is door de provincie altijd strak tegengehouden. vanuit het oogpunt van een meer efficiente bedrijfsvoering gewenst 

Waarom mag het nu wel? Is, geen bezwaren oplevert. 

Het bestemmlnasolan wordt niet aanaeoast. 

71 Artikel 14.4.a en 14.4.b: de goothoogte en bouwhoogte kan middels De ontheffing voor de goothoogte word! verlaagd naar 7 m. de 

een ontheffing fllnk opgetrokken warden. ontheffing van de bouwhoogte blijff gelijk. 

De olanrege/s warden aangeoast. 
71 Artikel 14.4.d.2: wordt hier het LOP bedoeld en aanplant met In de planregels staat 'passend binnen he! gemeentelijk 

inheemse soorten? Er staan nu vooral cultlvars. landschapsbeleid". De gemeente vindt deze verwijzing voldoende. 

In de toelichting op de planregels word! hierop ingegaan ter 

verduidelijking. 

De toe//chtlns. wordt aans.ee.ast. 
72 De ontheffing van de gebruiksregels in artikel 14.6 dient geschrapt le Dit is correct. 

warden (inwoning). 

Het bestemmlnasplan wordt aanaeoast. 

75 De ontheffing van de bouwregels in artikel 15.4.f en 21.4.f dient Gemeente is het er niet mee sens dat de ontheffing inzake de 

geschrapt le warden (afstand tot de perceelsgrens). afstand tot de perceelsgrens geschrapt kan warden. 

Het bestemm/ngsolan wordt niet aangeoast. 

Tl In de label zitten pm's en Hengelosestraat 49 komt 2 keer voor. De onderste Hengelosestraat 49 betreft Hengelosestraat 83. Dit 

Veldmaterstraat 45 ligt toch niet in het buitengebied? wordt aangepast. 

Veldmaterstraat 45 ligt wel in dit bestemmingsplan 

(horecabestemming) . 

De olanreaels warden asnoeoast. 
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81 Artikel 17.2.1.a en 17.2.1.b: de goothoogte en bouwhoogte van De maximale goothoogte word! gezet op 4 m en de maximale 

gebouwen op de begraafplaats is erg hoog voor deze fraai in het bas bouwhoogte op 8 m. 

gelegen plek. 

De p/anrenels warden asnflepast. 

81 Tabel: waar word! aan de Alsteedseweg een nieuwe begraafplaats De begraafplaats aan de Alsteedseweg betreft een bestaande 

aangelegd? locatie aan de zuidkant van Buurse. 

Hel bestemmlnasolan word/ niet aanaeoasl. 

83 Artikel 18.1.e: wat word! hier bedoeld met een bijgebouw? Een Aan de noordoostzljde van he! Buurserzand, nabij de 

bijgebouw bij wat? Stendermolenweg bevindt zlch, binnen de bestemming "Natuur'', 

een gebouw voor Stichting Natuurmonumenten. Naar di! gebouw 

word! in de betreffende planregel verwezen. 

Echter, "bijgebouw" is niet correct. Hier bevinden zich de kantoren 

van Natuurmonumenten, expositierulmte, opslag en werkplaats. Het 

perceel van Natuurmonumenten krijgt daarom de bestemming 

"Maatschappelijk" en de aanduiding "bedrijfswoning uitgesloten''. 

De p/anrenets en de verbeeldfnfl warden aanaeoasr. 

87 Artikel 19.2.5 en 20.2.2: vlaggenmasten op recrealieterreinen en Gemeente is van mening dat vlaggenmasten op een sportterrein en 

sportterreinen die landschappelijk fraai liggen kunnen erg storend zijn. een recrealieterrein mogelijk moet zijn. 

Het bestemmlnasolsn wordt nlet sanoepast. 

89 De wijzigingsbevoegdheid in artikel 19.6 verdienl nadere uitleg. Art. 19.6 word! geschrapt, de wro-zone komt niet voor op de 

verbeelding. 

De p/enre.aels warden eenaepast. 

92 Artlkel 21.1.b mag alleen van toepassing zijn op de Brammelhoeve en Aan de Onlandsweg is inderdaad een bedrijfswoning uttgesloten. 

aan de Onlandsweg (artikel 21.2.2.a) een bedrijfswoning is Er is oak geen bedrijfswoning aan de Onlandsweg 2. 

uitgesloten. 

De olenreaels warden aenaeoast. 

95 Wat is he! verschil tussen Verkeer 2, 3 en 4? Op basis van een wegenlegger zijn de wegen in categorieen 

verdeeld. Bii elke categorie weo hoort een andere 
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bebouwingsgrens. 

Oil is in de toelichting op de planregels opgenomen. 

Het bestemmlnasalan wordt nlet aanaepast. 

97 Met de in artikel 23.4.1 genoemde ontheffing kan le gemakkelijk een Voorafgaand aan verlenen van ontheffing word! een 

weg warden verbreed of aangepast zonder dat omwonenden en inspraakmogelijkheid geboden. 

belanghebbenden daar voldoende in gekend worden. 

Het bestemmlnasalan wordt nlet aanaeaast. 

104 In de label dient de bestaande oppervlakte niet substantieel De gemeente is van mening dat aan bestaande bedrijven 

uitgebreid te worden voor niet-functioneel aan het buitengebied uitbreidingsruimte kan worden geboden. Bedrijven die te groot 

gebonden bedrijven, uitgezonderd kleine ambachtelijke bedrijven. warden, worden verplaatst naar een bedrijventerrein, 

Deze regeling is bedoeld voor beperkte nevenactiviteiten. Grotere 

bedrijven dienen naar een industrieterrein le worden verplaatst. 

Bedrijven die beslist niet in het buitengebied passen zijn: 

transportbedrijf, autosleepdienst, autoherstelinrlchting, 

vrachtwagenverhuurbedrijl, aannemersbedrijf, bloemenhuis. 

De ambachtelijke meubelmakerij aan de Oldenkotsedijk is allang Er is geen sprake meer van een meubelmakerij op het perceel 

opgeheven. Oldenkotsedijk 29. 

De tJ/anreae/s en de verbeeldlna warden aanaetJast. 

106 Wat word! bedoeld met artikel 27.5.1.b? Deze gebruiksregel word! uit he! bestemmingsplan gehaald. 

De p/anreae/s warden aanaeaast. 

108 In deze bladzijde zitten veal ongerijmdheden doordat krampachtig Onduidelijk is wat in dit geval met ongerijmdheden word! bedoeld. 

een onderscheid word! gemaakt tussen een voormalig agrarisch De gemeente wil de voormalige agrarische bedrijfswoningen een 

bedrijf en andere woningen. Hierdoor word! rechtsongelijkheid aantal extra mogelijkheden bieden, omdat deze 

gecreeerd. recreatiemogelijkheden thuis horen op (voormalige) agrarische 

bedrijfscomplexen. 

Het bestemmlnqstJ/an wordt nlet aan.aetJast. 

117 De ontheffingsbevoegdheid in artikel 32.2 zou een De gemeente is het hier niet mee eens. Omdat er geen sprake is 

wiizigingsbevoegdheid moeten zijn. van een functiewlizioino. kan hier een ontheffino voor oelden. 
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Het bestemmlngsp/an wordt nlet aanaepast. 

123 Artikel 37.1.e: dit kan alleen warden toegestaan als de bouwvlakgrens Zle de eerdere antwoorden m.b.t. de eigendomsgrens. 

voldoende ver uit de eigenclomsgrens ligt. 

Het bestemmlnasolan wordt nlet aanaeoast. 

124 Wat is de procedure voor het wijzigen van het plan? Deze procedure is in de wet geregeld. In de Algemene wet 

bestuursrecht. B&W beslissen binnen B weken na alloop van de 

termijn van terinzagelegging. 

Het bestemmlnasolan wordt nlet aan~oeoast. 

125 De duur van de terinzagelegglng bij onthelling is te kart (2 weken). De twee weken termijn is op gemeentelijk niveau vastgesteld. Maar 

Belanghebbenden kunnen in zo'n korte periode niet adequaat vanaf in werkingtrecling Wabo (1 oktober 2010) is deze 

reageren. procedure/termijn in de Wabo geregeld (6 weken). 

De toelichtlna en olanreaels warden aanaeoast. 

126 Is artikel 40.1 juridisch houdbaar? In plaats van bij elk genoemde wettelijke regaling alzonderlijk op te 

nemen dat deze geld! zoals deze luidcle op het moment van de 

terinzagelegging, is di! In Mn apart artikel genoemd. 

Het bestemmlngsp/an wordt nlet aanaeoast. 

Plankaart 

Op verschillende bladen staat bij de W (woonbestemming) de Dit is een wijze van beslemmen zoals omschreven is in de 

aanduiding 2 voor het aantal wooneenheden, plus 2 voor he! aantal SVBP2008-systemaliek. In planregels is duidelijk omschreven wat 

aaneen te bouwen wooneenheden. Daardoor ontstaat he! beeld dat hier word! bedoeld. 

hier 2 woningen met elk 2 wooneenheden mogen warden gebouwd. 

Is di! dan oak wel een iuiste beslemmina? Het bestemmlnaso/an wordt nlet aanaeoast. 
Er is geen kleuronderscheid aangebracht tussen "Agrarisch met De weergave van de gebiedsbestemmingen Is gebonden aan 

waarden - Landschap" en "Agrarisch met waarden - Natuur en SVBP2008-systematiek. 

Landschap". Daardoor is niet duidelijk waar de ene zone ophoudt en 

de anders beoint. Het bestemminasolan wordt nlet aanaeoast. 

De aanduiding "Waarde - Landgoed" is alleen aangegeven voor Alleen de nieuwe landgoederen worden op de analoge verbeelding 

nieuwe landooederen. Er ziin veel meer bestaande landooederen. alzonderliik aanoeoeven. 
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Het bestemmlnasolan wordt niet aanaeoast. 

Een aantal hoveniersbedrijven zit op een ongunstige locatie i.v.m. de Bestaande hoveniersbedrijven hebben een passende bestemming 

nabijheid van natuurgebieden: Schaddenweg, Kwekerijweg en gekregen. Uitbreiding kan via ontheffing mogelijk warden gemaakt 

Niekerkerweg. tot een maximum van de in label ender 9.1.b van de planregels 

opgenomen oppervlakte. In het afwegingskader bij deze 

ontheffingsmogelijkheid is opgenomen dat de uitbreiding getoetst 

meet warden aan ender andere de milleutechnische 

toelaatbaarheid. 

Het bestemmlnasolan wordt niet aanaeoast. 

Zijn alle zomerhuisjes zo bestemd als naar aanleldlng van de Omdat zomerhuisjes in eerste instantie buiten het plan zijn 

inspraak op het bestaande door de provincie en de Raad van State is gehouden, maar in het ontwerpplan tech opgenomen warden, zal in 

bepaald? Hoe is er omgegaan met de zomerhulsjes met een de toelichting nadere aandacht warden besteed aan de 

uitsterfconstructie en met de aparte maatvoering voor de ex- zomerhuisjesproblematiek en besluitvorming in het verleden . 

zomerhuisjes? De gemeente kent een uitsterfconstructie dmv persoonsgebonden 

gedoogverklaringen. De bestemming blljft recreatief. 

Van zomerhuisjes die een woonbestemmlng hebben gekregen is de 

inhoudsmaat beperkt tot 450 m3. Zie artikel 27.2.1 ender c. 

Het bestemmlnasolan wordt aanaeoast. 

1 Het Erve Flutter! op de Brummelhuizerbrink heel! alleen de Volgens de gemeente zijn de bestemmlngen juist weergegeven 

aanduiding "Bos" en "Agrarlsch met waarden - Landschap". Dit doet zodat de bestemmingen recht doen aan de aanwezige waarden. 

geen recht aan de daar aanwezige natuurwaarden. 

Het bestemmlnasolan wordt niet aanaaoast. 

Het tuincentrum aan de Goorsestraat en verschillende andere De gemeente is van mening dat uitbrelding in sommige situaties, op 

bedrljven op deze kaart zltten aan hun maximummaat op grand van grand van nieuw beleid en mils voldaan aan een aantal 

hun ontstaansgeschiedenis en overeenkomsten met de provincie. randvoorwaarden, toegestaan kan warden. 

Hier moeten de oude stukken bijgezocht warden, 

Het bestemmlnasolan wordt niet aanaaoast. 

2 Bij de woning met de aanduiding W 2,2 aan de Hengelosestraat De handhaving wordt niet geregeld in het bestemmingsplan. Om de 

vinden hoveniersactiviteiten vanuit zeecontainers olaats. Een tvoisch activiteiten moaeliik te maken dient een aoarte olanoloaische 
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gevalletje handhaving. procedure le warden doorlopen. 

Het bestemmingsp/an wordt nlet aangepast. 

Autobedrijf Asbroek aan de Hengelosestraat is vanuit een illegale Daze opmerking is niet correct. Op grand van het vigerende 

situatie ontstaan. bestemmingsplan Bultengebied mag op deze locatie een 

autoherstelinrichting van 130 m2 

Het bestemmlngsp/an wordt n/et aangepast. 

3 De Belvederezone is niet opgenomen of verwerkt in de De Belvedereperiode Is afgesloten. Er bestaat inmiddels een 

bestemmingen. provinciale Cultuurhistorische Atlas, deze zal worden opgenomen in 

de toelichting van het bestemmingsplan. 

De toellchtlng wordl aangepast. 

4 De werkschuur met kantoren van Natuurmonumenten is niet positief De gebouwen aan de Stendermolenweg 9a zullen alsnog een 

bestemd. gepaste bestemming krijgen. 

De o/anreaels im verbeeldlna warden aanaeoast. 
He! Bommelashuisje is een monument. Monumenten worden nlet op de verbeelding weergegeven, maar 

zijn in de tijst in de bijlage van de toelichting opgenomen. 

Bescherming van monumenten wordt in de Monumentenwet 

geregeld. In de bijlage bij de toellchting is di! als "Bommelaspad" en 

'Boerderij" opgenomen. 

Het bestemmlngsp/an wordt n/et aangepast. 

De aanduiding A-PH aan de Morgensterweg klopt niet. Er is geen sprake meer van een agrarisch bedrijf of 

paardenhouderlj. Het perceel krijgt een woonbestemmlng. 

De verboold/na wardt aanaeoast. 

De aanduiding W in de hoek van de Buursestraat met de Leemdijk Het perceel is gecheckt, de conclusie is dat deze opmerking correct 

moet weggehaald warden, hier staat nl. geen woning. is. Hier staat geen woning. 

De verboo/d/na wordt aanaepast. 
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5 Het terrein van Camping Leemkuil is tors grater ingetekend dan Di! is correct. Het bestemmingsvlak wordt aangepast conform het 

bestaand. vigerende bestemmingsplan. 

De verbeelding wordt aangepast. 

Waarom heeft een woning aan de Oude Buurserdijk A-AB? Het betreft Oude Buurserdijk 2. Hier bevindt zich een woning met 

een sterrenwacht met een educatieve funclie en oude kassen. Er is 

geen sprake van een agrarisch bedrijf. De bestemming "Agrarisch -

Agrarisch bedrijf" dient te warden vervangen door "Maatschappelijk". 

Op de locatie is Mn woning aanwezig. De bestaande oppervlakte is 

250 m2 met een maximals oppervlakte van 500 m2
• In de planregels 

wordt dit (conform de gebruikte systemaliek bijvoorbeeld bij de 

bestemming "Bedrijven") opgenomen. 

De p/anreae/s en de verbeetdina warden aanaepast. 

Er moet voorzichtig om warden gesprongen met de aanduidingen B- De gemeente is van mening dat met de huidige regaling van de 

NV in de Ecologische Verbindingszone langs de Buurserbeek nutsvoorzieningen de aanwezige natuurwaarden in de omgeving 

niet aantast. 

Het bestemmlnasp/an wordt nlet aanaepast. 

6 Welk bedrijf is er gevestigd In een natuurgebied midden in he! Assinksweg 6 betreft een bosbouwbedrijf. 

Assinksbos? 

Hel bestemrolnasPlan wordt nlet aanaeoast. 

7 Hoe kan er een agrarisch bedrijl met een bouwblok van 1,5 hectare De groottes van de bouwpercelen van agrarische bedrijven warden 

gevestigd zijn aan de Bekkevosweg? Idem op een klein kaveltje aan nader bekeken, en lndien nodig aangepast 

de Wennewickweg en de Oostendorperweg. Volgens het vigerende plan moet voor alle intensieve veehouderijen 

(aanduiding "IV") liggend buiten het Landbouwontwikkelingsgebied, 

een specilieke bouwaanduiding - afwijkende maatvoering opnemen. 

In het voorontwerpplan is dit in een aantal gevallen niet gebeurd en 

wordt dit alsnog opgenomen. De specifleke bouwaanduiding word! 

gebaseerd op de grootte van het bouwperceel van he! vigerende 

plan (0,25 ha, 0,5 ha of 1,0 ha). Overigens word! oak voor alle 

overiQe aQrarische bedrijven de aanduidino saecifieke 
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bouwaanduiding - afwijkende maatvoering opgenomen. 

De toelichlin!I en verbeeldlna warden aanaeoast. 

Het bedrijf op de hoek van de Hanebulterweg met de Onlandweg is Op de hoek van de Hanebulterweg/Onlandsweg bevindt zich he! 

geen intensieve veehouderij . bedrijf Hanebulterweg 2. Dit is een intensieve veehouderij. 

Het bestemmlnosp/an wordt n/et aanoeoast. 

8 Is bij de sterlocatie aan de Kalkdijk/Broekdijk rekening gehouden met Voor de sterlocatie is een aparte procedure doorlopen. Daarbij zijn 

natuurgebieden over de grens en de Natura 2000-gebieden? Is diverse onderzoeken uitgevoerd. Hleruit is gebleken dat he! initiatief 

hiervoor de benodigde omgevingsruimte aanwezig? vanuit het oogpunt van natuur en milieu niet onaanvaardbaar is. 

Het bestemminosa/an wardt nlet aanoeaast. 
Aanvul\ende reactie Aan de Oldenkotsedijk is een wit vlakje ingetekend voor een Dit is correct, di! betreft een bestaande schuur. 

zomerhuisje. He! betreft echter een paardenstalletje. 

De verbeeldlno wordt aanoeoasl. 

Gemeente Berkel\and Het voorontwerp ken! een aantal agrarische bouwblokken op de Deze reactie word! voor kennisgeving aangenomen. 

grens met de gemeente Berkelland. Vastgesteld word! dat aan deze 

percelen een bestemming word! toegekend die aansluit bij het 

bestaande gebruik. Bij he! totstandbrengen van het nieuwe 

bestemmingsplan voor het bultengebied van Berkelland zal rekening 

gehouden warden met de bestemmingen die aan de betrokken 

percelen ziin toe1:1ekend. Het bestemmlnasp/an wordt nlet aanaeaast. 
De gemeente verzoekt in het vervolgtraject van de procedure Deze reactie word! voor kennlsgeving aangenomen. 

kennisgevingen naar het algemene gemeentelijke mailadres te 

sturen. Het bestemmlnasalan wordt nlet aanaeaast. 

Stichting He! bestuur van de S.B.B. is bezorgd over de parkeerproblemen die Daar waar mogelijk zal het plan warden afgestemd met het 

Belangengemeenschap ontstaan als de Kaasboerderij De Hoage Esch aan de Alsteedseweg geldende 'postzegelplan' voor dit gebied van enkele jaren geleden. 

Buurse (S.B.B.) 38 in Buurse een volledige horecabestemming op he! totale perceel 

krijgt. De gronden random het perceel zouden zijn verkocht, waardoor 

- aeen moaeliikheden meer aanwezig ziin om oarkeerolaatsen aan le 
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leggen. Er Is maar beperkte parl<.eefQelegenheld aanwezlg tangs de 
weg naar de kaasboetderij. Bovendien word1 daze weg ook gebruikt 
als ontslulting naar achter1iggende perceten. Dit teldl In de huidlge 
sltuatle at tot problemen, wetke straks alteen maar grole1 zutlen 
worden. 
S.B.8. verzoekt de gemeente hler In de verdere procedure aandachl 
aan te besteden. De aJannonsJ1 •n de ~t>H/i11110 rlliotdell aana-st. 
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HDDFDSTUK 

lnspraakreacties 
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4.1 . RUBRIEK 1 - AGRARISCHE BEDRlJ\IEN 

Decosnr. Registratie-datum lndiener Betreft perceel lnhoud reactie Reactie gemeente 

4. IN.09.14252 29 oktober 2009 Wennewickweg 1 lndiener verzoekt om vergroting Gemeente kan zich vinden in de 

bestemmingsvlak (cl. react le. Het bestemmingsvlak 

bijgevoegde schets) en he! word! vergroot en de loonwerk-

planologisch regelen van de actlvileiten warden planologisch 

bestaande loonwerkactiviteiten. geregeld via de func1ieaanduiding 

"bedrijf" met de activitelt 

"agrarisch loonbedrijf" met max. 

oppervlakte van 770 m2. Wei 

geld! de aanduiding "sba-amv ... ". 

voor de groo\le van het agrarisch 

bouwperceel. 

De verbeelding en p/anrege/s 
worden aanaeoast. 

8. IN.09.13503 29 september 2009 Belthofsweg 10 lndiener verzoekt om opname Gemeente kan zich vinden in he! 

aanduiding •metaalbedrijl". verzoek en zai het metaalbedrijf 

planologisch regelen met een 

max. oppervlakte van 100 m2
. 

De verbeeldlng en p/anrege/s 
worden aan~Qepast. 

10. IN.09.13463 26 september 2009 Groothuizenweg 62 lndiener verzoekt om legalisatie Di! betreft een nieuw verzoek dat 

aannemersbedrijl. een aparte afweging vereist. Het 

word! dan oak niet meegenomen 

in dit bestemmingsplan. 

Het bestemminQsp/an wordt 
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nlet aanoeoas/, 

15. IN.09.13620 6 oklober 2009 Hassellweg 35 lndiener vraagt naar de De karakteriatieke panden 
consequenttes van het worden nlet aparl aangeduld op 
onderzoek naar karakteristieke de verbeeldlng. Hel onderwek op 
bebouwing. zich heefl geen consequentles 

vo·or het pand Hassellweg 35 

Het bestemmlngsp/an wonit 
niet aanaeoast.-

16. IN.09.13625 6 oktober 2009 Bosm~tenweg 9 lndiener verzoekt om wijzlgen Dit verzoek moet in hat kader van 
van een deal van de VAB·beleid behandeld warden. 
bestemmlng, vanwege verhuur Het verzoek vraagt om een 
van een drietal schuren aan alzonderlijke belangenafweglng 
derden. en word! dan ook nlet 

meegenomen ih dit 
bestemmingsplan. 

Het bestemmfngsplan wordl 
n/el eanoeoast. 

18. IN09. 13676 7 oktober 2009 Oude Boekeloseweg 112 lndlener verzoekt om zljn In hat vooront1verp 
boLJWperceel conform bestemmlngsplan Buitengebled ls 

bijgevoegde schets te vergro\en het perceel bestemd tot 
"Agrarlsch · Agrarlsch bedrljl'. 
Verder zljn er aanduld!ngen IV en 
een alwijkende maatvoering van 

1 ha opgenomen. Oil beteken1 
dat het bestemmlngsvla.k 1,5 
hectare groot ls en een 

bouwperceel zoaJs de rs 
aangegeven met de aanduldlng 
"sba·amv ... •. In het 
bestemminnsnlnn If\ 1i~n 

~1TPl\Alt0 156 



wljzlglngsbevoegdheld voor 
ultbrelding vao hel agrarlsch 

bestemmlngsvlak tot 1,5 Ila 
opgenomen. 

Het bestemmlngsplan wordt 

nlet aanaepast. 

21 IN.09.13774 12 Oki. 2009 Broekheumerweg 33 Jndlener stall dat naast tiet Op de locaJie is de hoofdactivl1e11 
agrarisch bedrijf ook een hel agrarlsch bedrijf. Oe camping 
boerencamping aanwezlg is en en hel houden van paaiden 2ijn 
dal op '1el bedrljf paa,rden nevenaclivilelten. Zolang dll 
worden gehouden. lndiener nevenactlvllelten blljven Is hel 
vra;igt cl de regellng dle Is toegestaan. 
opgenomen consequenlfes In de pfanregels Is In de 
heel! 110or een evenluele bes1emrnlng •A-AB' opgenomen 
ullbrelding van de pearden of de dal een kleinschaUg 
camping. kampeerterrein is 1oeges1aan. 

Indian en voor zover de1.B 
besiond op he! 

tfjdsllp van terlnzagelegglng van 
het ontwerpplan. In dit geval Is 
het kampeerterreln dus 

loegestaan. Voor een klelnschliJlg 
kampeerterrein zijn 25 
kampeermiddelen toegeS1aan. 
Voor de camping Is dus neg 
enige ullbreldingsrulmte. 

Het bestemm/ngsplan wordt 

nlet aanmilJ8st. 

23. IN.09.13n1 13·okl. 2009 Kaltenclamsweg 24a I ndlener stelt dat het De gemeenle kan zlch vlnden In 

bestemminaslilak onaunstia Is het verzoek en zal het 
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gelegen. Deels val! di! boven de bestemmingsvlak conform de 

gasleiding. Hij verzoekt om het wens aanpassen. Wei geld! de 

bestemmingsvlak naast en op aandulding "sba-amv ... ". voor de 

de gasleiding le verplaatsen cf. grootte van het agrarisch 

bijgevoegde schets. Op die bouwperceel. 

manier ontstaat er ruimte voor 

uitbreiding naast de bestaande De verbeelding wordt 
st al. aanaeoast. 

24. IN.09.13785 13 oktober 2009 Hasseltweg 19 lndiener stelt dat het De gemeente kan zich vinden in 

ingetekende bouwblok niet klopt het verzoek en zat he! 

en deels ongunstlg is bestemmingsvlak conform de 

gesitueerd. wens vergroten tot 1,5 ha. Wei 

Uitbreidingsmogelijkheden zijn geld! de aanduiding "sba-amv .. . ". 

in noordelljke richling gewenst. voor de grootte van het agrarisch 

Daarnaast Is een bestaande bouwperceel. 

werktuigenberging buiten het 

bouwblok gelegen. lndiener 

verzoekt om uitbreiding van 

bouwblok cf. bijgevoegde 

schets, tot een oppervfak van De verbeeldlng wordt 
1,5 ha. aan11ePJJst 

26. IN.09.13778 13 oktober 2009 Benteloseweg 12 lndiener verzoekt om De gemeente kan zich vinden in 

aanpassing van het een aanpassing van het 

bestemmlngsvlak cl. bestemmingsvlak. De oppervlakte 

bijgevoegde schets. Daarnaast van het bestemmingsvlak dient 

verzoekt indiener om een max. 1,5 ha. le bedragen. 

bouwperceel van 1,5 ha. De aanduiding voor het bouw-

Hiervoor dient de aanduiding perceel van 1,0 ha. zal niet 

"sba-amv2" te worden aangepast worden. De gemeente 

verwijderd. wil dit nlet bij recht toestaan. 

Hiervoor is een aparte piano-

looische procedure noodzakeliik. 
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In het bestemmlngsplari Is een 
wijzlglngsbevoegdheld voor 
ui!breiding van het agrarfsch 
bestemmlngsvlak tot 1,5 ha 
opgenomen. 

De verbeeldlng word/ 
aann-ast. 

27. IN.09.13777 13 oktober 2009 Ellenbroekweg 31 lndiener venoekt om De gemeente kan zlcp vinden In 
aanpassing van het een aanpasslng van het 

bestemmlngsylak ct bes1emmlngsvlak. Een deal van 
bijgevoegde s.chels. Daamaast het bestemn1ingsv1al< aan 
verzoek1 lndlener om een zuldoostelljke kant word! 
bouwperceel van 2 ha. verwljde1d en dezelfde groolle 

wordt toegevoegd aan 
noordWeslelljke kant. De 
oppervlakle van hel 
bestemmlngsvlak dlent max. 1 ,5 
ha. le bedtagen. Wei worcll de 

aanduldlng "sba·amv ... " voor de 
gfoolle van hel agrarisch 
bouwperceel. 
De vergroting van agrarlsch 
bestemmlngsvlak en 
bouwperceel naar 2,0 ha. word! 
nlet gehonoreerd. Het agrarisch 
bedrip Ugt In het 
tandbouwontwlkkellngsgebled. In 
hat bestemmingsplan is een 
wijzlglngsbevoegdheid 
opgenomen tot een oppenilakte 
van 20 ha. 
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De verbeeldlng wordt 

aanaeoast. 

28. IN.09.13803 14 oklober 2009 Watermolenweg 12 lndiener slelt dat het De gemeente kan zioh vlnden In 
lngetekende bouwblok hel verzoek en zel Ile! 
ongunstig Is gesltueerd en taslemmlngsvtak conform de 

verzoekt hel bouwblok aan le wens aanpassen. Wei wordl naar 
passen cf. bljgevoegde schers. aanleldlng van de MER en 

passende l)eoordeling de 
aandufding •sba·amvs• 

opgenomen. Zle ook hoofdswk 2. 

De verbeeldlng wordt 

aanaeoast. 

29. IN.09.13801 14 okloller 2009 Enschedesestraat 167 lndlener stelt dat hat Hel verzoek word! deals 
lngetekende bestemmlngsvtak gehonoreerd. Voor dil perceel Is 
niet klopt. Er is een een specmeke bouwaanduldlng -
mmeuvergunnlng voor de bouw alwijkende maaJvoerlng 2 
van twee pluimveestajlen. opgenomen. Hal 
Uitbrelding Is In noord-oostelljke beslemmlngsvlak wo<dl 

rlchtlng gew11nst. Daarnaast is ultgebreld 01111 schuur A en de 
een bestaand.e bedrljfswoning bedrljfswonlng 101 een maximum 
bulten hat bestemmlngsvlak van 1.5 ha. 
gelegen. lndlener verzoekt om Het vergrolan van l1e1 
uitbreldlng van het bestemmlngsvlak en 

bestemmlngsvlak cl. bouwperceel naar ca. 2 ha. wordl 
bijgevoegde schets tot een niel gehonoreerd. Hlervoor Is een 

oppervlakte van ca. 1,9 ha apane planologlsche procedure 
n·oodzakelljk. 

In hel beslemmfngsplan wordt 
een wljziglngsbevoogdheld 

ooaenomen voor een slerloc:alle 
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In het venvevirigsgebled. 

De vetbeefdtng en d8 

nfanf"""f6 wordlm a,a,,al!.ttast. 

32. IN.09.13639 14 oktober 2009 Lelerlnkweg 1 o 1. lndiener verzoekl om 1. De gemeente kan zich vihden 

aanpassing en vergroling van In hel verzoek l!/l zal hel 

hel best0fnmlngsvlak cl. bestemmlngsvlak velgroten 101 

bljgevoegde schets. eeri omvang van 1.5 ha. Het 

bestemmlngsvlak wordl 
aangepast volgens de voorkeur 

van de lndieners. Oil betekenl wel 
dat een ander deel het 

bestemmlngsvlak ve1k.lelnd moet 

worden. lnclleners wlllen namelljk 
meer dan 1,5 ha aan 

besternmlngsvlak, Wei wordt naar 
aanleidlng van de MER en 

passende beoordellng de 

aandulding "sba-amv •.. " 

opgenomen. Zle ook hoofdstuk 2: 

Hal bestemmingsvlak van 

agrarisct\9 bedrljven In verwe· 
vlngsgebieden is max. 1,5· ha 

groot. QB kullvo9rplaten moeten 
ook ll!nnen het beslemmlngsvlak 

gereaJlseerd worden. Aangezlen 
de kullvoerplaten sleeds groter 

wor.den is hat wenselijk om een 
onthelllngsmogelijkheld voor 

kuJJvoerplaten op le nemen om 

2. lndiener verzoekt om de deze buiten hel bestemmi!lllsvlak 
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tweede bodtljfswolling positiel te to mogen oprichten. 
bestemmen. 

2. Tweede bedlijfswonlngen 
worden nlet apart aangeduid op 

de verbeelding. In de ptanregels 
wordon. Oo twoo vergunde 
bedrf#swoningen worden In de 
ptanregels posltlef bestemd. 
Hlerin ls namelljk een bepaling 
opgenomen inzake het aantal 
toegostane bedrijfswonlngen. 

Oe verbeeldlng en do 
alan,,.,,els worden a11r1aeaaS1. 

85. IN.09.13900 15 oklober 2009 Elbergsestraat 242 1. tndiener V8f'Zoekt om een 1. Het venoek word1 niet 
·aat\Qepljkt bouwbtok cl. gehonoree<d. omdal het 
bljgevoegde schets. belleffende stuk grond geen 

eigendom is van indlener. 
2. Oaatnaast stemt lndiener nlel 2. Het maalpad van 5 meter Is 
in met een maalpad van 5 metet vanuil het watelSCl\ap gewenst In 
fangs beide zijden van de het kader van hel "amblUenl\leau• 
Poelsbeek, tenziJ spral<e is van dat In het Waterteheerplan voor 
compensalio. daze beak is gelormuleerd. Oe 

Poelsbeek heefl ct. de 
elgendomsslluatie (watetschap 
Aegge en Dinkel) de bestemming 
"Water·. 

Tevens Is ges1eld dat k.avelrull 
hlerblj een belangrlJk Instrument 
kan zljn. Compensalie wordt nlet 
via dit bestemmlngsptan 
0811K!ekl 
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Het bestemmlngsplan wordt 
niet aanoeoast. 

36. IN.09.13830 15 oktober 2009 Bretelerveldweg 19 1. lndiener stelt dat he! 1. He! verzoek word! deels 

bestemmingsvlak niet juist is. gehonoreerd. He! 

De gerealiseerde bestemmingsvlak zal uitgebreid 

vleesvarkensstal val! buiten het warden met de gerealiseerde 

bestemmingsvlak. Hij verzoekt varkensschuur, tot een maximum 

om aanpassing en vergroting van 1,5 ha.Wei geld! de 

van he! bestemmingsvlak en aanduiding "sba-amv ... ". 

bouwperceel cf. bljgevoegde 

schets. 

2. lndiener is bezig om te komen 2. Het vergroten van he! bestem-

tot een sterlocatie. mlngsvlak en bouwperceel naar 2 

Hij wil een bestemmingsvlak en ha word! niet gehonoreerd. 

bouwperceel van 2 ha. Hlervoor is een aparte piano-

logische procedure noodzakelijk. 

In he! bestemmingsplan word! 

een wijzigingsbevoegdheid 

opgenomen voor een sterlocatie 

in he! verwevingsgebied. 

3. Verder verzoekt hij om de 3. De aanduiding voor een 

aanduiding "sba-amv2" le bouwperceel van 1 ha zal 

verwijderen. gehandhaafd blijven. 

De verbee/ding en de 
olanreaels warden aanaeoast. 

37. IN.09.13831 15 oktober 2009 Harmoleweg 7 1. lndiener stelt dat het 1. Het verzoek word! deels 

bestemmingsvlak deels gehonoreerd. Het 

ongunstig is gesitueerd. Hij bestemmingsvlak zal cf. de 

verzoekt om aanpassing en bijgevoegde situatieschets 

verQrotinq van het aamiepast warden tot een 

UITP•UHn 163 



M()l A INSPRM~ EN OV<!tl.EG 8ESTEMMINGSPLAN 8Ulltl'IGEB!~O tlMXSSfRGEtll 

bestemmlngsvlak en maximum van 1,5 ha. De 

bouwperceel cf. bljgevoegde aanduidln_g 'sba-amv .. ." geelt d9 
schels. grooue van het-agratlsch 

bouwperceel weer. 
2. Ook wil hlj aen 2. Het vergrolen van hel 

hestemmlngsvlak en bestemmingsvlak en 
bouwperceel van 2 ha. bouwperceel naar 2 ha wordl nlet 

gehonoreeid. In het 

verwevlngsgebled Is eeri 

maximaal beslemmlngsvlak van 

1,5 ha voor IV·bedri)ven mogelljk. 

Ultzonderlng hlarop zljn 

zogenaamde sterlocatles. 

Hlervoor Is een apar1e 

planologfsche procedure 

noodzakelijk. 

In het bestemmingsplan wordt 

een wljzlglngsbevoegdheid 

opgenomen voor een stertocalfe 

in het verwelllngsgebied. 
3. Verder verzoekt hi) om de 3. De aanduldlng voor een 

aanduidlng "sba·amv2' te bouwperceel van 1 ha zal 

veMijdcren. gehandhaafd bli)vel'.I . 

De verbeeldlng en de 

planregals zu/len worden 

aanaeoast. 

38. IN.09.13832 15 oktober 2009 Goorsestraat 154 De lndlener verzoekl tot De gemeente kan zich vinden In 

aanpassfng van het hat verzoek en zal het 

bestemmfngsvlak conlOl'll1 bestemmlngsvlak aanpassen 

bljgevoegde schels J.v.m. conform de wens. Wei word! naar 

toekomstiae ontw!kkellnaen van aanleldlno van de MER en 
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het bedri~. passende beoordellng de 
aandulding 'sba-al'11V •• • " 
opgenomen. Zie ook hoofds1uk 2. 

De verbesldlng ml worden 

sangepasl. 

39. IN. 0913899 16 oklober 2009 Kolleweg 7 lndiener verzoekt om regaling Dit betreft e.en nieuw verzoak dat 
van het mesttransportbedrijf dat een aparte afweging vereisl Hat 
al sinds 1991 op het peroeel is wordt dan ook nlet meegenomen 
gevestigd, naast het agrarlsch In dlt bestemmingsplan. 
bedrljf. 

Hel bestemmlngsp/an wordt 
nlet aan""""•t. 

40. IN.09.13868 15 oktober 2009 Bosweg 1 De lndlener verzoekt 101 Het verzoek word! voor een deel 
aanpasslng van het gahonoreerd. Het ta verwljderen 
bestemmlngsvlak conform deel Is klelnor dan hat ta 
bl)gevoegde schets l.v.m. vergrotan dllel 1111n hat 

toekomsllge ontwikkellngen van bestemmlngsvlak. Het gewenste 
het bedrijf. bestemmlngsvlak mag maximaal 

1,5 ha groot zljn. Wei wordl naar 
aanleldlng van de MER en 

passende beoordeling de 
aandulding ' sba-amv ... • 
opgenomen. Zie ook hoofdsluk 2. 

De verbeeldlng zsl worden 

aanoenast. 
41 . IN.09.13885 16 oktober 2009 Klnkelerweg 12 De lndfener vorzoekl to! De gemeente k.an zlch vlnden In 

IN 09.14299 2 nov. 2009 aanpasslng van het het verzoek en zal het 
bestemmlngsvlak conform beslemmlngsvlak aanpassen 
bl)gevoegde schels l.v.m. conform do wens. 
toekomstlne onlwfkkeliI111en van Wei qeldt een maxfmale 
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het bedrljf. oppervlakte van het 

bestemmlngsvlak van 1,5 ha. 

Ook word! naar aanleiding van de 

MER en passende beoordellng 

de aanduiding "sba-amv ... " 

opgenomen. Zie ook hoofdstuk 2. 

De verbeeldlng zal warden 
aanae11ast. 

42. IN.09.13686 16 oktober 2009 Broekdjjk 16 lndiener verzoekt de separate De herzleningsprocedure voor 

planologlsche procedure voor he! perceel Broekdijk 16 bevindt 

de sterlocatie prioritelt le geven. zich in het vaststellingstraject. 

Het bestemmingsvlak komt niet Het bestemmingsvlak zal in 

overeen met de wensen van de overeenstemming warden 

indiener. Daarnaast ontbreekt gebracht met he! 

de aandulding "28 bedrijfswoning bestemmingsvlak zoals is 

toegestaan". opgenomen in de betreffende 

herzienlng. De aanduiding "2° 

bedrijfswonlng toegestaan", die in 

he! voorontwerp wel voorkomt op 

een aantal percelen, is bij nader 

inzien niet noodzakelijk. In de 

planregels is namelljk een 

bepaling opgenomen lnzake he! 

aantal toegestane 

bedrijfswonlngen. 

De verbeelding wordt 
aanaeoast. 

43. IN.09. 13697 16 oktober 2009 Laakmorsweg 9/9a 1.lndiener stelt dat he! 1. Gemeente kan zich vinden In 

ingetekende bouwblok een aanpassing van he! 

onvoldoende moaelijkheden bestemmingsvlak. Naar 
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biedl voor bedrljrsontwfkkellng aanlelding van de MER en 
en verzoekt om een wljziglng cl. passende beoordeJlng wordt de 
bijgevoegde schets. aanduldlng 'sba·amv6" 

opgenomen. Zle ook hocifdsluk 2. 

2. Op het perceel zijn twlle 2. De aanduldJng "2• bedrljls· 
bedrijfswonlngen vergund, maar woning loegestaan•, dfe In het 
niet aangege11en op de voorontwerp we! voorkomt op een 

plankaan .• aantal pe1celen. Is bl) nader 
lnzien nlet noodzaken)k. In de 
planregels Is namelijk een 
bepallng opgenomen lnzake het 
aantal toegestane beclrijfs· 
wonlngen. 

3. De recreatlewoning Veenweg 3. Reoreatlewoningen zljn uit het 

Z-2 Is nler opgenomen In het vootontwerpbestemmlngsplan 
bestemmlngsplan. gelaten, maar wordeJ\ wet in het 

ontwerpbesternmlngsplan 
meegenomen. 

4. De recreatlewonlng Veenweg 4. Zie onder 3. 
Z-4 Is nlet opgenomen In hel 
t>estemoiingsplan. 
5. lndiener wll recreallewonlng 5. Dlt betreft een nleuw venoek 
Z ·4 bf) voorkeur verplaatsen dat een aparte afweging verelst. 
naar de westzijde van de Het wordl dan ook nlet 
Zoddebeek (ten noorden van meegenomen in dlt 
recreatiewoning Z·2). bestemmingsplaJ\. 
6. lndlener verzoekl om opnama 6. Zia onder 3. 
Laakmorsweg Sa·Z in het 
bestemmlngsplan. 
7. lndiener 11em1ekt om 2 aparte 7. De gemeente kan zich vinden 
bouwblokken voor In het verzoek en splltst het 
Laakmorsweo 5 en 7. bestemmi""""lak oo en 



verwljdert de aanduiding (2) op de 
8. lndiener verzoekl, ter verbeeldng. 
voorkoming van de beperking 8. De genoemde percelen 
van de agrarlsche had(!en 1eeds de bestemmlng 
bedrijfsaotivitelten. om zo min "Naluur" In hel geldonde 
mogelijk de bestemmlng bestemmingsplan. Hot zijn 
"Natuur" le hante1en. gebleden die In het piov!nclale 

beleld zijn aangemerkt als 
gobleden met hoge laodschaps-
en/of natuurwaarden. Hier kan blj 
hel toekennen van 
gebledsbestemmlngen nlet aan 
wo1den vooibljgegaan. 

9. Daamaast verzoekt lndiener 9. Het bestemrningsplan kan nlet 
om in het bestemmingsplan vast ats mkldel worden gebruikt om 
te leggen dot de bestemmlng vast le teggen dat een (agrasisch) 
' Natuur• geen beporkJngen op bedrl)f nlet beperkl rnao worden. 
zljn bedrlJf legt. Naast het bestemmlngsplan moet 

namelljk blj uttl>feldlng rekonlng 
gehouden worden met meer wet-
en regetgeving, zoals mlnlmale 
afstanden t.o.v. natuur. 

Oo verbeeldlng en do 

planregels worden op 

ondetdelen aantU>aast. 

45. IN.09.13902 16 oktober 2009 Ammeloeweg 5 lndiener verzoekt om De gemeen1e kan zlch 
aanpasslng van het bouwblok gedeeltelljk vinden In hot verzoek. 
tot 1,6 ha cf. bljgevoegde Het bestemmlngsv!ak zal worden 
schets. aangepast tot een omvang van 

1,5 ha, waarblj wel een mlnlmale 
alSland van 50 meter tot de 



nablfgelegen burgerwonlng zal 

worden aangehouden. Wei worcll 
naar aanteiding van de MER en 

passende beoordellng de 
aandulding ~sba-amv ... • 

opgenomen. Zle ook hoofdstuk 2. 

De verbeeldlng wordl 

ssnflepast. 

47. IN.09. 13896 t 6 o~tober 2009 Hollhulzerstraat 23 lndlener Verzaekt om De gemeenle kan zich vlnden In 
aanpasslng en vergrotlng van hat verzoek en zal hel 
he.I bestemmingsvlak conform bestemmlngsvlak aanpassen 
bijgevoegde schets i. v.m. conform de wens. 
toekomstige ontWlkkelingen van Wei geld! een maxlmale 
hat bedrljf. oppervlakte van he! agrarlsch 

b0tN1perceel conform de 

aandUldJng "sbHlmv ... •. 

De verbeeldlng zal warden 
aann...,ast. 

48. IN.09. 13898 16 oktober 2009 Diepenhelmseweg 32 lndiener verzoekt om De gemeente stemt In met een 
aanpassing v11n hEit bouwblok vergroling van het 

en uitbreiding van het aantal m2 bestemmlngsvlak 101 ee~ omvang 
ten behoeve van he! loonbedrijf. van 1,5 ha. Wei geldt de 

aanduldlng "sba·amv ..• • voor de 

grootte van hel agrarlsch 
bouwperceel. 
Hel bestaanoo looribedf'ijf zal In 
label 4.1.b worden opgenomen 

mel een max. oppervlak1e van 
3.000 m~ . 

Uitbreldill!lsmooellJkheden kriiQt 
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hel loonbedrljf nleL 

Oe p/anregels en de 
verbeeldina worden aann1onast. 

50. IN.09. 13376 22 september 2009 Munsterdljk 27 lndlener ve1zoekt om vergrollfl9 De gemeen1e kan zlch vfnden In 
vnn hel bouwblok ivm een het v,;rz:oek eh zal het 
nleuwe bedrijfswonlng waarblj beslemmlngsvlak aanpassen 
een ?omerhuisje vervalt. conlorm de wens. Hol oostefljk 

deel krijgt de bes1emming 
"Wonen·. 

In de toefichling zal warden 
aangegeven dat de beslaande 
recreatiewoning en illegalo 
bewonlng van de schuur 
vervangen wordl door een 
bedrljfswoning. Het loutleve vlak 
van de recreallewonlng (vigerend 
bestemmlngsplan) zal nlet mee< 
opgenomen warden. 

Oe toe/lchtlng en de 

verbeeldlna warden aanaeoast. 

51. IN.09.13904 16 oktober 2009 Olopel1helmseweg 27 lndlencr verzoekt om Hot verzoel< wordt niel 
aanpesslng en vergrollng van gononoreerd. Agrarlsche 
hat bestemmlngsvlak conform bedrfjven moeten zoveol mogelljk 
bljgevoegde sohets l.v.m. geconcentreerd zijn op 61\n 
toekomstlge on!wikkelingen van locatle. Een uttbleiding aan de 

hel bed.<1jl. Htlw11 aan de overzljde van de weg word! nlet 
overzljde van de weg een als wenseiijk geacht. 
nieuwe stat van 50 bij 1 oo m 
o!)flchton. Aan de ovefZIJde van 

- de wea moat een 
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bestemmingsvlak aangebrachl Het bestemmingsplan wordt 

wordl!n. nlet aanaeoast. 

56. IN.09.13924 16 Oki. 2009 Porikweg 3 Jndiener geen aan dat nlel alle Het is inderdaad correct dal de 
percelen grond, behorenoe blJ aanpljllng van de bestemmings-
PorlkWeg 3 corree1 zJJ11 vlakken van het perceel Porlkweg 
weergegaven. Perceel nr 13 ls 3 niet correct Is. De aanpljllng zal 
bl) Porlkweg 4 ingelljld aangepast worden. 

Ambtshelve word! de 

bestemmlng "Agrarisch -
Agransch badrijf" aangepast ria!!r 

'Wonen", aangezlen e.r geen is 
sprake van een agrarlsch bedrljf 

(door eigenaren ook aangegeven 
in agrariS()he enquete). 

De verbeeld/ng za/ warden 

aann1>nast. 

62. IN.09.13913 19 oklober 2009 Heetpssweg 13 lndiener verzoekl om de Het metselbedrijl Is Ulegaal 
aanoutoing "bedrijl" op te onlslaan. Er zijn welllcht 
nem9", aangezien 600 m1 ls mogelijkh&den voor een VAB· 

lngerlohl als aannemersbedrl)I. lnvulllng. Hiervoor dfent een 
Hlerbl) word! verzocht om aparle belangenalweglng en 

ullbreldlngsmogelljkheden 101 besluit te worden genomen. 
1.000m2 op10 nemen. Hel verzoek kan In hel kader van 

dit bestemmingsplan dan oak niel 
worden gehonoreerd. 

Het bl!lStemmtngsplan wordt 

niet aanaanast. 

64. IN.09.139 12 19 oklober 2009 Weertsweg 11 1. lndiener verzoekt de 1. De weergegeven bebouwing 
beslaande bebouwlng correc1 koml voort uil de kadas1rale 
oo de olankaart weer le oeven. ondergrond die Is oebrulkt maar 
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zegl verder nlets over de 
planolog!sche situalle. Hat ls dan 

ook nlet noodzakelllk reccnle 

nieuwbouw Jn hat bouwperceel le 
p1ojecteren. 
Wei wordl opgemerkl dal blj de 
aanpasslngen naar hat 
onlwerpbesternmlngsplan een 
recenle ve1sie van de GBKN 
(grootschalige baslsl<aart 
Nederland) wordl gebrulkt voor 

de ondergrond, waardoor welllcht 
de bebouwtng wel word! 

opgenomen. Hlerdoor verandert 
de ]urkllsch- planologlsche 

sllualle niet. 
2. lndleher verzoekt om 2. Gemeente kan zich vlnder In 
aanpasslng bouwblok cf. de gewenste aanpassing. Wel 

bl]gevoegde schels. word! naar aanleldlng van d.e 

MER en passende beoo1delln9 
de aanduldlng "sba·amv ... • 
OPQenomen. Zle oak hoofdstuk 2. 

3. lndiener verzoekt om opname 3. Aanduidingen m.b.t. hat aantal 
aanduldlng waarmee 3 toegesta.ne bedtljfswonlngen. die 

bedrijlswonlngen zUn In hat voorontwerp wel 

toegestaan. voo1komen op een aantal 
percelen, zijn blJ nader lnzien nlel 
noodzakelljk. In de planregels Is 

nameli]k een bepallng 
opgenomen inzake het aantal 

toegestane bedrijfswonlngen. 
4. lndienar verzoekt om eon d. Het be11e~ende oerceel zal 
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andere wijze van bestemmen een me.er gedetailleerde 

van het perceel Alsteedseweg bestemming krijgen, afgestemd 

38 cf. bestemmlngsplan op het geldende 

"KaasboerderlJ Buurse" utt 1996. bestemmlngsplan voor de 
kaasboerderlj. 

5. lndiener verzoekt om 5. Dit betreft het perceel 

aanpasslng van label 16.2. 1 van Alsteedseweg 36. Dit zal wdrden 

de planregels, omdat hier een gecorrigeerd. 

onbestaande localie In staat 
vermeld (Alsteedseweg Ba). 
6. lndiener verzoekt, ter 6. De genoemde percelen 

voorkoming van de beperking hadden reeds de bestemm1ng 

van de agrarische "Natuur" in het geldende 

bedrijfsactiviteiten, om zo min bestemmlngsplan. Het zijn 

mogelijk de bestemming gebieden die In het provincials 

"Natuur" te hanteren. beleid zljn aangemerkt als 

9ebieden met hoge landschaps-
enfot natuurwaarden. Hier kan blj 

het toekennen van 
geblec!sbestemmingen niet aan 
warden voorbijgegaan. 

7. Daarnaast verzoekt indlener 7. He! bestemmingsplan kan niet 

om In het bestemmlngsplan vast als middel warden gebruikt om 

te leggen dat de bestemming vast te leggen dat een (agrarisch) 

"Na)uur" g9en beperkingen op bedrljf nlet beperkt mag warden. 

zijn bedrijf legt. Naas! he! bestemmingsplan meet 
namelijk. bij ultbreiding rekening 

gehouden warden met meer wet-
en regelgeving, zeals minimale 
alstanden t.o.v. natuur. 

B. lndiener stelt dat vanwege de B. Verzoek om planschade is 

ontwikkelinden die he! moaeliik on basis van artikel 6.1 
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voQron\werpplan mogell)k van de Wet rulmtefljke ordenlng. 
maak1, een recht op lndlenen 
van planschade aanwe2!g is. Oe planregels en verbeeld/ng 

warden op onderdelen, 

asnaeoast. 

66. IN.09.13938 19 oktober 2009 Munslerdijk 6 lndlener verzo&kt om wiiziglng Dlt b11 trelt een nleuw verzoek dal 

van een deel van zljn perceel een aparte alweglng ve<elst. Het 
ten behoeve van de reaUsering word! dan ook nlel meegenomen 
van een vl/!lal In drt beslernmlngsplan. 
recrealleappartementen op de 

localle van een te slop.an Hilt bestemm/ngsplan wordt 

varkensstal. nlel asm1epas1. 

71. IN.09.13943 19 oktober 2009 Aaltlnksweg7 De lndlener verzoekt lot Het bestemmlngsvfak wordt nlel 

aanpasslng en vergrollng van aangepasl aan de voorgestelde 
hel bestemmlngsvlak conform ullbreidlngsrlchllng. Hel 
bljgevoegde schats l.v.rn. voorges.telde bastemmlngsvlak 

loekomslige ontwlkkelingen van heeft een loglsche llgging In flet 
hel bedrijf. landsahap. Vergrollng van hel 

beslemmlngsplan is nlel gewenst 
aangezlen hel maximum reeds 

berelkt Is. Voor dit parceel geldt 
de aanduldlng "Sba·amvs•. Zie 
ook hoofdsluk 2. 

Rulmlell/ke gezlen past een 
uitbrelding ln oosteJlfke rlchling 

bater dan In noordell]ke rlchtlng. 
In noordell]ke rlchllng Is er meer 
sprake van waardevol gabled. 

Het bestsmm/ngsplan wordt 

nlot aanaePSsl. 

79. IN.09.13991 20 oktober 2009 Broekheurnerwea 19 lndlener Is van men!~ dat er De gemeente kan zlch vinden In 
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spiake is van een agra1lsch het verzoek. Het perceel 
bedrijf en dat de bestemming Broekheurnerweg 19 en 19a 
zoals aangegeven op de iullen bij het agrarisch 
analoge verbeeldlng nlet correct besternrningsvlak van 
is. lndiener verzoekt de Broekheurnerweg 17 
bestemmlng 'Wonen• aangetrokken warden. Er Is 
(Broekheurnerweg t9) le sprake van drie bedrijfswoningen. 
wijzlgen In "Agrarlsch - Het bestemmingsvfak zal warden 
Agrarlsch bedrijr. aangepast aan cl!l vooigestelde 

ultbreldingsrichtlng tot een 

maximals oppervlakte van 1,5 ha. 

De verbesldlng wordt 

aann,.,,,.st. 

80. IN.09. 13990 20 old. 2009 BenteJoseweg 25 lndiener verzoekt om het Gemeente kan zich grotendeels 
bouwblok aan le passen vlnden In het verzoek. Het 

conform bijgevoegd voorstel ivm bestemmlngsvlak word! 
concrete toelwmstplannen. aangepast adhv het verzoek tot 
Wegens de voortgang van de een maximum van 1.5 ha. Wei 
plannen is voor de w01dl naar aanlelding van de 
bouwvlakwijziging reeds een MER en passende beoordellng 

aparte procedure lngezet. de aanduldlng ' sba·amv .. ." 
opgenomen. Zle ook hooldstuk 2. 

De verbeeldlng wordt 

aanaeoast 

81 . IN.09.13989 20 ok1obe1 2009 Dude Rletmolenweg 28 lndlener ls van mening dal de Op het adres warden enkele 
geldende beslemmlng paarden gehouden/gefokt en 
(agrarisch bedrijf) gehandhaafd er\kele herten gehouden. Zle oak 

moel blljven en beg1l)pl nlel agrarlsche enquete. Omvang is 
wa.arom een woonbeslemming erg gering. Woonbestemming ls 
ls toegekend. dan ook aerechtvaardlad. 
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Gemeente stem! nfet In met hot 
vmzoek. 

~t ~m/ttgspllHI wofflt 

n/e/ aan11enast. 

93. IN.09.13997 20 oktober 2009 Weerlsweg 9a 1.Jndiener verzoekt om een 1. Do gcmeento kan zich vlnden 

wljzlglng van hot bouwblolt cl. In de gewenste wljzlglng (tot eon 
bljgevoegde schets. bestemmingsvlak van maximaal 

l ,S ha). Wei word! naar 

aanleldlng van de MER en 

passende beoordellng de 
aanduldlng "sba-amv .. : · 

opgenomen. Zle ook hooldsluk 2. 

2. lndiener vmzoekt om eon 2. Het bel!ellende perceel zal 
aodere wljze van bestemmen een meer gedetalfteerde 
van het perceel AJsteedseweg beslemmlng kri]gen, alges1emd 
38 ci. bestemmlngsplan op hat geldende 
'Kaasboerderl) Buurse· ull 1998. bestemmlngsplan voor de 

kaasboerderij. 

3. lndlener verzoekt om 3. Oil belrell het perceel 
aanpasslng van tabel 16.2.1 van Alsteedseweg 38. Oil zal worden 
de planregels, omdat hier een gecorrlgeerd. 

onbestaando looatle tn staat 
vermeld (Alsteedseweg Ba). 

4. lndiener verzoekt, ter 4. De genoemde percelen 
voorkomlng van de beperklng hadden reeds de besternmlng 
van de agrarlsche bedti~s- 'Natuur" in hot geldende 
activitelten. om zo mln mogelijk bestemmlngsplan. Het zljn 
de bestemming ·Natuur" te gebleden die In het provlnclale 

nanteren. beleld zl)n aangemerkt als 

gebleden met hoge landschaps· 
en/ot natwrwaarden. Hier kan bii 
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het loekennen van 

gebledsbeslemmlngen nlet aan 
worden voorbijgegaan. 

5. Oaarnaasl verzoekt lndiener 5. Hel be:s1emml.n9splan kan niet 
om in hel bestemmlngsplan vaSI als mlddel warden gebnilk1 om 
te leggen dat de beslemmlng vast le leggen dat een (agrarisch) 
"Na1uur" geen beperkingen op bedrijf nlet b9perkt mag warden. 
zljn bedrljf legt. Naast hat bestemmlngsplan moel 

namelljk bl) ullbreldlng rekenlng 
gehouden worden met meer wet· 
en regelgevi~ , zoals mlnlmale 
afstanden t.o.v. na1uur. 

6. lndienl!f slelt dat vanwege de 6. Verzoek om plansctiade Is 
ontwlkkellngen die he! mogelijk op basis van arlikel 6.1 
voorontwerpplan rnogetljk van de Wei rulmtelljke ordenlng. 
maakl, een rechl op lndlenen 

van planschade aanwezlg Is. De Plimregels en verbee/ding 

worden op .onderdelen 
aann..,,,.st. 

85. IN.09.13982 20 oklober 2009 Beckummerweg 36 lndlener verzoekt om De gemeente kan zlch vinden In 
aanpassing van het hel verzoek. He1 

beslemmlngsvlak cf. beslemm!ngsvlak zal warden 
bljgevoegde schels. aan·gepast aan de voorgeslelde 

ultbreldiogsrlchllng. De maxlmale 
opper.lakte van 1,5 ha. van hel 
beslemmingsvlak dienl hferbij 
get)anleerd le worden. Wei wordt 
naar aanleiding van de MER en 

passende beoordellng de 
aanduldlng "sba-amv ... " 
opgenomen. Zie ook hoofdsluk 2. 
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De verbeeldlng wordt 
88nOBDaSt 

87. IN09.13965 20 oktobe< 2009 Warge1inksweg 7 lndienef verzoekl om hel De gemeente kan zlch vinden In 
beslemmlngsvlak van zijn het verzoek. Het 
perce1'!1 aan te passon. Dlt lvm beslemmlngsvfak zal worden 

rte gewenste toekomstige aangopast ean do voorgc~telde 
ontwfkketing en vanwege de ullb<eldlngsrich!lng. Wei. dlent het 
herinrichtingsplannen van het bestl!llllT1ingsvlak zover mogelljk 
Waterschap RIJn en IJsset De van de woning Wargerinksweg 11 

beslaande veeschuur dient op gelegd te warden. Ook word! 

een andere pfok herbouwd te naar aanleldlng van de MER en 
Worden. passende beoordeling do 

aanduiding "sba·amvs• 

opgenomen. lie ook hoofdstuk 2. 

De verbeeldlng wordt 

aan11e1Jast. 

89. IN.09. 13975 20 oktobor 2009 Kortenroelelsvteg 8 lndlener verzoekt om De gemeente kan zlch vlnden In 
aanpasslng van het het verzoek. Het 

bestemmlngsvlak cf. bestemmingsvlak Ull worden 

bijgevoegde ~hets. aangepast aan de voorgeslelde 
u.ltbreldingsrichling. De maxlmale 

oppervlallte van 1.5 ha. van het 

bestemmlngsvlak dlent hlerblj 
gehanteerd le worden. Wet watdt 

naar aanleking van de MER en 
passende beoo<dellng de 

aandulding "sba·amv .• .' 

opgenomen. Zle ook hoofdstuk 2. 

Do verbeeldlng wordt 

aangoe!!._st. 
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94. IN.09.14025 21 oktober 2009 Goorsestraa1 164 lndlener verzoekt 101 aanpasslng Hal verzoek word! voor een deel 
van het beslemmlngsvlak gehonoreerd zoals is 

conform bljgevoegde S<:hels aangegeven in bljgevoegde 
1.v.m. loekomsllge lekening. Hel beslemmingsvlak 
ontwikkelingen van het bedrijL moel een loglsche vorm krijgen. 

Dll beteke!lt dal er geen 
lnhammen in het 
beslemmlngsv1ak mogen zlllen. 
Op de vert>eeldlng word! hel 
beslemmingsvlak aangepasl. 
zodal het meer 
uilbreidingsmogelijkheden voor 
het bedrijl creeert. De maxlmale 
oppervfakte van 1,5 ha van hel 
bestemmlngsvlak dlenl hlerblj 
gehan.teerd le worden. Wei word! 
naar aanteidlng van de MER en 
passende beoordellng de 
aanduldlng "sba-amv .. :· 
opgenomeh. Zie ook hoofdstuk 2. 

De verbeo/ding wordt 

aann-ast. 

95. IN.09.14026 21Oki. 2009 Munsteldljk 13 lnctlener verzoekl 101 vergrollng De verzoahte vergroting· van het 
van hel beslemmlngsvlak bestemmingsvlak overschrijdl de 
conform bijgevoegde schets maxlmaal loegeslane grootte van 
i:v.m. toekomstige een bestemmlngsvlak van 1,5 ha. 
onlwlkkellngen van hel bedrijf. Het veizoel< wordt daarom nlet 

gehonoreerd. 

Het besteminlngaplan word/ 

n/el atM"""'llBf. 
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97. IN.09. 14066 21 ok1ober 2009 Hegebeekweg lndlener veaoekt om De gemeente kan lich vfnden In 
aanpassing van het belde verzoel<en en zal de 
bestemmingsvlak cf. verbeelding aanpassen (IOI een 
bl)gevoegde schels. Daa111a!ISI max. van 1.5 ha). Wei wordt naar 
verzoekl lndieno1 om de aanlelding van de MEA en 
funcUeaanduldlng passende beoordollng de 
'bedtijfswonlng uitgesJoten· van aandul<ing "sba·amv .. : 
de vetbeeldng te verwljdecen. opgenomen. lie ook hoofdstuk 2. 

De vorbee/dlng wordt 
1111naoass1. 

&a. Idem als 97. 21 oktober 2009 Hegebeekweg Zie reaclfe nummer 97 Zie reaclle nummer 97 hlerboveri. 
hierboven. 

De verbeeldlng wordt 

UOtJRtJJJSI 

99. IN.09. 14041 20 Oktober 20()9 Goorsestraal 135 en/of lndiener verzoekt om het Hel verzoek wordt niel 
Voord1weg 1 S beslemmingsvlok le vergroten gohonoreerd. Hel perceel flg1 In 

van 1 ha naar 1.5 ha i.v.m. hat verwevingsgebled en heeU de 
loekomsllge ontwlkkelingen van aanduldlng IV (intensleve 
hel bedrljl. veehouderij). IV·bedlij\/en In 

ve1Y1evlngsgebieden worden 
begrensd door de maatvoering 
van hat huldige bouwpercccl in 
hel geldende bestemmlr1gsplan 
(bouwperceel maJ<. 1 ha). De 
maataandulding w0tdt daarom 
nlet verwljde<d. Wei wordl een 
wljzlglngsbevoegdheld OPQll· 
nomen om de maataandulding le 
verwljderen. Abuslevelljk Is hel 
beslommingsvlak ook op hel 
naas1ql!ll!oen oe1cee1 van de 

I so 
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buurman gelegen. Het bestem· 
mlngsvlak dlenl terug gebracht le 
worden naar de omvang van het 
perceel van lndiener. 

De p/anrege/s en verbseldlng 
warden aanaemtst 

100. IN.09.14033 21 oktober 2009 Kolenbranderweg 60 ·64 lndieners verzoeken een Het verzoek wordt gedeeltelljk 
bestemmlngsvlak van meer dan gehonoreerd. Het 
1,o hl!Clare. Ze plelten voor om bestemmingsvlaK van agrarische 
kuilvoerplalen bullen hel bedrlJven In verwevingsgebleden 
bestemmlngsvlek le mogen Is max. 1.5 ha. grooL Wei word! 
oprlchten. naar aanloidlng van de MER en 
Verder rnaken zij bezwaar legen p<1SSende beoordellng de 
de vestiging van kanloren en aanduldlng "sba·amv ... • 

andere rilel·agrarlsche opgenomen. Zle ook hooldstuk 2. 
acllvitellen In hel bullengebied. De kullvoerplalen moeten ook 

blnnen hel beslemmlngsvlak 

gereallseerd Worden. Aangezlen 
de kuilvoerplaten steeds grater 
warden vindl de gemeente het 
wensell)k om erm 

onlhefllngsmogell)kheld voor 
kullvoerplaten op te nemen om 
deie buiten het bestemmlngsvlak 
10 mogen oprrchten. 

Deplanregels en verbeeldlhtJ 
zul/en worden aahgetJast. 

101. IN.09.14031 20 oklober 2009 Elbergseslraal 252·254 lndlener verzoekt om hel Het verzoek wordl nlel 
woonhuls nummer gehonoreerd. Hat betreflende 
Elbem<eslraat 254 de oerceet heeft in het qeldende 
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kwalificatie "Agrarisch - bestemmlngsplan al de 
Agrarisch bedtljf toe te delen. bestemming "Wonen·. In hel 
lndlener Is van menlng dat ontwerp bestemmlngsplan zal llel 
Eibergses11aa1 254 deel dezellde bestemming krl)gen. 
ullmaakl van het agrarisch 
bedrfjl. govc:;tlgd oan do Hier Is spraJ<e van een nleuwe 
Elbergestreal 252. ontwlkkellng, welke een apatte 

belangenalweging vereisl. Het 
venoek zal in het kader van dlt 
bestemmlngsplan nlol worden 
gehonoreerd. 

Het lleMemmlngsphin wotdt 
nfet 1111neu>nast. 

102. IN.09.14032 21 oktobef 2009 Kolenbranderweg 99 1. lndlener geell aan da.1 het I. De nle\N/Ste reconstrucllellaart 
bedrijf In hot vooron1werp Is nlet verwerld in hat 
bestemmlngsplan In vooron1we1p beslernmlngsplan 
extensiver1ngsgebled vall. Op Bul1engeb!ed. In het onlwerp 
27 februari 2008 i'leell er een bestommlngsplan wordl de 
aanpassing van de laalsle reconstructlekaart 
1econstructiezone1ing verweillt. Op de verbee!ding leidt 
plaatsgevonden. Hal bedrijf zou dil 101 aanpasslr)Q van de 
nu In het verwevlngsgobied reconslrucliezonerlngskaart. 
moeten vallen. 
2. Het vergrolen van de 2. De ullb<elding van do llgboxslal 
ligboxstal op hel pmceel is nog wordl vetWerkt In het 
nlet verwerkl op de verbeelding. best811Vlllngsvlak van het peroeel 

Kolenbranderweg 99. Het 
bestemmlngsvlak wordl 6 mett!f 
In zuldelljke rlchllng verplaatsl. 
Wei wordt naa1 aanleldng van de 

- MER en oassende beoordelinn 
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de aanduldlng "sba·amv •• ." 

opgenomen. ~e ook hooldsluk 2. 

3. Hetzellde geld! voor da 3. De schuur zal worden geregeld 

veldschuur aan de overkanl van via de volgende bepalJng In de 

de Kolenbranderweg. bouwregels van de 
gebledsbeslemmlng: "Op de<e 
gronden mogen geen gellouwen 

worden ge!Jouwd, mel clien 
verslande dal stallen en schuren 
die legaa I aanwezlg zljn op hel 

lljdsllp van lerlnzagelegglng van 
hel ontwerpplan, or die op dat 

moment geoouwd mogen 
worden, mogen worden 
gehandhaald en geheel worden 

vemieuwd naar de omvang die zij 
op dill moment hadden." 

4. lndiener verzoekt om het 4. Hat perceel bevlndl In het 

bestemmlngsvlak ta vergroten verwevlngsgebled. Dll betekenl 

naar2 ha. een bes1emmlngsvll'k van 
maximaal 1,5 ha voor 
grondgebonden a,grarische 

bedrijven. 

5. Te:vens verzoekt lndlener om 5. Hel bes1emmJngsvfak van 

de sleufsilo's buiten het agrarisi:tie bedrijven in 

bestemmingsvlak ta Iatan. verwevingsgebleden Is max. 1,-5 
ha groot. De kullvoerplalen 

moeten ook blnnen hel 
beslemmlngsvlak gereallseerd 
worden. Aangezien de 

kulJvMrplaten sleeds groter 

worden vlndt de oerneente tiel 
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wensefljk om een 
onlhettlngsmogeiljkheid voor 
kullvoerplate.n op le nemen om 

deze buiten het beslemmingsvlak 
te mogen oprlch(en. 

De t0e/lchtlng1 p/1111regel11 en 
verbeeld/nfl worden unoeoast. 

103. IN.09:14100 22 okt. 2009 Buurserstraat 202 1. lndiener vl!IZoekt om het 1. De gemeenle kan zlch vinden 
beslemmlngsvlak le wijzlgen in hel verzoek en zal hel 
l.v.m. toskomstige bestemmTngsvfW\ wljzigen 
onlwlkkeli nge11 van hel bedrljr, conlorm de wens. Wei Is naar 

aanleidlnti van de MER en 

passende beoordeling de 
aanduldlng 'sba-amv5' 
opgenomen. Zie ook hoordstuk 2. 

2. Tevens verzoekt de lncliener 2. Het be.slemmlngsvtak van 
om de kuilvlaaropslag en agrarische bedrfjven In 
mesloplsag bulten hel verwevlngsgebieden Is max. 1.5 
besiemmlngsplan le silueren. ha. groat. De kullvoerplalen 
Daarblj wordl opgemerkt dal de rnoeten ook binnen het 
daarvoor in dlt plan gegeven bestemmlngsvlak gereallseerd 
mogelljkheld tot een maxima:te warden. Aangezlen de 
hoogle van 2 maier kullvoerplaten steeds groter 
ontoerelkend Is. wo1den Is hel wenselijk om een 

onthelllngsmogelljkheld voor 

kullvoerplaten op le nemen om 
deze builen hot bestemmlngsvlak 

te mogen opiichlell. 
3. De maatschap verzet zich 3. De gemeente ls van menlng 

tevens tegen de bestemming dat er In dil gabled sprake Is van 
"Aararfsch waarde - Natuur en naluurllike landschaooelllke 
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Landschap" in het algemeen en waarden. Bij een normaal 

tegen de doeleinden agrarisch gebruik van deze 

omschrijving in he.I bljzonder. gronden is er geen sprake van 

belemmering voor agrarische 

bedrljven. 

4. De gronden zijn mede 4. Niel alle watergangen zljn 

bestemd voor specifiek bestemd. Alleen de 

waterhuishoudingsdoeleinden grotere watergangen zijn 

en dagrecreatie. De lndlener speclfiek bestemd. Er Is voor 

verwacht dat hierdoor zljn gekozen om in de 

bedrijfsvoering belemmerd gebledsbestemmingen ook 

word!. Ook is de kans op waterhulshoudkundige 

lnlectieziekten door bijvoorbeeld voorzienlngen bl] reoht toe te 

loslopende tionden groot. staan. In veel sltuaties gaat het 

om bestaande sloten e.d. Daze 

sloten zijn juist bedoeld voor de 

afwatering van het gebled. Dit is 

ulteraard gunstlg voor de 

agrarlsche bedrijfsvoering. 

Henden mogen nlet vrij loslopen 

op agrarische percelen. Het is de 

taak van de hond.enbezitters om 

hierop toe te zien. In het 

bestemmingsplan 

kan de handhaving hiervan nlet 

geregeld warden. Op veel 

agrarische bedrijven is sprake 

van een recreat1eve 

nevenactiviteit. lndien dit 

klelnschalig gebeurt, kan dlt bij 

recht toegestaan warden. De 

aemeente wil hiervoor niet aUerlel 
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ptanologlsche procedures llOlgen. 

5. Volgens lndlener ls hal 5. De gemeenle Is van menl11g 
aanlegvergunnlngstetsel In hat da.t er geen spreke Is van een 

voorontwerpbestemmlngsplan zwaarder 

zwaarder dan r11 hel vlgarende aanlegvergunningenstelsel. 

beslemmlngsplan. 

De verbeeldlng en de 

a/en,.,.,.e/s warden aanaeoas/. 

105. IN.09.14024 21 oklober 2009 KortenroeleJsweg 4 De r11dlener verzoekl tot De gemeenle kan zlch vinden In 

aanpassing van hel het verzoek en zal hel 

bestemmingsvlak conform bestemmingsvtak wijzigen 
bljgevoegde schels l.v.m. conform de wens. Wei geidt een 
toekomsllge onlwikkelingen van maxlmale opparvlakte v311 hat 

hat bedrljl. bes1emmlngS11lak van l ,5 Ila. 

De verbeeldlng za/ warden 

aanqepasl. 

106. lN.09.14017 21 oklober-2009 Zoddebeekweg 5 l. lndlener verzoekl om 1. De loonbedrljfactiviteiten zijn In 

planologische regaling van zljn deze sltualle zeer ondergesohlkl 

loonbedrijfaciivitellen. aan de agrariseha aclivltel!en en 

warden dan ook nlel. apart 
geregeld. 

2. Daarnaast zijn er twee 2. Aanduidingen m.b.t. hel aantal 

bedrljfswoningen aanwezig, 1oeges1ana bedrijfswonlngen, die 
welke lndlener op de plankaart in hel vooronlwerp we! 

vermald wll zlen. voorkomen op een aanlal 

pe1ce1en, zijn blj nader lnzlen nlel 

noodzakelljk, In de planregels ls 

namelljk een bepallng 

opgenomen inzaka hel aanlal 

1oegeslane bedil)lswonlngen. 

3. Tenslotte wit indlener dal het 3. De nemeente kan zfcn vlnden 
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bouwblok niel In zuldelijl<e, maar 11'1 hel verzoek 101 aanpasslng van 
In noordelijl<e richllng het beslemmingsvlak. 

ullbreldingsmogelljkheden kriJg1. 
De verbeoldfng wordt 

aanaooas1. 

107. IN.09.14020 21 oktober 2009 Onlandsweg 5 lndlener verzoekt om De gemeente kan ~lch vlnden In 
aanpassing van hat de gewensle aanpassingen. 
bestemmlngsvlak, waarbiJ de Wei word! naar aanleldlng van de 
ultbrtl'idlng In westelijke rlchling MER en passende beoordellng 
mogelljk Is. Daarnaast wll de aanduldlng "sba-amv .. ." 
lndiener dat de kullvoefPlalen opgenomen. 7Ja ook hooldsluk 2. 
aan de zuldzi)da van de 
Onlandsweg onderdeel ult gaan 
maken van het 

bestemrnlngsvlak, dat een totale 
omvang van 1,5 ha zou moelen De verbeetdtng wordt 

krilaen. aann..,,ast. 

108. IN.09.14021 20 oklober 2009 Haaksbergerweg 1sa lndlener verzoekl om juiste De gemeenle slemt In met het 
weergave bouwblok. Er ls verzoek. Per abuis is aan de 

sl)(ake van een on]uls\e percelen 1 Sa en 17 een 
weergalie van de beslaande gezamenlijk bestammlngsvlak 
si1uatia. toegekend. 

Do verbee/dlng wordt 

aannm>ast. 

109. IN.09.14049 21okt. 2009 Wltleveenweg 10 lndiener Is van mening dal de Het verzoek word! nlet 
maximaal toegestana gehonoreerd. Het bedrijf beviAdt 
bebouwlngsoppervlakte van zlch In het extansiveringsge.bied 
2.665 m2 nlel toerelkend Is voor en dll betekent dat intensleve 
toekomstlge ullb<eldlngen van veehouderi)en Worden vastgelegd 
he1 bedrijf. op de bestaande oppervlakte. 

Bovendien is in art 4.4 !Id c aen 
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ontheffingsmogelljkheld 
opgenomen voor het vergroien 
van de oppervlal<te lndlen cit 
noodzakelijk Is uil oogpunt van 
dlerenwetzljn. 

Hel bfftemmlngsplan fNQfdt 
nlet aan-st. 

110. IN.09.14051 Beltsholweg 6 t .lndiener verzoekt om een t . Gemeente ~ zich vinden in 
vergroling van het bouwblok in een vergroting van hot 
oostelljke richtlng. bestemmlngsv1ak In oostelijke 

rlchllng. Wei word! naar 
aMleiding van de MER en 
passende beootdetlng de 
aandlliding ·sba·amv •• : 
opgenomen. Zle ook hoofdstuk 2. 

2. lndiener vraagt zicli al of een 2. Gemeenle houdl voor hat 
bouwblok van 1,5 ha toerelkend bestemmingsv1ak vast aan een 
ts voor de toek001St. maximum oppervlakle van 1,5 ha. 

3. lndiener verzoekt om opname 3. In de planregels van 
van een mestopslagplaals voor "Agratisch· en "Agrarlsch met 
vaste mest op ca. 300 meter waarden" word! In de 
van het bouwblok. bestemmlngsomsctirljvlng 

opgenomen dat de bestaande 
bouwwerken, voor zover deze 
bestonden op tljdstlp van 
tennzagelegging van het 

ontwerpplan, zJjn toegeslaan. 
4. lndiener vraagt zJch al or een 4. De ve<bredlng kan nlet blj recht 
veibrecling van do Poelsbeell mogellfk worden gemaakt. 
wordl meegenomen In het 
bestemmlnasolan. 
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5. Ontwikl<ellngen m.b.t. het 5. Ontwikkellngen m.b.t. hel 

voorkeurSlfaject van de N18 voorkeurS1raject worden niel 
zullen voor (het bedrijl van) meegenomen in di! 

lndiener een behoorlijke Impact bestemmingsplan. 
hebben. 

De planregels en de 

verbeeldlna warden aanrr1>nast. 

111. IN.09.14052 21 ol<tober 2009 Alsteedseweg 50·50a lndlener is van mening dat 1 ha Het verzoek wordt niet 
veer het bed!ljt nlel toerelkend ls gehonoreerd, Het perceel llgt In 
en verzoekl om ultblelding van het verwevfngsgebled en heell de 

hel bouwperceel naar 1,5 ha. aanouldlng IV (lntensteve 
veehouoerlj). Naar aanleidlng van 

de MER en passende 
beoordellng wordl voor het 
bouwperceel de aanduiding "sba· 
amvs• opgenomen. Zie ook 
hooldstuk 2. Wei Is een 

wijzlgtngsbevoegdhafd 
opganomen om de 
maa.taandulding aan le passon. 

De planregels en de 

verbeeld/nq warden aanaeoast. 

112. IN.09.14053 2'1 oktober <!009 Schoolkalerdljk 27 1. lndlener verzoekt om het 1. Hel beslemmlngsvlak van hel 
bestemmingsvlak te vergrolen agrarlsch bedrljl Is In hel 

l.v.m. toekomstige vooronlwerp 1 ha. In hel ontwerp 
ohtwikkelingen van hat bedrijf. wordt aan de oost- en noordzljda 

van he1 a91arlsch bedrijt hel 
bestemmiogsvlak vergroot tot een 

ma.xlmaJe oppervlakte van 1,5 ha. 
Wei wordl naar aanleldlng van de 

MER en passende beoordallni:i 
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de aanduidJng "sba·amv •• : 
opgenomen. Zle ook ho<>tdstuk 2. 

2. T evens verzoel<t fncliener om 2 .• Het agrarisch bedtljl heefl een 
de aanduldlng •fntensleve millewergunning voor het 
veehoUderl)" op hel perceel le houden van vaikens. Oil belekenr 
krljgen. dnt do aanduiding 1ntonsfeve 

veehouderij moet worden 
toegevoegd aan het 
beslemmrngsvtak. 

3. lndiener verzookl om de 3. De beslemmlng ·wa1er· nablJ 
gedemp1e watergang re hel perceel wordt verwlJderd. 
verwljderen van de plankaart 

De verbeeldlng zsl worden 

sanaBDBst 

113. IN.09.14054 ~ 1 oktobef 2009 Rletmolenweg 41 De lndiener geefl aan dat zijn De opmerklng Is correct. Het 
bEstemmingsvlak voor een deel bestemmingsvtak wordt gewlJzlgd 
op hel perceel van zijn buurrnan iodal geen kadastr ale 
Hgt. ovorschrljdlng meer plants vindl. 

Wei wordl naai aanlelding van de 

MER en passende beoofdeling 
de aandukling "sba·amv •• : 
opgenomen. Lie ook hoofdstuk 2. 

De verbeeldlng zal worden 

ssnasosst. 

120. IN.09.14061 22 oktobet 2009 Enschedesestraat 200 lndiener geell aan dat het De gemeen1e kan op dit mome111 
onduidefljk is wat de nog niet zeggen welke 
coosequentles z!Jn van het consequenties de N 18 heelt op 
toekomslig trace van de N18 op her bedrljf. Voor de N 18 word! 
zljn bedrljl. door Rljkswaterslaal een 
Voor lnspreker Is het nog alzonderlljke procedure gevolgd 
onduidelllk welke consenuenties WO<den. Nadal het Tracllbeslu!t 



he! tracebesluit van de N1 B onherroepelijk Is, zal dlt verwerkt 
heeft op het bedrijf en op het worden in een bestemmlngsplan 
voorontwerp bestemmingsplan of een inpassingsplan. In het 
en in het bljzonder het bestemmingsplan Buitengebled 
gesitueerde bestllmmlngsvlak van de gemeente Haaksbergen is 
van het bedrljf. de N18 nog niet oJ)9enomen. 

Het bestemmlngspllfn zal nlet 

warden aanaeoast. 

124. IN.09.14067 21 oklober 2009 Brelelerveldweg 12 lndlenet verzoekt tot aanpassing Het verzoek word! niet 
van het bestemmlngsvlak gehonoreerd. Het b0stemmlngs-
conform bijgevoegde schets vlak In het voorontwerp 
i.v.m. toekomstlge bestemmingsplan Bu1t1;1ngebied 
onlwfkkelingen van het bedrijf. heeft aJ een grootte van rond de 2 

ha. Dlt word! in het ontwerp 
teruggebracht naar 1,5 ha. Het 

geldende bestemmingsplan heefl 
een bouwperceel van maxlmaal 1 
ha. In he! ontwerp bestemmings-
plan kr1jgt he! perceel een 

bestemmingsvlak van 1,5 hectare 
waarvan de aanduiding 'sba-
amv .. ." aangeeft hoeveel 
maxima.al bebouwd mag warden. 

Oe vetbeeldlng zaJ warden 

aana,,,,as/. 

125. IN.09.M068 21 oldober 2009 Brl!mmeloweg 39 1. lndiener verzoilkl om het 1. He! bedrijf heeft in het 
bes1emmingsvlak te vergroten voorontwerp de bestemmlng 
l.v.m. loekomstlge • Agrarlsch - Agratlsch bedrljt" en 
ontwfkkellngen van hel bedrljl. Is grondg9bonden. He! bedrijf 

heeft daarom een 
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bestemmingsvlak van 1,5 ha 
waaJVan de aanduldng ·sba· 

amv .•• • aangeefl hoeveel 

maximaal babouwd mag worden. 
Gezlen de grootte van hot huldlge 

bodrijt on gezien ~ grootte van 

het bestemmi1195vtak vJn er 
voldoende uitb<eidngs-
mogelljkheden voor hat bedlijf. 

Tevens Is de maximale grootto 

van een bestemmlngsvtak 1,5 

hectare. 
2. Tevens verzookt indiener om 2. Het bestemmlngsvlak van 

de kultvoeropsJag buften het agrarisc;he bedrijven In 
bestemmingsvtak te laten. v81Wevlngsgebieden Is max. t ,5 

ha groot. De kullvoe1 platen 

moeton ook binnen hot 
bestemmingsvlak gereallseerd 

worden. Aangezlen de 
kuilvoerplaten steeds groter 
worden vindt de gemeente het 

wenselljk om een 
onthelflngsmogelfjkheld voor 

kullvoerplaten op to nemen om 
deze buiten hel bestemmlngsvlak 

te mogen oprlchten. 

De toelfchtlilg en d& p/11nregets. 
zul/en warden aanaenast. 

126. ln.09.14069 21 ok.tober 2009 Korenmolenweg 1 1. lndlener verzoekt om het 1. Het verzoek om vergrollng van 

bestemmlngsvlak ta vergroten hel bestemmlngsvtak wordt nlet 
l.v.m. toekomstlge gehonoreerd. 
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ontwfkkellngen van het bedtijf. 

2. lndlener geell aan naast een 2. lndiener heell een lntenslel 
intensieve veehouderij ook eon bedrijf in het verwevlngsgebied. 
grondgebonden bedrijl te Hier gelden de beleidsuitgangs· 
hebben. punlen van 1,5 ha groot 

beslemmlngsvtak waarblj de 

aanduiding ·sba-amv ••• • aangeell 

hoeveel maxlmaal bebouwd mng 
worden. Wei wordl het 

bestemmingsvlak gewijiigd iodat 

een loglsche sliuering plaats vlndt 
van het perceel. 

De verbeeldlng zal warden 

aanai:.nast. 

127. IN.09. t 4071 21 oklober 2009 Beclwmmerweg 44 De indiener stelt dat het Het verzoek wordt riet 

lngetekende bestemmlngsvtak geholl()(eerd. 
ongunstig is ges11ueerd en te Oe gemeente Is van mering dat 

kleln Is voor de hukfige hel bedrijl nog genoeg 
maatst.aven. Hij wenst groelmogelijkheden heeft blnnen 
ultbreidingsmogelijkheden In het voorgeslelde 
zuidelijke richling. beslemmingsvlak. Wet word! naar 

aanleidlng van de MER en 
passende beoordeling de 

aandulding "sba-amv .•• • 
opgenomen. Zie ook hooldS1uk 2. 

Het bestemmlngsp/an zal 
warden aanru>n:ost. 

128. IN.09. t4070 21 oktober 2009 Bec:kummerweg 33 Oe indiener s1et1 dat hel Het bestemmlngsvtak Vall de 
lngetekende t>estemmlngsvtak buren ls inderdaad rNer een 
van de buren over een schuur Schuur van de indlener 
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van hem is gelekend Ook inge1ekend. 
wensl hlj el!ll ullbrnldlng van net Ook l\an het bestemmlngsvl.ak 
bestemmingsvlak in westeUjke aan de westzljde ultgebteld 

rlchUng. warden, WeJ word1 naar 
aanleldlng van de MER en 
passendo beoordeling da 

aariQulcllng ' sba-amv ..• • 
opgenomen. Zle ook hooldsluk 2. 

De verbeeldlng wordt 

aanaoosst. 

't29. IN.09.14070 21 okJober 2009 Oude Rlelmolenweg 23· 1. lndlener verzoekl om hel 1. De verzochte vergroting van 
25 bestemmingsvlak le vergroten hel bestemmfngsvlak overschrijdt 

tot mlnlmaal twee hectare l.v.m de maxlmale grootte van een 
toekomstige onlwikkelfngen. bestemmlngsvtak van 1,5 ha In 

verwevingsgebfeden. Hel verzoek 
word1 daarom niel gehonoreefd, 

2. Tevens maa~l lndlener 2. De gemeente. ls van menlng 

bezwaar tegan de bestemming dat er sprake Is van agrarlsch 

"Agrarisch met landschappelljke met landschappelljke waarde. De 
waarde'. Graag wll de lndfener reaf!serlng van de nleuwe N18 zal 
de 91ond bestempeld zien als dlt nlet tenlet doen. De N18 wordt 
• Agrarlsoh". namelijk op een zorgvuldige 

manler lngepast In hel landschap. 

Her besremmlngsptan wordt 

nlel sanaaoss/. 

130. IN.09. 14074 21 oktober 2009 Schooikatefdljk 5 t De fndiener verzoekt tot Het verzoek wordt niet 

aanpassing van het gehonoreerd. 
bestemmlngsvlak conform lndlener verzoekl het 
bijgevoegde schets r.v.m. beslernJTllngsvlak te w!jzfgen 

toekomstiae ontwlkkelinaen van richtlno hel oerceel 
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~el bedrijf. Schoolkaterdijk 47. Daze 

ultbreidingsrichting Is nlef 

wenselijk ivm atstand tot het 
perceel Schoolkaterdijk 47. De 
wljziglng aan de noordkant van 
het perceel gaat defi!IS over een 

watergang van hel waterschap. 
Dlt Is niet wenselijk. 

Het bestemmlngsplan wordt 

nlet aanflepast. 

132. IN.09.14076 21 o\dober 2009 Oude Boel<Bloseweg 106 1. lndiener verzoekt om 1. He1 bestemmlngsvlak word! 
aanpasslng van tiet bouwbtok gewijzlgd conform bijgevoegde 
ot bljgevoegde schets. schets, met dien verstande dat 

maximale grootte van het 
bestemmlngsvlak 1,5 ha 
bedraagt. Dit betreft een 
lnlensleve veehouderij. 

Ambtshalve word! de aanduiding 
"sba-amv" met een specllleke 
maatvoering opgenomen. 

2. lndiener verzoekt zorgvuldig 2. Nleuwe landgoederen warden 
naar <je gevolgen van nieuwe nlet via dlt bestemmlngsplan 
landgoederen voor de mogell]k gemaakl. Nieuwe 
agrarlsche sector ta kijken. lnlllatleven daartoe vergen een 

aparte alweging en procedure. 

De verbeeldlng word/ 

8811"""8$1. 

133. IN.09.14077 21 oktobar 2009 Be~telosawe_g 20 1.lndlener verzoekl om 1. De gerneente kan zich vlnden 
aanpasslng bouwbtok ct In de gewenste aanpassing van 
biiQevoeQde schets vanweQe het bestemminoovl3k, maar wel 
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problemen met hoge tot een maximum va.n 1,5 ha. Wei 
waterstanden Bo1scherbeek en wold! naar aanlelding van de 
slechte ontslultlng. MER en passende beoordellng 

de aanduidlng 'sba-amv ... . 
opgenomen. Zle ook hoold61uk 2. 

2. Daarnaast verzoel<t lndiener 2. De beslaande oppervtaktc ts 
om een verruiming van de ei<ciuslef de bedrljfswoning. De 
toegestane oppervlakte van de gemeente Is van mening dal de 
nevenactivlteit (inslallatiebedrljf). onlheffingsmogelljkheden 

voldoende rulmte tot ultbrefdlng 

bleden. De oppervfaktemaat 
woldt in tabel 4.1.b nlet 
verhoogd. 

De vorbee/dlng wordt 

aanqeoasl. 

134. IN.09.14079 21 oktober 2009 Appelhofweg 3 lndiener verzoekt om het Het verzoek wordl gehonoreerd. 
be.stemmlngvlak te wijzlger'I He.I beslemmingsvlak word! 

zeals Is aangegeven op aangepast conform voorgestelde 
bl]gevoegde kaart. Tevens richting. Hat bestemmil'\Qsvlak is 
verzoekt de indlener om na ta en blllfl 1,5 l')ectare grool. Wei 
gaan of het bestemmlngsvlak worcfl naar aanlelding van de 
1,5 ha. groot Is. MER en passende beoordellng 

de aa11duldlng "sba-amvs· 
opgenoman. Zle ook hooldstuk 2. 

De verbeeldlng word/ 

aannnoast. 

135. IN.09.14080 21 oktober 2009 Beckummerweg 45 De lndlener verzoekl IOI Hel verzoe~ word1 grolendeels 
aanpasslng van hat gehonoreerd. Hel 
bestemmingsvlak conform beStemmlngsviak word1 
blloevoeade schots l.v.m. nrolendeels a<inpeoast conform 
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loekomstige on1wikkellngen van voorgeslelde rlchling. De 
hel bedrljf. verbeelding wordl hlerop 

aangepast. Wei wordl naar 
aanlelding van de MER en 
passende beoorde6ng de 
aanduking 'sba-amv .. : 
opgenomen. Zie ook hOOfdstuk 2. 

De verbeelding wordt 

aana9D8sl. 

136. IN.09. 14081 21 Oklober 2009 Brumrnothulzerbrink 16 1. lndiener is van menlng dal 1. Volgens onze gegevens had 
Brummelhulzerbrlnk geen hel perc,eel Brummelhulzerbrink 
woonbestemmlng moe1 hebben, t 4 reeds In hel geldende 
maar als 2• bed1ljfswoning moet beslemmingsplan een 
worden gezlen. woonbeslemmlng. Bovendien 

bevf nden zich al 2 
bedrijlswonlngen blj hel agrarfsch 
bedrijf op pefceel 

Brummelhuzerbtink t 6. Vanwege 
de nabijheid van enkele 
burgerwoningen word! het 
agrarlsch bedrijf in de bestaande 
sllualle ook reeds beparkt ln haar 
uiloefening. Het perceel wordt 
bes1emd cl. hel geldende 
beslemmlngsplan Buitengebled. 

2. lndiener verzoekt om 2. Hel beslemmlngsvlak kan 
aanpassing bouwblok cf. worden aangepast cf. verzoell 
bijgevoegde schets. inciener, maa.r wet lot een 

maximum van 1,5 ha. Wei WO(dl 

naar aanleiding van de MER en 
oassende beoorcleflllQ de 
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aanduiding "sba-amv ... ' 
opgenomen. ZJe ook hoolclsluk 2. 

De verbeeldlng wordt 

·aam1enasJ. 

137. IN.09.14082 21 okt.ober 2009 Slepelerveldweg 31 0 8 I no'lener verzoekt 101 In hill onlwerpbostommlngspla~ 

verglotlng van her word! de plarigrens aangep3$1. 
bestemmlngsvlak conform De Tocalle kom1 dan bullen de 
bljge\loegde schels l.v.m. begrenzlng van hel 
toekomstlge ontwikketingen van bestemmlngsplan voor he! 
her bedrljf. bultengebled le llggan. He! 

perceel komt te llggen In het plan 
voor hel nieuw te onrwlkkelen 

oodrlfvenlerreln Stepelerveld. 

Het b8Stemmlngsplan wordt 

naar aanleldlng van de 

lnsoraakreaelle nlet aanaeoast. 

138. IN.09.14084 21 oklober 2009 Oude Enschedesestraat lndiener verzoekt om hel Hel verzoek word! deels 

69 beslemmingsvlak ta vergroten gehonoreerd. Het 

zoals is aangegeven op bestemmlrllJsvlak word! 
bijgevoegde kaart . Tevens aangepast. Aan de zuldoostzljde 
verzoekt lnd)l[lner rekening le word1 ~et Vlak verKlaind, aan de 
houden met de weg waar vlak zuldwes12Jfde wordl hel vlak 
naast geen bebouwlng en vergroot. Oil word! aangepast op 

sleulsllo's geplaalst rnogen de ver'beeldlng. 
warden. Het bestemmlngsvlat< Is 

maxlmaal 1,5 hectare. Wei wordl 
naar aanleldlng van de MER en 

passende beoordeling de 
aanduldlng 'sba-amv .• ." 
op11enomen. zte ool< hooldatuk 2. 
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Oe verbeeldlng wordl 
aanaepssf,. 

139. IN.-09.14085 21 oklober 2009 Porlkweg 2,6 en 11 Op basis van het vooroolwerp Het verzoek wordt nlet 
bestemmingsplan hebben gehonoreerd. 
Porlkweg 2, 6 en 11 een relalie In he! gefdende bes1emmlngsplan 
met efkaar. lndiener verzoekf heeft de maatschap twee 
om al daze bouwpercelen a_grwlsche bedrljf 1 bestem-
alzonderlfjk van elk.ear op te mlngen die een refalle met elkaar 
nemen, zonder dat er sprake Is hebben. 
van een relatle. De bestemmlrigsvlakken warden 

aangepast Voor Porikweg 6 en 

11 w;:>rden de IV aandulding 
verwlJderd op dll 
bestemmlngsvfak omdal dll he! 

grondgebonden onderdeel van de 
maalschap Is. Porlkweg 2 word! 
hat beslemmfrmsvfak gewljzlgd 
om een betere mllleuhyglenlsche 

situatle te creeren. De 
aandufdfngen •sba-amv .• . • 

warden eangepasl naar de 
Ylgerende slutatle. 

Oe verbeeldlng wordt 

aanaeoast. 

140. IN.09.14086 21 oktober 2009 Broekdijk 19 De lndiener verzoekt om Hel verzoek wordt deals 
verg10Ung van hel gehonoreerd, 
bes1emmingsvlak conform In hel noordoosten grensl het 
bljgevoegde schels l.v.m. beslemmlngsvlak aan een 
loekomsllge ontwfkkerrngen van woonbestemmlng. Een deel van 
het bedrlif. het besteinmlnosvlak wordt '1ier 
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verwljderd en dezetlde grootte 
W01dl toegevoegd aan de 
westzijde van het 
bestemmlngsvlak. Wei wordt naar 
aanleldlng van de MER an 
p:is!:cndo beoordeling de 
aanduldlng ·sba·amv •• : 
opgenomen. Zie ook hooldstuk 2. 

Do varbeeldlng word/ 
aanaa1Jost. 

141. IN.09.14067 21 oktober 2009 Alsteedseweg 62 De lndtener vorzoekl 101 Het verzoek wordl deels 
vetgroting van het gehonoreerd. De verbeeldlng 
bestemmingsvtak conform WOICl aangepast. 
bljgevoegde schets l.v.m. Het beslemmingsvlak Is In he1 
toeko111Stige onlwlkkelingen van \/Oorontwerp bestemmingsplan 
het bedrlJt. Bultengebled ongeveer 1,5 tia 

groot. Het bestemmlngsvlak 
word\ aan de noordoost zljde een 
dee! verwljderd en deie grootte 
word! toegevoegd zoals lndiener 
heelt aangegeven In de 
lnspraakrea.cUe. Voor hel 
bouwperceel wordt naar 
aanlefding van de MER en 
passende beoordellng de 
aanduldng "Sba·amvs· 
opgenomen. Zie ook hootdstuk 2. 

Do verbeeldlng wordt 
aanaeoast. 

142. IN.09.14086 21 oktober ~9 Klaashulsstraat 62 De indiener vef1oekt tot Het verzoek wotdt nlet 
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vergroting van het gehonoreerd. De verbealdlng 
bestemmingsvlak conform wordt aangepast, 
bl]gevoegda schets.i.v.m. Hat bestemmlngsvlak waaronder 
toekomstlga ontwlkkellngen van hat parceel Klaashuisstraat 62 
hat bedrijf. onder valt is In het voorontwarp 

abusleveli]k 2 ha groot. Daze 

grootte wordt teruggebracht 
conform de maximals grootte van 
1,5 ha. Naar aanleidlilg van de 

MER en passende beoordeling 

wordt de aandulding 'sba-amv ... " 
opgenomen. Zie ook hoofdstuk 2. 

De verbeeldlng wordt 

aanal!DBSI. 

143. IN.09. 14089 21 Qklober 2009 Knoefwog 16 De indlener verzoekl lol Het verzoek wordt niat 
vergroting van het gehonoreerd. 
bes1emmlngsvlak conform Het b_estemrnlngsvlak Is nog_ rulm 
bl)gevoegde schets i.v.m. voldoende zodat het bedrijf nog 
loekomstlge ontwlkkelingen van genoeg onlwikkelings-
hel bedrl)I. mogelijkheden heelt. Mede 

gezlen alle varkensstallen dl'e 
gesloopt iijn door mlddeJ van he.I 
lnzetten van sloopmeters In he! 
kader van de Rood voor Rood 

regaling. Wel .wordtde vorm van 
Mt vlak aangepast. Naar 
aanleldlng van de MER en 
passende beoardeling wordt de 
aanduldlng "sba-amv5' 
opgenomen. Zle ook hoofdstuk 2. 
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De verbeeldlng wordt nlet 

aanaepast. 

144. IN.09.14091 21 oktober 2009 Munsterdl)k 11 1.lndlener verzoekt om opname t. Aanduldlngen m.b.I. hel aantal 

2• bedrljfswonlng op de toegestane bedrl]fswonlngen. die 

plankaart. In het voorontwerp we! 

voorkomen op een aantal 
percelen. zljn blj nader lnzlen nlet 

noadzallelljk. In de planregels Is 

namellJk een bepaling 

opgenomen inzake het aantaJ 

loegestane bedrljlswonlngen. 
2. Het bouwblok van 1,5 ha is te 2. Gemeente is van menlng dat 

kleln voor toekomsllge voor het bestemmlngsvlak een 

uitbreldlng. maidmum appelvlak van 1,5 ha 

voldoende Is (cf. prolllnclaal 

belekl). Wei wordt near 

aanleiding van de MER en 

passende beoordellng de 

aaoduidlng. "sba·amv.,. • 

opgenomen. Zle ook hooldstuk 2. 
3. lndlener verzoekt om 3. Gemeente kan zlc'1 vinden In 

minlmale afstand van 50 meter het verzoek en zal de alstand tot 

tussen bouwblokken. het meest nabljgelegen 

bestemmlngsvlak aanpassen to! 

mlnlmaal 50 meter. 
4. lndioner stell dat op het 4. Gemeente kan zlch vlnden In 

bedrljl een intensleve lak het yerzoek. De oppervlakte van 
aanwezlg Is, en viii de op de de lnten&leve veehouc!eflj is circa 

plankaarl vermeld zien. 400 m2
• Dit batekent daJ de 

aanduldlng ' lnlensleve veehou-

derlf" moat warden loegevoegd 

aan hat bestommlnasvtak en dus 
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ook de aandulding 'sba·am11" met 
een specifieke rnaa1voering. 

5. lndiener stall dat het bedrijf In 5. Oil ls juist. V.k.a. 
llatwavlngsgebfed Is korneri ta 
Jlggen. 
6. Ullbrek:ling van de 6. Gerneente Is van mening dat 
reereallelak In het (ondergeschlkte) reetealleve 
verwevingsgebied vindt indiener activlteiten op een agra1isch 
nlet gewenst. bedrljl kunnen worden 

ultgeoelend. Hlerblj kan B&W 
nadere elsen slellen, zoals 
vermeld onder artlkel 4.3. 

De verbeeldlng wordt op 

onderdeten aanaePBst. 

146. lN.09.14093 21 oktober ~009 Munsterdijk 5 l.lndlener verzoekl om In hat t . Hat bestemrnlngsplan heafl· 
beslemmlngsplal'I alvast rulrnte een conserverend karakter. Aan 
oP te nemen voor zljn nleuwe on!Wlkkellngen van deze 
toekomstlge plannen m.b,t. de omvang zal ee11 apart beslult Jen 
realisatie van een nieuwe grondsJag moeten liggen. De 
vle~varke11s.schuur voor ca. ultbrelding van een IV· 
1.000 vleesvarkens. bouwperceel kan onder 

voorwaarden via een 
wijziglilj)sbevoegdheid rnogelijk 
worden gen:iaakt. 

2. lndiener verzoekt om de 2. Gemeenle stemt nlet In met 
bestemming van de gronden het verzoek. In hat geldende 
rondom zljn bedrijf te wljzlgen besternmlngsplan Is ook reeds de 
van •Agrarisch met waarden - bestemming •Agrarisch met 

Landsctiap" In •Agrarlsch·. landschappelljke waarde" 
toegekend. Daze bestemmlng ls 

onnenomen voor oebieden di.a In 

~nrMfUI I 103 



"°" INSPAAAX EN OVEJ\l(G lltST(MMlNGSPlAN eumNGUllO IWllCSSEM(i(NI 

het Jl'OVlnclaal beleld zijn 
aangemetkt als gebleden met 
hoge landschappelijke waarde. 
Hier kan nlet aan worden 
vootbljgegaan. 

Het bestrHnmlng11p/an wordt 
nlot aanaeoast. 

147. IN.09. 14094 21 oktober 2009 Lankheterweg 3 1.lndiener gebrulk1 een gedeel!e 1. In het geldende 
van het landbouwperoeet aan de bestemmingsplan heelt hel 
Lankheterweg, dal Is bestemd betrellende perceet een 
als "Natuur", voor de teell van agrarisclle bestemmlng. Gezlen 
maTs of graan. lnciener verzoekt het felt dat dit perceel nog 
dan ook de bestemming gebrulkt wordt als maisland, 
"Agrarlsch" toe te kennen. wordt de gebiedsboslemmlng 

gewijzlgd van "Na1uur" In 
"Agrariscll met waarden - Natuur 
en Landschap·. 

2. lndlenei verzoekt om 2. Het peiceel bevindt zlch In een 
aanpassfng omgevlng met natuurlljke en 
gebledsbestemmlngen naar landschappelfjl<e waarden. Het 
"Agrarlsch", vanwege mogerl]ke maakt onderdeel ult van de 
beperklngen voor uitoofening Ecologische Hoolds11uc1uur van 
agrarlsch bedrljl. de provlncle OverijsseL De 

gemeenle is dan ook van menlng 
dal de Julste gebiedsbes1emmlng 
fs toegekend. Het bedrijf wordt 
reeds beperkl door de aanwezige 
naluur In de directe o~eving. 

Do verbeeldlng wordt 
asnqepasl. 
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150. IN.09.14102 22 oklober 2009 Broekheurnerweg 41 1.ln!;llener stell dal nlel alle 1. De verbeeldlng isgetekend op 

~ebouwen zl]n lnge1ekend Jn hel ean kadaslfale onderg1ond, 

bouwblok. waarop welllcht (nog) nlel alle 
gebouwen slaan lngelekend. Hel 
zegt echter nlets over de 

planotogische mogelljkheden. 
Wei word! opgemerkt dal bl) de 

a anpasslngen naar ~el 
onlwerpbeS1emmlngsplan een 

recente versle van de GBKN 

(glootschallge baslskaar1 
Nederland) word! gebruikt voor 
de ondergrond, waardoor welllchl 
de bebouwing wel word! 

opgenomeri. Hlerdoor verandert 
de jurldisch· planologlst:he 

sllualle nlet 

2. lndlener slelt dal hel 2. Hat bestammlngsvlak wordt 

bouwblok niel overeenkoml mel nlel gewljzigd. Naar aanleiding 

de ontwerp-(T1llleuvergunnlng. van de MER en passende 
beoordeling wordl de aanduiding 

"sba-amv5" opgenomen. Zle ook 
hooldsluk 2. 

3. tndlener verzoekl om een 3. Cit belre1! een nleuw verzoek 

plaoologlsche regaling voor de dat een aparte alweglng vereisl 

{nevenla.k) manege, lm::I. Hal wordt dan ook nlel 

beperkte horeea-acllvl1elten. meegenomen In dll 
beslemmlngsplan. 

4. lndiener vindt hat 4. Tenelnde <le a.anwezlge 

aanlegvergunnlngenstelsel een landschaJ>SWaarden te 

beperking van de beschermen, wll de gemeenJe 

bedrlHsvoerinn. aan betrellende activlteilen een 
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vergunning koppelen. 

Het bestemmingsplan wordt 
nlet aan.11enast. 

152. IN.09.14104 21 oktober 2009 Beltshofweg 1 B lndiener verzoekt he! He! verzoek word! gehonoreerd. 

bestemmlngsvlak te wijzigen He! bestemmingsvlak is in het 

naar de oostzijde van het bedrijf voorontwerp nag geen 1 ha en 

ivm met hoge druk transport over een deel van het bestem-

gasleiding. mingsvlak ligt een gasleiding. He! 

bestemmingsvtak word! gewijzigd 

naar de oostzijde. Vanaf de 

gasleiding (westzijde) word! het 

bestemmingsvlak verwijderd. 

Naar aanleiding van de MER en 

passende beoordeling word! de 

aanduiding "sba-amv .. ." 

opgenomen. Zie oak hoofdstuk 2. 

De verbeelding wordt 
aan11eD11st. 

154. IN.09.14106 21 oktober 2009 Bartelerweg 9 lndiener kan zich niet vinden in Voor toekenning van een 

de omvang van het bouwblok (1 sterlocatie dient een aparte 

ha) en wens! een omvang van belangenafweging en besluit 

1,5 ha. Bovendien wil lndiener genomen le warden. 

zijn bedrijf aangemerkt zien als He! verzoek kan in he! kader van 

sterlocatle. di! bestemmingsplan dan oak niet 

gehonoreerd warden. 

Het bestemmlngsplan wordt 
nlet aangeoost. 

155. IN.09.14107 21 oktober 2009 Schoolkaterdijk 76 lndiener verzoekt om Dit betreft een nieuw verzoek dat 

planologische regeling van een een aparte afweaina vereist. Het 
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zorgboerderlj en enkele wordt dan ook nlet meegenome·n 
boerderijappartementen. In dit bestemmingsplan. 

Het bestemmingsplan wordt 

n/el aanaeaasl 

156. IN.09.14108 21 Ql\tober 2009 Benteloseweg 33a 1.lndiener ve12oekt om een 1. Het verzoek wordt niet 
beSlemmingsvlak toe le k&Men gehonoreerd. Het perceel llgt In 
van 1.5 ha, welke volledig het verwevingsgebled en heett de 
bebouwd mag warden. aanduidlng IV (lntensieve 

veehouderij). IV-bedrijven in 

verwevlngsgebieden warden 
begrensd door de maatvoering 
van het huidige bouwperceel In 

het geldende bestemmingsplan 
(bouwperce.el max. 1 ha). De 
maataanduiding word! daarom 
niet verwijderd. Wei word! een 
wijzfglngsbevoegdheid 

opgenomen om de 
maataanduldfng te verwijderen. 

2. Verder wil indiener graag dat 2. Voor toekenning van een 
zijn bedrl]I word! aangemerkt als sterfocatie dient een aparte 

een sterlocatie. belangenalweging en besluil 
genomen te warden. Het verzoek 
kan In het kader van dlt 

bestemmlngsplan dan ook nlet 
gehonoreerd warden. 

De verbeeldlng wordt nlel 

aangepast. De planregels 

warden we/ aanoeoast. 

157. IN.09.14109 21 oklObel 2009 Goorsestraat 263 lndien.er verzoekt om Het verzoek word! oehonoreerd. 
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aanpassl.ng van het De gemeente kan zlch vinden in 
bestemrningsvlak conlorm een aanpassing van hot 
bljgevoegde schets. bestommingsvlak. De oppetvlakte 

van het bestemmlngsvtak dlent 
max. 1,5 ha te bedragen. Wei 
wordt naar aanleldlng van do 
MER en passende beoordellng 
de aanduldlng 'sba·amv ... • 
opgenomen. Zie ook hoofdstuk 2. 

De verbeeldlng wordt 
sanmmast. 

159. IN.09.141 11 21 olllOber 2009 Rletmolenweg 37 lndiener verzoekl om Gemeente kan zlch deels vinden 
aanpassing van hel bouwblok In de gewenste aanpasslng. Het 
cl. bfJQevoegde schets. bes1emmingsvlak zal aan de 

oostl!l]de worden aangepast (tot 
eon max. van 1,5 ha). Wei wordt 
naar aanlelc;!lng van de MER en 
passende beoordellng do 
aandukfing ·sba·amv .•. • 
opgenomen. Zle oolc hoofdstuk 2. 

De verbee/dlng wordt 
aanaea11st. 

160. IN.09.14117 21 oktobe< 2009 Kalkdl]k 2 lnd!ener verzookt om Het verzoek word! gehonoreerd 
aanpasslng van het De gemeenle kan zlcll vlnden In 
bestemmingsvlak conform een aanpassing van het 

bljgevoegde schets. bestemmingsvtak. De oppeN1akte 
van het bestemmingsvlak dlent 
max. t ,5 ha te bedragen. Wei 
wordt naar aanlelding van de 
MER en oassende bo00tdellno 
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de aandufding •sba·amv •• ." 
opgenomen. lie ook hoofdstuk 2. 

De verbutdlng wordt 

aanaeoast. 

162. IN.09.14119 21 oklober 2009 Goorseslraal 168 lndiener verzoekl om vergroling De gemeenle kan zlch nlet 
van het bestemmlngsvfak vinden in een vergroling van hel 
conform bijgevoegde schels. bestemmlngsvfak. De oppervlakte 

van het bestemmlngsvlak In hel 

landboL11vantwikkellngsgebied 
bedra391 max. 1,5 ha. 
De vergroting van meer dan 1.5 

ha van hat agrarisch bestem-
mlrigsvlak en bouwperceel wordt 
nlet gehonoreerd. Voor het 

landbouwontwikkellngsgebled Is 
een wl)zlglngsbevoegdheld voor 

het vergroten van het 
bestemmlngsvlak tot 2 ha 
Opgenomen. 

Het bestemmlngsplan wordt 

nlet aanaeaast. 

164. IN.09.14122 21 oktober 2009 Beckumme1s11aa1 25 lndlener verzoekl om van het Op 21 Jull 2009 is de hole 
perceel Beckummerweg 25 de milieuvergunning ingetrokken. Dit 
vermeldlng IV te Verwijderen. betaken! feitelijk dat· er geen 

agrar'isch bedri~ meer aanwezig 
Is op het perceel Beckummerweg 
25 .. In het huidlge 

bestemmlngsplan heeft het 
perc9el de bestemmlng "Wonen". 
De bestemmlna van het oerceel 
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word! daarom gewijzigd van "A-

AB" met aanduiding "iv" naar 

"Wonen". 

De verbeelding wardt 

aanaeoast. 

165. IN.09.14184 21 oktober 2009 Beckummerweg 17 lndiener verzoekt om opname Gemeente ziet geen aanlelding 

perceel Beckummerweg 17 in om de plangrens voor deze 

he! bestemmingsplan specifieke situatie aan le passen. 

Buitengebied (nu nog onderdeel 

bestemmingsplan St. Het bestemmlngsplan wardt 

lsidorushoevel. nlet aanaeoast. 

167. IN.09.14175 21 oktober 2009 Goorsestraat 267 lndlener verzoekt om Het verzoek word! gehonoreerd, 

aanpassing van het De gemeente kan zich vinden in 

bestemmingsvlak conform een aanpassing van het 

bijgevoegde schets. bestemmingsvlak. De oppervlakte 

van hat bestemmlngsvlak dient 

max. 1,5 ha le bedragen. Wei 

word! naar aanleiding van de 

MER en passende beoordeling 

de aanduiding "sba-amv .. . " 

opgenomen. Zie ook hoofdstuk 2. 

De verbeelding wardt 

aanoe/J/ISI. 

175. IN.09.14170 21 oktober 2009 Leferinkweg 11 lndlener verzoekt om een In dit bestemmingsplan 

vergroting van het bouwblok tot Buitengebied krijgen agrarische 

2,5 ha. bedrijven een bestemmingsvlak 

met een omvang van maximaal 

1,5 ha. Wel word! naar aanleiding 

van de MER en passende 

beoordelina de aanduidina "sba-
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amv .•• • opgenomeri. Zle ook 
hoofdstuk 2. lndiener ka11 

eventueel in aa1VT1e1king komen 
voor een sterlocalie. Oil verelst 

echte1 een apane 

belangenalweglng en procedure. 

Hat bestemmlngsp/911 wrmlt 
nlet aan~oast. 

176. IN.09.14183 21 oktober 2009 Beckummerweg 18 lndiene1 verzoekt om "A·AB0 In Gemeente stemt in met dit 

tie1 bouwblok op te nemen. 111 ve1zoek. 

plaats van ernaast. 

De verbeeldlng wordt 
S S0111Hl11Sf. 

178. IN.09.14158 23 oktobe1 2009 Kalkdijk40 tndiener verzoekt om Vanwege reeds verleende 
aanpassing bouwblok waarbl) vergunnlng stem1 gemeente In 
1eeds vergunde woning en stal met hel verzoek. 
binnen het bo11Nblok komen te 

llggen. De verbfffdlng wordt 

sanoeoast. 
179. IN.09.14165 26 oktober 2009 Enschedesestraat 221 lndiener wil een v111grotln9 va11 De gemeente kan zlch nlet 

het bestemmlngsvlak. vinden in een vergrolTng van hel 

bestemmlngsvlak. Wet wordt naaJ 
aanleldlng van de MER en 

passende beo01defing de 
aanduiding "sba-amv ... • 

opgenomen. Zle ook hoofdstuk 
2.De vergrotlng va11 meet dan 1,5 

ha van het agrarisch 

bestemmlngsv\ak en 
bouwperC$1 word! nlet 

. gehon01eerd. 

''lfl•\\1111 I 11 1 



Het beslemmingsplan wordt 
aanaeoast. 

180. IN.09.14210 Beckummerweg 53 lndiene1 verloekl om Gemeente stamt In met hel 
aaopasslng van hel bouwblok verzoek. Wei word! near 
vru1wege llgging van eon aanlelding van de MER en 

ondergrondse gasleldlng. passende booordeling de 

aamfulding 'sba·amv •.. • 
opgenomen. Zie ook hoofdstuk 2. 

De 11erbee/dlng wordt 
aanaapast. 

181. IN.09.14475 9 november 2009 Beckummerweg 48 1. lndlener verzoekt om een 1. Het beslemmlngsvlak wordl 
vergrotlng van het vergroot. Na~r aanleldlng van de 

bestemmingsvlak conform MER en de passende 
bljgevoegde schets. beoordeling word! de aandulding 

"sba·amv5" opgenomen. Zle ook 
hoofdstuk 2. 

2. Tevens verzoekl 11\Spreker 2. Bestaande boederijkamers 
om op hel perceer de vallen binnen de 

vermeldlng boederllkamers ta be$lemmlngsomsohrijving van 
leggen. hel vooronlwerp 

bestemmlngsplan Builengebied. 

Nleuwe boerderljkamers warden 
met een ontheffingsmogelllkheld 

mogelijk gernaakt. Eon aparte 
vermeldlng op de verbeeldlng 
word! nlet gehonoreerd. De 
gemeente kan llch niet vlnden op 
dil punt van de inspraal<teacUe. 

De verbeefctlna wordt 
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aannanasl. 

187. IN.09.14759 24 november 2009 Eibergsestra_at 187 lndlener stelt dal hel bouwblok Gemeente l')anteert een 
onjulsl Is togetekend en maxlmum bestemmingsvlak van 

verzoekt de Plankaart aan te 1,5 ha. Bl) honorerlng van het 
passen ct . bljgevoegde schels. verzoek zou het 

bestemmlngsvlak aanzlenlljk 

groler worden. Oil vfndl de 
gemeente ongewenst. 

Het bB1Stemmlngsplan wardl 
nlet aannenast. 

188. IN.09.14746 24 november 2009 Goorsestraa1 t G 1 lndlener verzoekt om de stalling Gemeente stemt n1et In met dit 
van een bedrlj!swagen verzoek. 

(vrachtauto) op het perceel 
Goorsestraal 161 l)lanologlsch 
te regelen, via bv. Een 
oanduldlng op de plankaor1 ot 

een besi:hrijving In de Het bestemmlngspfan w:arclt 
toellchllnii. nlet aanaeoast. 

189. IN.09. 14763 24 nov. 2009 Kolenbtanderweg 60·64 1. Jndlener geeft aan da1 een 1. Het Is lnderdaad correC!I dal de 

dee! van de bes1emmi119svlakken van de 
bestemmlngsvfakken van de percelen Hengelosestraat 200, 
percelen Hengelosestraat 2.00, 200a en 204 op lndleners grond 
200a,en 204 op hun grond llgt . llgL Dlt wordt gecorrlgeerd. 
2. lndiener vlndl een 2. De gemeente kan zich niet 

besternmlngsvlak van 1.5 ha te vlnden In een vergrollng van tiet 
welnlg. Zeker wanneer de bestemmlngsvJa.k. De oppervlakle 
kuJlvoarpla\en ook binnen hat van hat bestemmingsvfak In het 
bestemmlngsvlak moeten vefWevingsgebled bedraagl max. 

liggen. 1,5 ha. Het bestemmlngsvlak In 
hat vooronlwerpbeslemmlngsplan 

Ts O!!Qeveer 1.5 ha. Wei word\ 

WITPA.lJID 1113 
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naar aanleldlng van de MER en 
passende beoordellng de 
aanduldlng "sba-amv ... • 
opgenomen. Zle eek hoofdstul< 2. 

De vergrollrg van meer dan 1,5 
ha van hel <19rarlsch 
bastemmlngsvlak en 
bouwperceel wordt nlet 
gehonoreerd. Aangezlen de 
kullvoerplaten steeds grater 

warden v1ndl de gemeeme het 
wenselljk om een 
ontheftingsmogelljkheld voor 

kullvoerplaten op te nemen om 
deze bulten het bestemmlngsvlE1k 
le mogen oprlchten. 

3. Tenstotle maakl lndlener 3. Niel agrarische activ1tellen In 

bezwaai tegen nle11we nlel· vrljk.omende agrarische 

agrarlsche actlvilelten. De nlet· bebouwlng worden stechts 
agrarische actlvilellen kunnen toegestaan als dll geen 
belemmerend zijn voor zljn belemmerlngen voo1 de 
agrarisch bedrljl , naastgelegen agrarische 

bedrljven opleverl. 

Qe toel/chtlng, planregels en 

verbee/dlna warden aanaeoast. 

193. IN.09.14944 2 decernber 2009 Ammeloeweg 7 lndtener verzoekt om wtjzigen De gemeente kan 2ich vlnden in 
van de bestemming van het hat wijzlgen van de 
perceel In "Bos", "Natuur• en bestemmlngen. 
"Wonen", vanwege planneri voor 

rea.llserlng klkkerpoel, etc. In 
samonwerklno met Landschap De verbeeldlno word/ 

"1tf'Mfi0 I t 14 
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Overiissel. aann_,,st. 

194. IN.09.14868 27 november 2009 Bosweg5 lndiener verzoekt gemeente om De gemeente stemt ln met het 

In het verfeden gemaakte verwek vanwege de gemaakte 
afspraken omtrenl de afspraken van destijds. De 

bedrijlsmatlge activlleilen percelen Bosweg 5 en Bosweg 7 
(verlloop van v!ees) over le krfjgen beide een alzonderlljke 
nemenende woonbeslemmlng (twee apa11e 

bedrijlsbestemmfng aanzienlljk beslemmlngslltakl<en). Hel 

te verkleinen. bestemmingsv!ak ·eedrijl' wordt 

verkleind en gewfjzlgd riaar 

·w onen" met de aanduldlng 
"bedrijf" en daardoor loegevoegd 

aan Bosweg 5. 
In de planregels in de label van 
al1ikel 27.1 wordt Bosweg 5 

opgenomen met de aclivileil 

"detallhandel Jn elders geslachl 
vlees· en een beslaande 

oppel'lllakle van 155 m2 en 
maximale oppetlllakle van 

155 m2 (dus geen 

uitbleldingsmogelljkheid). 

De planregels en de 

verbee/d/nq warden aanaBDast. 

195. IN.09.14845 26 november 2009 Derkingsweg 37 1.lndlener verzoekt Cle 1. Gemeente stem1 In met hat 
bedrijfsbeslemming verzoek de bedrijfsbes1emmlng te 
rveehandetsbedrljf") le wljzlgen wiJzigen in een agrarische 

in een agratische bedrijfsbestemmlng. Blnnen deze 
bednjfsbestemmlng. beslemmlng zljn de bestaande 

boerderijkamers positiel beS1emd. 
2. lndlener verzoek1 om 2. Hel loekennen van een 

•. ,.. ..... I 115 
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loekenning van een bouwblok bestemmingsvtak van 1,5 ha Is 

van 1,5 ha vanwege ge.tien de nlet-<:oncrete plannen 
toekomstige ontwlkkellngen. in hel kader van dit 

3. lndlener verzoekt om bestemmfngsplan nlet wenself)k. 

planologische regellng van 3. Zle punt 1. 

boetdl'fl)lc3mers 
4 , fndfoner ven:oekt tevens om 

bodlijlsbestemmfng vanwege 4. Gemeente stem! nlet met dlt 
werkzaamheden als handelaar verzoek. De betrellende 

on exporteur van paarden en activltellen zijn van dUSdanlg 
pony's. ondergeschikt betang, dat ze 

blnnen de agr arische 

bedrijfsbestemming passen. 

De verbeelding en de 

olanreoels worden aan""""st 

196. IN.09.14844 26 november 2009 Alsteedseweg 77 lndener verzoekt om Oo kapschuur zal worden 

toekennfng bestemn~ng geregeld via de volgende 

•Agrarlsch - Agrarfsch bedrljt• bepaling In de bouwregels van de 

aan (solitafr gelegon) gebfodsbestemming: •0p deze 
kapsctluur. groflden mcgen (168n gebouwen 

WOiden gebOUwd. met dhm 
verstande dal slaflen en schuren 
d/11 lfl(Jaal aanW1Jzlg zi/n op he/ 
tlfdslip van terinmgslegglng van 
her ontwstppfan, of die op dat 

moment gebouwd mogen 
worden, mogen WOiden 
g11h8ndhaa/d en geh!Jel worden 
vernleuwd na.ar de omvang die zi/ 
op dnt moment hadden • 

.,,,,.. . .,, I 116 
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De pla.nregels warden 
88n""""'St. 

199. IN.09.14810 26 november 2009 Muns1erdljk 23- lndie<1e< ven:oekt om De machlnebefgfng zal worden 
Zendvelderweg toekenning bestemmlng getegeld via de volgende 

•Agrarlsch -Agrarisch bedrl~· bepaling in de bouwregels van de 
aan (solitalr gelegen) gebiedsbestemming: •0p daze 

machineberging op kavel aan gronden mogen geen gebouwen 

Zendvelderweg. worden gebouwd, met ciien 
verstande dat stsl/en en schuren 
dl11 tegaal aanwezfg zijn op h111 
tlfdstlp van terinzag9/agglng van 
hat antwerpplan, al die op dat 
moment gebouwd mogen 
warden, mogen worden 
gehandhaafd en geheel word9n 
vemieuwd naar de omvang de zlf 
op dat moment hadden. • 

De planregels warden 
sangepast. 

200. IN.09.15171 14 december 2009 Rlelmolenweg 34 lndlenar verzoakt om De gemeente kan zich vlnden In 
aanpassing van he1 bouwblok, hel ver zoek. Wei wordt naar 
Aan de oos1zijde oen deol aanleldlng van de MER en 
schrappen en dil aan de passende beoordeling de 
westzljde toevoegen. aanduiding •sba·amv ••• • 

opgenomen. lie ook hooldstuk 2. 

De verbeeldlng wordt 
IUl/ll1"'1Ss1. 

1111•4'•• I 117 
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4.2. RUBRIEK 2 - WOOll.'BESTEAIMI NG WIJnGEN I ~GJIARISCH REDlllJF 

Oecosnr. ReglstraU&-datum lndlener Betreft .perceel lnhoud roactlo Reaclle gemeente 

55. IN.09.13908 16 oklober 2009 HL!ltenweg 14 lndlener stall dat op de localie O.b.v. de agwlsGho eroqu6te Is 
een agrarische. de. bestermning "Wonen· 
bedrljlsbeslemmlng moel gelden opgenomen. In de enqu~te Is 
lvm hel (hobbymallge) aangegevendat heteen 
agrarlsche bedrljl/ 'hobbymatig' agrarisch bedrljf 
paardenhouderlj !er plaatse. In betrell, klelner dan 1 Onge. Voor 
het geldende plan Is ook eon de tocalie wordt een agrarlsche 
agrarlsche bedrljlsbestemmlng bedrljfsbestemming opgenomen. 
opgenomen. Near aanleldrng van de MER en 

passende beQordellng wordl de 
aanduldlng "sba·amv5" 

opgenomen. Zia ook hoofdstuk 

2. 

Her bestemmlngsplon wordt 

sanaeaost. 

62. IN.09.13954 19 oktober 2009 Weertjesweg 4 lndiener st el l' dat op de locatle De lndiener heefl voldoende 
een agrarische agrarlsche gronden, zodat er 
bedrljlsbestemrning moot golden sprake ts van een agrarlsch 

(net als In het geldende plan) bedrljl (> 10 nge). Hel perceel 
vanwege de aanwezigheld van klijgt do bostommlng "Agrarlsch 
een nmdVeehouderij ter plaalse. - Agrarlsch bedrl]t" en een 

aanduldlng "sba-amv4". 

De verbaeldlng wordt 
eanaaDBst. 

92. IN.09. 14007 20 oktober 2009 Oldenkotsedllk 13 1.lndlener vorzoekt om aroter 1. De aemeente kan zich vinden 
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bestemmlngsvlak. In een vergrotlng van hel 

bestemmlngsvlak. Het 
bestemmingsvlak word1 In 

zl.idelljke fichtillQ uilgebreld. 
2. lndiener verzoek om een 2. In het geldende 
wfjziging naar agrarisch bes1emmlngsplan heelt het 
bedrijfsbestemming ol petceel reeds de bestemmlng 

be<lrljfsbestemmlng lvm ·woondoelefnden". Er Is geen 
bedtijfsomvang van meet dan sprake van een agrarisch bedtljf. 
10 nge + bosbo1.1Wondememlng. De bedfijfsactlvlteiten zl/n van 

een dusdanlge klelne schaal dal 

daze binnen de 
woonbestemmlng moelen 

plaatsvlnden. 

De verbeeldlng word/ 

sann,.,,,.st. 
114. IN.09.14185 21 oktobe1 2009 Eljslnkpasweg 6 lndlener verzoekt om agrarisehe Uit de lnventarisatle ls gebieken 

bedtijfsbestemmlng. Ook In hat dat hier geen agrarisch bedrijl 
geldende plan Is een agrarlsche gtoler dan IO nge Is gevestlgd. 

bedrijfsbestemmlng opgenomen. Hat hu!dige gebtulk zijn 2 

wooneenheden. In het ver zoek 
la nlel gemollveerd waarom een 

agrariscbe bestemming moot 
worde11 opgenomen. 

He/ bestemmlngsp/an wordt 

nlet aan,,,.,,ast. 

145. IN.09. 14092 2 I oktober 2009 Blindeweg I lndiener verzoekt om agr8!isdle Op 20 januarl 201 O is 

bedrijlsbestemmlng. gepubllceerd dat voor de locatie 

een bouwaanvraag 1s ingediend 
voor het ootlchlen van een 
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rundveestal mel ruwvoeropslag. 
Op 10 febfuari 2010 Is 
gepubllceercl dal op grond van 
artlkel 8.40 Wet MllleubehiMr 
melding Is gedaan voor tlel van 
toepasslng warden VOil hot 

AktlvfteitenbesllAI 
milieubelleer voor een 
klelnschallge veehouderij aan de 

Bllndeweg 1. De plannen voor 
11.grarlsch9 bedrijlsacllvltelten 
zl/n voldoende concreel. Voor 
de localle word! een agrarisdle 
bedrijfsbeslemmlng opgenomen. 
Op de verbeelclng wordl de 

bostemming "Wonen· gewl]zigd 
In de bestemmlng •Agrarlsch -
Agrartsch bedtijl". Wei wordl 
naar aanlelding van de MER en 
passende beoorder1119 de 
aandulding "sba·amv ... • 
opgenomen. Zle ook hooldstuk 

2. 

Do verbeeldlng wordt 
aanae""'"'· 
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4.3. Hl/BRIEK 3 - SCHl/ILSTAllEN 

Decosnr. Reglstratie-datum lndlener Betreft perceel lnhoud reactle Reactle gemeente 

60. IN.09.13922 18 oklober 2009 EJbergseweg 1 na De indlener geefl aan dat er Het Is lnderdaad zo dat de 
geen onlhefflngsmogelijkheld Is ontheffingsmogenjkheid voor 
opgenomen voor een schullstal schuilgelegenheden alleen tbv 

lbv )1obbyma1ig houden van een agrarisch bedrijf mogelijk Is. 
dleren. Hlj verzoekt om dlt op le Oil was niet de opzet v11n de 
neman In hel bestemmlngsplan. onthefflngsmogelijkheJd. 

Ook-voor hat hobbymatlg 
houden van dlaren dlenl eon 
onthefflngsmogelljkheid voor 
schullstailen In eon agral'lsche 
gebledsbestemmlng mogelljk le 
zijn. 

De toellchtlng en de 

planregels warden op dlt 

onderdeel aancteoast. 

104. IN.09. 14036 21 ol<lober 2009 Langenbl!rpweg ong. De indiener heefl een De gemeente acht een 
bosperceel aan de m<1Xlfllal9 oppervlakle van 15 m• 
Langenbergweg kad. Bekend voor een schullgelegenheld en 
seelle P nt. 750. HI) kan zich kijkhullen voldoende. Hel Is nlel 
vinden lnde wenselijk dat een 
ontheffingsmogelijkheld voor het schullgelegenheld met een 

realiseren van kljkhut wordt geeomblnee1d. He! 
schuilgelegenheden en/of gaat om twee verschlllende 

kijkhutten. Wei wil hi] graag dal soor1en bouwwerke~ me.I een 
de maximals oppervlakte verschillende functle. Deze 
veniroot wordt tot 25 m2

• zodat luncties hebben oncferllfl!I nlets 
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hli e.e.a. kan comblnoren. De mel etkaar te maken. 
lndiener wil het bovwwerk De bedoeling van de regetlog 
gebrulken voor de opslag van voor een schullgelegenheld en 
malerlalen voor hel kljkhut Is nlet de opslag van 
bosonderhoud. materlaal en materieel voor hel 

bosonderhoud. 
Ook Is opgenomen da1 de 
onthefllngsmogelijkheld vo0< 
een schullgelegenheld en l<ijkhut 
zljn gekoppeld aan een 
oppervtallte van het gebled. 

Hf1t bfl1Ulmml11gl(Jt.n wonit 
nleJ aannan11st. 

122. IN.09.14064 14 oklober 2009 Kaci. Sectie C 2892 en C lndiener stelt dal de bestemming De paardenstal zal worden 
2405 Agla11sch cultuurgrond nlet geregetd vta de volgende 

correct Is voor de percelen bepallng In de bouwregels van 
sectlo C no. 2892 en C no. 2405 clo gebleclsbeSlemmlng: 'Op 
lvm de bl)Slaande, vergunde ooxe gtom:len mog1m geen 
paatdens1aJ mel hoolopslag. gebovwen WOiden gebouwd. 
lndener stelt dat di1 moet met dien l/UfSlande dal stallen 
w0<den aangepast. en schvren die legeo.I o.aflW8zig 

:zlfn op 1161 tlidsllp van terlnzage-
legging van het ontwOlpplan. of 
diO op dat moment gebouwd 
mogen WOiden, mogan worden 
gehandhaafd en geheel worden 
vernleuwd naar de omvang die 

zij op dat moment l111ddf!n. • 

Oe planregels worden 
a.9nnooosl, 
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131. IN.09.14075 21 oktober 2009 Geurtsweg ong. lndiener stelt de bestaande De veldsehuren zljn In het 
schuur gelegen op. de krulsing voorontwerpbeslemmingsplan 
Schoolk.aterdijk/Geurtsweg niet niet posltlef beslemd en vall en 
in gebruik Is als varkensstal. De onder het overgangslecht. He1 Is 

stal doet dienst als veldschuur. nlet de bedoell ng om de 
veldschuren In de planper.Jode te 
slopen. Bestaande veklschuten 

zullen In de planregels 
alzonderlljk vermeld warden, 
zadat deze niel onder hel 
overgangsrechl vallen. 
De veldschuur zal worden 

geregeld vla de volgende 
bepallng In de tJouwregels van 
de gebiedsbestemmlng: •op 

d11ze gronden mogan gean 
gebouwen worden gebouwd, 
11161 dlen verstanda dat s/tlfien 
en schuren die lagaaJ aanwazig 

zljn op hat t17cJstip van 

ll'!finzageleflFJing. van he/ 
Oflf•verpp/an, ol die op dat 

monism gebouwd mogen 
worden, mogen worden 
gehqncthaafd en geheal warden 
vern/euwd naar d9 omvang die 

zlj op d11.1 moment hac!rf&n. • 

Oe planregels wordan 
aant1eoast. 

174. IN.09.14169 21 oklober 2009 Rondeelweg ong. lndiener verwekt om In he! voaronlwerpplan heeft dil 

olanoloaisch·luridische reaelina oerceel de bestemmlnrr 
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voor schuur In •Agrarisch met waarden -
bestemmlngsplan. Landschap". Oe schuur zal 

worden geregeld Ilia de 

volgende bepalfng In de 
bouwtegels van de 
oebledsbestemmlng: ·Op deze 
gronden mogen geen gebouwen 
warden gebouwd. met di1m 
verstande dal stallen en sclw1911 
die /egaal aanwezig zQn op het 
ti}dstip van terinzagelegglng van 
hflt ontwe<pp/an. of die op dat 
mom11nt gebcuwd mogen 
warden, mogen wordon 
gehendhaald en gebeel worden 
VtJtnleuwd naar d6 omveng die 
zq op dat moment 118dden. • 

De planregels worden 
aanaeoast. 

183. IN.09.14624 17 november~9 Huuenweg 12 Oe ln<lener geell aan eigenaar Oe veldschuren zijn In het 
te zljn van een veldschuur op voorontwerpbestemmlngsplan 
het perceel kad. Bekend S nr. nlot posltlel besternd en vallen 
199 ann de Huttenweg. Deze onder het overgangsrecht. Het Is 
veldschuur Is als enlge In deze nfe1 de bedoellng om de 

buutl voo<zlen van een voldschuren in de planperlode le 
lessenaar&dak. Oe indlener wU slopen. BeS1aande veldschuren 
dal de veldschuur posUiel :wnen In de planregels 
bestemd wordt of een alzonderlfjk vermeld worden, 
bestemmlng lachthut kri]gt. zodat deze nlet oricter het 

overgangsrecht vatlen. 
Oe veldschuur zal worden 
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geregeld via de volgende 
bepallng In de bouwregels van 

de gabledsbestemmlng: "Op 

deze gronden mogen geen 
gebouwen WOfden gebouwd. 
met dien verstanda dat stalkm 
en schuren die legaa! aanwezfg 

zifn op 1161 tijdstip van 

terlnzageleggfng van hat 
ontwerpp/an. of die op dal 

moment gebouwd mogen 
worden, mogen wordan 
gehandilaa!d en geheel wo1den 
vemieuwd naar de omvang die 
zlJ op dat moment hadden. • 

Oe planregets warden 
aanoeoast. 
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4.4. RUDRIEK 4 - WO_NEN 

Oecosnr. Registratle-datum lndlener Betretl perceel lnhoud reactle Reactle gemeente 

3. IN.09.14254 29 oklobe1 2009 Kalk011enweg 1 lndlener verwekt tot aanpasslng Het bestemmlngsvlak worc!t 
van he! bollwblok omdal een aangepast aan de nleuwe 
vrljstelllngsprocedure Is gevolgd slluatle. 
voor de nleuwbouw van lwee 
woningen. De verbeeldlng wordt 

aanaeoast. 

6. IN.09.13430 23 september 2009 Haaksberglllweg 12 lridieners wUlen dal het De tol kantoortulmle verbouwde 

bestaande kantoor een aparte schuur zal worden opgenomen 
bedrljvenbestemming krljgt. In de label In artlkel 27 van he! 

bestemmlngsplan met max. 
oppervla,kle van 200 m•. 0~ rol 
op de verbeeldlng een 
aandulding "bedrijt" worden 

opgenomen. 

De p/anregels en de 

verbee/d/ng worden 

aanoeoasr. 

7. IN.09.13~ 24 september 2009 Nlekerkeiweg 5 lndlener wll in Mn van de He! bestemmlngsplan laal in 
IN.09.13445 24 september 2009 bijgebouwen een dtletal bed & princlpe alleen bed & breakfast 

breakfast accommodatles In hel hoofdgebouw ot een 

realiseren. aangebouwd bl)gebouw toe. 
Indian bed & breaklast in 8(ln 
vnjstaal'\d bljgebouw 
gereallseerd dienl te warden 

dan kan dit evenlueel met de 
VAB.,eoelino. Olt vrnaat achier 

~PURb 1126 



"°'A 1 NSPAAM EN OVEJU.EG S(ST EMMJNGSPLAN au1nNGEB!fD HAAXSSERGEN I 
een aparte belangenalweging. 

Het bestemmlngsplan wordr 
nlet JU1naeaast. 

9. IN .09. 13501 28 sep1ember 2009 Langenbergweg 17 Voor het perceel Langenbergweg Hal is lnderdaad correct dat voor 
17 Is geen woonbestammlng het perceal Langenbergweg 17 
opgenomen. op de verbeeldlilg geen 

woonbestemmlng Is 
opgenomen. In artlkel 27 van de 
planregels is hat adres 
Langenbergweg 17 wel 
opgenomen. Dit hoell nlet 

aangepast te warden. 
Ugt rn kwetsbaar gabled, dus de 
lnhoud bedraagt 450 m3

• Wei 

dient de bijgebouwenregellng 
voor dergeUjke woningen 
aangepast ta warden. Maxlmaal 
50 m~. 

Voor de lnhoud va11 de 
wonlngen In artikel 27.2. 1 ender 

c word! een ontheffing naar 750 

m1 opgenomen. Belanglljk 
hierblj Is een aanzlenlljke 

verbeterlng In de rulmtelljke 
kwalitel t. 

De verbeeldlng wordt 

aangepast. 

11. IN .OS. 13536 30 september 2009 Langenbergweg 7 -Z lndlenor geelt aan dal zljn Hal Is lnderdaad correct dat de 

perceel Langenbergweg 7 - z Raad van .State In haar 

ontereoht bulten de tw>nrenzlno uitsoraak van 2 rnei 2007 
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van di1 bestemmlngsplan Is goedkeur1ng haell vaneend aan 
gehouden. Oe Raad van State de besremmlng woondoelelnden 
heefl In haar uilspraak van 2 mel voor hel perceel 
2007 goedkeuring verleii!nd aan Langenbergweg 7 - Z. Het 

de bestemmlng woondoelelnden. perceel llgl In kwefsba.ar gabled 
(EHS, axlensiveringsgebled 

e.d.) en voor daze woning geld! 
een maMimale lnhoud van 450 
m•. 
Wei dienl de 
bljgebouwenregellng voor 
dergelijke wonlngen aangepast 
le warden. MaMfmaal SO m1

. 

Voor de lnhoud van de 
wonlngen In arlikel 27.2.; ender 

c wordt een onlhefling naar 750 
m• opgenomen. Betangrljk 
hlerblj is een aanzlenll)ke 

verbetering In de rulmlelijke 
kwalitelt. 

Op de verbeeldlng wordt voor 
het perceel LangenbergWfK} 7 
- Z een woonbestemmlng 
opgem1men. In de planregels 
In t1rt/tcel 27.2. 1. WOi'dt de tabel 
onder c, qngevuld met het 
adrf!S Lanaenberaw1Jg 7 -Z. 

12. IN.09. 13.535 30 september 2009 Meljersgaardenweg 9 lndlener geeft aan dat zljn Hat Is lnderdaad correct dat voor 
perceel Meljersgaardenweg 9 hat perceel Meljersgaardenweg 
onterecht buiten de begren.zlng 9 een onherroope\ljke 

van dit bestemmlm:J~lan Is woonbesternmJno aelCll. 
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gehouden. Gedepu1eerde Staten Llg1 In kwetsbaar gabled. dus 
heeft bl) besluil van 23 ]uni 2004 450 m'. Wei dlenl de 
goedkeurfng gegeven aan de bljgebouwenregellng voor 
woonbestemmlng voordtt dergelljk,e wonlngen aangepasl 
perceel. De woonbestemming Is te warden. Maximaal 50 mi, 
In hat voorgaande Voor de lnheud van de 

bestemmtngspfan onherroepeHJk wonl11gen In artlkef 27.2.1 onder 

geworden. cwordl een onthefling naar 750 
m~ opgenomen. Befangrljk 

hterblj ls een aanzlenll)ke 

verbelering In de rulrr telljke 
kwallteft. 

Op de verbeeldlng wordl voor 

het perceel Mef/ersgaarden-

weg 9 een woonbestemming 

opgenomen. In de planregels 

11:1 •rlikel 27..2. 1. wofcit de lllbel 

onder c • .angevuld met het 
adres Mel/ersgaardenweg 9. 

13. IN.09.13564 3C september 2009 Wargerlnksweg 11 fndiener rs verheugd dal zlfn Daze reacde Is voor kennls· 

perceel War11ennksweg 1 1 weer geving aangenomen. Aan de 

een woonb~temming heeft bekendmaking van het de !er· 

gekregen. vlsielegglng van het ontwecp-

HI] weast op de hoogle bestemmfngsplan zal de nodlge 

gehouden le warden van de aandachl besleedt worden. Alie 

tervlsielegging van hel indieners van de lnspraakreac-

ontwerpbestemmlngsplan. ties krljgep In leder geval Hn 
schrif(elljke reaeOe ori hun. 

lnspraakreactle. 

Het bestemminasnlan wordl 
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nlet aanaeoast. 

19. IN.09.13695 8 oklober 2009 Haaksbergerweg 12a 1 .lndlener vraag1 hoe hel zit met 1. De voormallge garage-
de garagebestemmlng. activltetten vfelen onder hel 

overgangsrecht. Omdal deze 

acllvltellen al langera Jijd zljn 
ges1aak1 zljn de overgangs-

bepallngen nlel meer van 
toe passing. 

:!: lncjlener vraagt hoe de 2. De 101 kanloor verbouwde 
vrijkomende agrarische schuur zal een aandulding 

bebouwing van he! perceel 'bedrljr op de. verbeeldlng 

Haakbergerweg 12 bestemd Is. krljgen en In de planregels 
wordeo opgenornen. 

3. lndlene1 viii weten ol de 3. De redactte ven de 
overgaJlgsbepallngen een ove1gangsbepallngen Is 

ve1Slechtering van zljn PoSitle aangepasl aan de Slandaarden 
betekent. 2006. De gemeente heefl hlerln 

geen keuze. 

Overlgel\S beleKent dit geen 
verslechterlng. 

4. lndiener wll welen nae ver het 4. De beantwoordlng van de 
Is mel de beantwoorcilng van de brief word! nlel In deze 
bflef van 25 mel 2009. beslammingsplanptocedure 

meege11omen. Oil vraagt om 
een aparta belangenalweglng. 

De verbeeldlng en planregels 

warden aangepast. 

20. tN.09.13862 15 oktober 2009 Brummelhulze1brfnk 15 lndiener verzoekl om aanpasslng Hel bestemmlngsvlak ial 

van hel beslernmlngsvlak worden aa ngepast conJorm de 
'Wonen· lvm de bestaande wens van lndlener. 
bebouwlnn en 1191 reallseren van 
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een nieuwe opstelling van De verbeeldlng wordt 

aebouwen. unaeoast. 

44. IN.09.13901 16 oktobet 2009 Mef)ersgaardenweg 19 1.lndlener verzoekt om 1. De gemeente stem! In met he1 

bestemmingsv1ak "Wonen· cf. ven:oek om de bestaande 
vigerend bestemmlngsv1ak op le bebouwing blmen het 
nemen, mede lvm bestemmingsvlak "Wonen• op te 
vergumlngsvrlj bouwweri<. nemen cl. hel bestemmingsvtak 

In hel vigerende plan. 
2. lridlener verzoekt om de 2. Het Is niet duldelijk welke 
•resterende" gronden met de gronden exact worden bedoetd. 
bestemming "Agratisch met In hot vlgerende plan hebben do 
waarden - Natuur en gronden om hel bestemmlngs-
landschap" te wljzigen In vtak 'Wonen• de bestemmlng 
"Wonen· aangezlen de gronden "Agrarlsch cultuurgebled". Voor 
in gebrulk zijn als tulnlerf. deze bestemming geldl een 

aanlegvergUMingplioht voor 
bepaalde werken en 
wet kzaamheden. Mogelijk Is hat 
hulclige geb<uik in strl]d met de 
vigerende beslemming. De 
bestemmlng van de 'resterende' 
gronclen Is cl. het vlgerende 
plan. 
Oil onderdeel hoefl nlet 
aangepast te worden. 

De verbeeldlng wordl 

aanasoasl. 

49. IN.09.13880 16 oklober 2009 Huttenweg 22 1.lndlener verzoekl om 2 of 3 1. Op <ii perceel is sprake van 
'maximaal aantal lnworing. Gemee111e is van 
wooneenheden' voor de localle. mening dal een enkelvoudlge 

woonbestemmina hler terecht is. 
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2. lndiener verzoekt om het 2. Het bestemmingsplan incl. 

toezenden van bijbehorende bijbehorende regels hebben zes 

voorschriften voor een inzicht in weken ter inzage gelegen, 

de bouwmogelijkheden. !evens is het bestemmingsplan 

digitaal raadpleegbaar gesteld 

op de gemeentelijke website. 

Het bestemmingsplan wordt 
nfel aangepast. 

53. IN.09.13906 16 oktober 2009 Hanebulterweg 11 De indiener geeft aan dat er op Di! is niet correct. Er is sprake 

he! adres Hanebulterweg 11 en van twee aaneengebouwde 

11 a sprake is van 3 woningen. Op 11 februari 2005 

aaneengebouwde woningen. is een bouwvergunning verleend 

voor het verbouwen/ultbreiden 

van de woning Hanebulterweg. 

Het ging hierbij om een woning 

met inwoningssituatie. In 

planologische zin blijft er sprake 

van Mn woning. 

Het bestemmlngsplan wordt 

nlet aanaeaast. 

61 . IN.09.13921 18 oktober 2009 Eibergsestraat 177a lndiener wens! dat een deel van He! betreffende deel van he! 

het aangrenzende perceel G perceel G 1496 is onderdeel van 

1496 een woonbestemmlng een weiland en heefl de 

krijgt. bestemming • Agrarisch met 

waarden". Gelet op het gebrulk 

als weiland zijn er geen redenen 

om deze bestemming le wijzigen 

in "Wonen". 

Het bestemmlnasolan wardt 
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nlel aanoeoasl. 

67. IN.09.14160 21 oktober 2009 Rlelrnolenwll9 so 1.lndlener vraagt lhk.v de 1. In de planregels Is gesteld dal 
aandulding "bedrijl" of de in de de oppervlak.lemaal zoals 
regels opgenomen opgenornen in de kolom 
oppervlakle~t inclusief of "bestaande oppervlakle (m2)" 

excluslef de woning en andere geldt voor de maximals 

gebouwen Is. gezamenlijke bebouwlngs-
oppervlakle die voo1 deze 
actlvltell wordl gebrulkl. Oil 
belekent exc1uslef de woning en 
andere gebouwen die niel voor 
de bedrijfsactivitelten worden 
gebrulkL 

2. lndlener verzoek.t om voor de 2. De bes1aande oppervlak1e Is 
bestaande oppervlakte 432 m2 100 m2 (zie onder punt 1). B&W 
op 10 nemen en voor de hebben per bllef .<;l.d, 16 maart 
maximals oppervtakte aoo.ml. 2009 Iatan weten dill, wanneer 

het beslernmingsplan 
r1X:h1skrachl verktijgt, voor de 
loca\le Rietmolenweg 50 een 
maximals gezamenlljke 
bebouwlngsoppeMakle geld! 
van 200 m•. Na uitbreldlng kan 
dus rnaxlmaal 200 m2 worden 
gereallseerd. In dil geval Is het 
mogelfjk om nleuwbouw op te 
richten ten behoeve van de 
limmerwerkplaats van maxlmaal 
200ma. 
In de plan1egels wprdl dil 
aangepasl. De bestaande 
on<><>rvlakle is 100 m2 en de 
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maxlmale toogestane 
oppervlakte Is 200 m2• 

De plannen voor ve1de1e 
u11breidlng zijn onvok:toende 
concreet. Het verzoek zat In hilt 
k;ider van dit bestemmlngsplan 
nlet worde11 geho11oreerd. 

3. lndiener verzoekl om de 3. Bl) de bestemming 'Wonen" ls 
mogell)khekl voor inwoning. geen regellng opgenomen voor 

lnwonlng, aangezien bi/ 'Wonen· 
dubbete bewoning word 
tegengegaan. Hel v01zoek worci 
nlet gehonoreerd. 

4. lndiener stell dat voor de deel 4. Het atelier kan bin119n de 
van de woonboerderl) de woonbeslemmlng lnogefljk 
bestemmlnQ atefle< is toegezegd. gemaakt worden. 

De p/anrege/s worden 

aann"""sl 
70. IN.09.13942 19 oktober 2009 Porikweg 13·Z Het perceel Porikweg 13 - Z Is Het 1$ lnderdaad correct dat de 

nlet opgenomen In hel rec<eallewonlng Porikweg 13 -
voorontwarpbeslemmlngsplan. Z nlet als zodanlg ls 
In het 011lwerpbestemmingsplan opgenomen. Omdat 
zou het perceel een recrealfewonlngen nlet 111 het 
woonbestemmlng krijgen. voo1ontwerpbestemmlngsplan 

zljn opgenomen, had voor dit 
pe1ceel een wit vlak. opgenornen 
moeten wo1den. 
Bil besluil van 30 sepll!f1'lber 
2009 heelt de gemeenteraad 

besloten om aan dll perceel oen 
woonbesteinmlno toe te kenlten. 
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Voor het percee/ Porlkweg 13 

- Z zal op de verbee/dlng de 

bestemming "Wonen" 

ooaenomen warden. 

77. IN.09.13980 20 oktober 201 O Blnnenveldweg 29-29a 1.De indieners willen graag een 1. Er Is geen aanleiding om de 

correctie van de achtergrens van achtergrens van het perceel aan 

het bestemmingsvlak "Wonen". te passen. Alie huidige 

bebouwing ligt binnen de 

bestemming 'Wonen". De diepte 

van het woonperceel wordt 

voldoende geacht. 

2. In he! bestemmlngsvlak is een 2. De weergave op de 

aanduiding 3 voor he! maximaal verbeelding is correct. Er is 

aantal wooneenheden sprake van 3 woningen. De 

opgenomen. Dit zou volgens de woning Binnenveldweg 29-29a 

indieners 4 moeten zijn. wordt als woning met inwoning 

beschouwd. Het feit dat er twee 

huisnummers zijn toegekend is 

geen reden om aan le nemen 

dat er sprake is van twee 

woningen. 

Het bestemmingsplan word! 

nlet aanaeoast. 

84. JN.09.13985 20 oktober 2009 Oostendorperweg 15 Jndiener verzoekt om een Het gaat om een voormalige 

uitbreidingsmogelijkheid van de recreatiewoning, welke In he! 

woning tot 750 m3
• geldende bestemmingsplan een 

woonbestemming heeft 

gekregen. Deze woning mag 

maximaal 450 m3 zijn. Tevens 

aeldt voor deze woninaen dat de 
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maxlmale oppervlaklo aan 
bijgobouwen niol meer dan 50 

m1 mag bedragen. 
De belreffende woning llgt In het 

extenslverlngsgebled In he1 

kadC! V3ll de 
reconsltocllezonerlng, zodat er 
rulmlefljk bezwaren zljn om de 
mnlng als burgerwonlng 101 750 

m• le beslemmen. Voor daze 

woningen wordt een ontheffing 

voor eon lnhoud van 750 m2 

opgenomen, waarblj 1evens 

geldt dal de oppe1Vlakte aan 
blJgebouwen in dal geval nlet 

meef dan 100 m2 mag bedragen 
waarvan nlet meer dan 75 m2 

aangebouwd mag zlJn. 

Bolnngrlfk hlerblj ls eon 
aanzlenlijke verbeterlng In de 

rulmtelljke kwalitelt. 

Hel be'1i:mmtngepS.n wordt 
ntot aanaeoast. 

86. IN.09.13978 20 oklober 2009 HaMlnkweg 26 lndlenOf verzoek1 om de Er bestaan ruimtelljk geen 
beslemmlng "Wonoo• conform bezwaren om zoveel mogelljk de 

het lllgerende bestemmlngsptan bestemmlng volgens hel 

Bull1111gebled op le nemon. vjgerende beslemmlngsplan 
Bultengebled over te nemen. 

Op do verbeetdlng zol het 

bestommtn.asvlak "Woncn" 
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warden aengepest (zovee/ 

conform het geldende 

beslemmlngsp/an 

Bultenaebled). 

91. IN.09.14009 20 ok1ober 2009 Hultenweg 10 lndiener heeft bouwplannen om Er bestaan ruimtelijk geen 
de bestaande woning met bezwaren om het 
bljgebouwen te slopen en een bestemmingsvlak aan te 
nleuwe woning met bljgebouwen passen. 
verder naar achteren te bouwen. Wei dient het bestemmingsvlak 
De nleuwe bouwpl;inn1;1n vallen !Uln te sluiten op de HuttenWeg. 
nlet blnnen het bouwvlak en de 
indlener wil dal het 
bestemmlngsvlak aan zljn Op de verbeeldlng wordt het 

boUWDfannen wordt aan11epasl bestemmlnasvlak aanae11ast. 

96. IN.09.14043 20 oktober 2009 Brandweg 6 lndiener wil weten wal de In het 
mogelfjkheden voor een voor-0ntwerpbestemmingsplan is 
wagenloods/m<iehlneberging de loods onderdeel van een 

nabij de Brandweg 6 Is. woonbestemming. Nieuwe 
ontwikkelingen warden niel in di1 
bestemmlngsplan meegenomen. 
Dit vraagt een aparte 
belangenafweging. 

lnlormatle over mogelijkhecten 
kunnen via de reguliere manier 
blj de gemeente warden 

verkregen. 

Het bestemmlngsp/an wordt 
nlet aenoeoast. 

115. Ouilweg8 lridlener verzoekt om een Het gaat om een voormalige 
uitbreldlngsrnogell)kheld van de recreatiewoning, welke in he! 
wonlna ·101750 rn'. aeldende bestemminosclan eeh 
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woonbestemming heel! 
geklegen. Deze woning mag 
maxlmaa.J 450 m• zijn. 

De belrelfende woning Ilg! nlet 

In de Ecotogische 
Hoofdstructuur of In een ander 
kwetsbaar gebled, Zoda! er geen 
beroaren zljn om de woning als 
burgerwonlng tot 750 m• te 
bestemmen. 

In de label van art. 27.2. 1 

onder a van de p/anregels zal 

het adr~ Dultwe(J 8 WOrden 

verwl/derd; 

151 . IN.09.14103 21 oktober 2009 Zendvelderweg 5· 7 1.lndiener ver7_oekl om de 1. Op basis van de agrarische 
bestemmlng "WOnen· le wljzigen enqu~te Is gesleld dat spra(\e Is 
In 'Agrarlsch - Agrarjsch bedrijr. van een hobbymalig bedrljf mat 

minder dan 1 O nga, Blnnen de 
bestemmlng "Wonen• Is het 

hobbymallg houden van dieren 
toegestaan. Het verzoek wordt 
nlet gehonoreecd. 

2. lndiener stelt dat door 2. De woning Is aangFJduid aJs '2 
bestemrnlng "Wc11an• geen twee maximum aantal 
vrlfstannde wonlngen mogelijk wooneenhFJden· en "2 maximum 
zljn. ~etgeen volgens het aantal aaneen le bouwen 
vlgarende plan wel mogel!Jk rs. wooneenheden·. 

In hat vigerende 
besternmlngsp!an Is de localle 
aangeduld als "Aglarlsch bedrij1 
1". In de vigerende voor.sr.hliflan 
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is opgenomen dal per agrarisch 

bedrl)I 1 bedrljfswonlng Is 
toegestaan. 
lndlen hel bedrljf voldoende 

groof is. mag een tweede 
bedrijfswonlng worden 
opgerlchl. Een tweede 

bedr'ijfswoning kan zowel 
vrljs1aand aJs aaneengebouwd 
zjjn. He1 geslelde door de 

medel)lerker Is c!aarom correcl. 
In deze speclfleke situatle 

konden lwee vrljstaande 
bedri)fswonlngen worden 
gereallseerd. Op het er1 slaan 

nu twee aan elkaar gebouwde 
woningen. Omdat rle 
bestemmlng wordt gewijligd In 
"Wonen' wordl de aanduldlnjl !2 

maidmum aental aaneen le 
bouwen wooneen heden" 
opgenomen. Splitslng ln twee 

vrljst.aande woning en Is dan op 
grond van de planregels niet 

meer mogelljk. 

Het bestemmlngsp/an word# 
niet aan""'"ast. 

153. IN.09.14105 21 oklober 2Q09 Oldenkolsedi)k 5 1. lncllener verzoekl om he.I 1.De noodzaak voor uilbte1ding 

bouwblok ult, te brelden aan de van hel bes1enimlngsvlak is nlel 

noordzfjde en zuldzljde, mede aangetoond. Via ontheHing 

aelet oa de arootte van beslaan er uilbreidlnQs· 
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bestemmlngsvlakken "Wonen• in mogelijkheden. 
de omgeving. 
2. lndiener verzoekt om de 2. De label In artlke! 9. 1 dlenl te 
besiaande oppen1lakte aan te worden aangepaS1. Het gaal om 
passen aan de beslaande. de bestaande oppen1t11kte 
vergwide bebouwing Uncfvs el oxcluGiel bedrlffswonrng (kopje 
bedrijfswoniAg). Een andete aanpassen), op basis van he! 
optle Is om !n de derde kolom op beslemmlngsplen Haaksbergen 
le nemen 'oppen1lakte excfuslef Bvllengebled 2000. De 
bedrljfswoning en bljgebOuwen·. beslaande oppervfakte van 200 
Tevens verzoekt lndiener om als m' is akkoord. Via onthelfing Is 
111axlmale oppervlaldemaal een ultbrelding naa.r 400 m• mogelljk. 
verdobbellng van de bestaande, 
vergunde oppervlaktemaal op le 
nemen. 

3. lndiener stelt dal op 3. Het bestemmlngsplan regelt 
deugdelijke wiJze alslandsclileria geen elgendomssllualies. 
moeten wordan opgenomen Eigendomsslluatles kunnen 
tvssen elgendomsgrenzen en over!gens relallel snel 
nieuw op te rlchlen bebouwillg. vera!lderen, BIJ nfeuwe 

planologlsct_1-jurldische 

ontwlkkellngen dlent rekenlng le 
worden gehoudan met de 
otngevl ng. lOals milieu-
technlsche eisen. Het verzoek 

wordl nlet gehonoreerd. 
4. lndiener stelt dat, evenals bij 4 . De onthefflngsmogelljkheld ls 
de bestemmlng "Agrarlsch - bij agrarlsche bestemmlngen 
Agrarlsch bedrljl", bi] de opgenoman lvm de huisvesting 
bestemmlng "Bedri]f" een van de toekomstige 'rustende' 
ontheffingsbevoegdheld meet agrerier. He! verzoek wordl nlet 
worden opgenomen voor gehonoraerd. 
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vergroting van de woning tot 
1ooom•. 
5. lndienor Is het nlet eens met 5. De gemeente wli ten aanzlen 

de mogelljkheld blnnen "AW·L' van·schulistallen vasthouden 
voor een schuligelegenheld op aan 1 per 0,5 ha. !'lft is alleen 
elk perceel van 0,5 h<1. mogelljk via een onthettlng. 

Hlerbl) vlndt een belangen-
afweglng pfaats. 
In de toellchting zal aangegeven 
worden da.t de bestaande 
waarden nlet ges~haad mogen 
wo<den. In agratlsch gebled met 
waarden Is er vaak sprake van 
aanfastlng van waarden. 
Uilgangspunt dient te zijn dat in 
agrarlsch gebled een dergelij\le 
stal kan. In het agtarlsch gebled 
met waarden <?al. het ·n~. 

tenzij"·princlpe worden 
gehanteerd. 
In de toellchllng wordt 
nadrukkelijk omschreven hoe dlt 
woidt gehanteerd. 

6. lndiener Ts het nlet eel"IS dal 6. Door de aanlegvergunnlng 

blnnen "AW·L • een heart de gemee111e een 
aanlegvergunningplloht geldl toetslngsmoment voor de 
voor het planten van effecten van bepaolde werken 

houtgewassen. on werkzaamheden op de 
aanwezlge landschapswaarden. 
De werkzaamhedert zijn dus nlet 
b!1 voorbaat strijdJg. 

7. lndlener Is het nlet sens met 7. De aemeente Is van menloa 
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de wljzlglngsbevoegdhefd blMen dat er mogeiijkheden moeten 
"AW·L· waardoor een neuw zijn vOOI voldoende geschikte 
grondgebonden agiarlsch bedlljf duuname agrarische 
mogelljk Is. be<*ijfslocalles voor 

grQ11dgebonden bedrljven 
I llerblj gelden o.a. do 
voorwawden dal un onderzoek 
blljkt dat hergebrulk van 
vrljkomende agrarische 
bedlljfslocaties nlet mogell)k Is 
on een bedlijfsplan nodg Is. 

8. lndlener is het nlet eens met 8. De regeling Is opge11omon om 
de regeilng dat binnen • AW·L· uitvoering te geven aan 
natuurontwlkkellng uttslultend provlnclaal natuurbelefd. Ter 
mag plaatsvfnden ter ultvoerlng boschermlng van agrarlsche 
van provlnclaal natuurbeleld en acliviteiten Is natuuron1wlkkellng 
In rulmtelljk en hydrotogisch nlet overat gewensl, di kan 
afgeronde eenheden. namelijk een belemmerlng zljn 

voor agraJische bedlljfsvoering. 
Eventueel kan d.m.v. eon 
herzlenlng overigo 
naluurontwikkeflng mogelijk 
worden g.emaakt. Het ve1zoek 
wordi In het kader van dlt 
bos1emmlngsplan nlet 
gohonoreerd. 

9. lndiener verzoekl om een 9. De SChaapSkool zal worden 
passende bestemming op te geregeld via de volgende 
nemen voor de sehaapsllool bepailng In de bouwregels van 
gotegen tussen de de gebiedsbeslemming: 'Op 
Otdonkotsedijk en de dew gronde11 mogen geen 
Molonveldwen. oebouwe11 wotden aebouwd 
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me/ dfen vet$/anr:je dal sta//en 

en schuren die /egaal aanwezlq 
zijn op het lijdstip van 
terlnzageleggin{} van lie/ 
ontwerpplan, of die op dat 

moment gebouwd n:iogen 
woroon. mogen WDTden 
gehand/iaafd en g11h11e/ 111orden 
vemleuwd nasr de omvang dle 

zl/ op dat moment hadden. • 

De planregels en toellchtlng 
warden op onderdelen 
aannenast. 

158. IN.OS.1411 0 21 oktober 2009 Alsteedseweg 54 1.lndlener verioekl om de 1. Obv deagrarisohe enqu,te is 

bestemmlng ·wonan• te wljzlgen de localle aangemerkl als 

in de bestemmlng 'Agra1lsch - hobbymalig agratisch bedrljl met 

Agra{!sch bedrl]I" met een minder d.an 1 O nge. Blnnen de 

bouwvlak van 0,5 ha. bestemmlng ·wonen" Is hel 
hobbymatlg houdan van dleren 
toegestaan. Hel verzoek word! 

niet gehonoreerd. 

2. lnd(ener verzoekt om voor de 2. De belteffende aclivlteil Is 
locatie de nevenacUvltelt 'handel s1rljdig met he1 

In bouwma1erialen' In hel bestemmlngsptan. In tiat 

beslemmlngsplao te regelen. verleden ls(ltl al eens verplaalsl 

naar een anders localla. In het 
kader van hel nleuwe 
bestemmlngsplan wordl het 
verzoe!I nlet gehonareerd. 

Het bestemmlnnsolan wordl 
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nlet aanaeoast. 

161. IN.09.14118 21 oktobe.r 2009 Kwekerijweg 18 1.lndlenerstelt dat da grens van 1. De gemeente is van monlng 
10 nge voor hel toekennen van dal de mlnlmale gr ens van 1 O 
een agrarisch bedrijf hoog ls. nge lager Is dan hel aantol nge 

lndlener verzoekl om bll d111 veak word! aangehauden, 
hobbymatlgo agrarlscho voor het toekennen v Jl ee11 
bedfljven de mogelljkheld voor 119rarlscha bec:lrljlsbestemming 
200 m2 aan bl)gebouwen op le (20 nge). De gemeenle Is van 
nemen. menlng dat 100 m2 voor 

bljgebouwen een gep~a maa1 
is. Enerzljds wo1dl verrommellng 
van het landschap In zekera 
mate tegengegaan. a11derzijds 

wordl aan llobbyboeren de 
rulmte geboden voor het houden 

van vee en/al hel slallen van 
werklulgen. Het verzoek word! 
nie\ gehonoreerd. 

2. lndiener verzookl om meel 2. 111 de agrarische 
concrete faclllleilen voor bedrljlsbestemmlng en de 

mantelzorg In tiet woonbestemming is een 
beslemmlngspl.an. ontheflingsmagcfijkhaid 

apgenomen voor manlel.zorg. 
De gemeente Is van menlng dal 

In hel plan reeds voldoende 
mogell)kheden zljn opgenomen. 
Hel verzoek word! nlel 
gehonoreerd 

3. lndiener verzoekt· om de 3. De schuur zal worden 
schuur gelegen aan de geregeld via de volgende 

Wittepalenweg, tussen de nrs. 5 bepallng In de bo°"1regels van 
en 11 oo ta nefnen In het de aebledsbestemmlno: •oo 
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bestemmingsplan. Tevens vra119t deze gronden mogen geen 
lndlener welke gebouwsn wotden gebouwd, 
uitbreldingsmogelijkheden er met dlen versta(lde dat stallen 
voor de schuur zijn (vergroting, en schuren dltJ legaal aanwezig 
overkapping). zijn op het t1jds1Jp van 

terlnzageleggll'!f} van /let 

ontwerpplan. of die op dat 
moment getxwwd mogen 
warden, mogen warden 
gehandha.afd en gef]eel warden 

vemteuwd naar de omveng die 
z17 op dat moment haddllfl, •om 
verrommellng van het landschap 
legen le gaan warden geen 

uilbreldingsmogetrjklleden 
geboden. Hel verzoek word! 

deels gehanoreerd. 

De ptanregels warden 
aanoepas/. 

163, IN.69.14164 21 oktober 2009 Oostendorpet'Weg 13 1.lndlener verzoekl om de 1. Volgens de gemeente Is er 
beslemming 'Wonen• te wfjzigen geen sprake van een 
In de bestemming "Agrarlsch - t>edrijfsmatige agrarlsche 
Paardenhouderlj"'. activiteit. i::r is niets bekend blj 

de afdeling Mllleuzaken. 
2. lndlener stell dat is 2. De indiener heelt aangegeven 
alges)Jloken dat hlj zo spoedlg dat hij z.s.in. een specllfcatie 
mogelljk zou warden van soorten en leeftijden zou 
gelnformeerd over de omvaog lnleveren. Dit is helaas nlet 
van hel aantal NGE voor hat gebeurd. Het was de bedoelihg 
bedrijf op de locaUe. van de gerneente om na 

aanleverlnQ van deze llSQevens 
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naar de fndiener le reageren. De 

gemeenie hee11 echter geen 
aanvullende lnformalle 

ontvangen. De gemeente heeft 

abusievelljk niel meer op 
verO(oek om to ln!ormoren 

gereageeld. 
3. I ncflener verzoekl om 3. Hier Is sprake van een nleuwe 
vergrollng van hat boL~·1blok . ontwlkkeling, welke eon apar1o 

belangenafweging vereisl. Hel 

"erzoek zal In hat kader va11 dil 
bestemmlngsplan nlel Worden 
gehonoreerd. 

4. lndlener verzoek1 om de 4. De planregels warden 
bestaande buitenrljbak le regelen a.angepasl. In de.agrarlsche 

In hel bestemmingsplan. gebladsbestemmlngan word! 
opgenomen dat Is 1oeges1aan 
"een bulrenrljbak, indien en voor 
zover dew bestond op her 

tljdstp van rerinzagelegging van 
het ontwerpplan". 

De planregel's worden deels 
aangepast. 

188. IN.09.13939 19 oklober 2009 Rlelmolenweg 50 lndlener stall dat een nleuwe De ~staande oppervlakle Is 
schuur voor de llmmerwetkplaals 1 oo m•·. B&W he.bben per brief 
mag warden gebouwd van d.d. 16 niaart 2009 Iatan weten 
maidmaal 200 m2• dat, wanneer hat 

bestammlngsplan rechtskracht 
verkrijg~, voor de locatie 
Aletmolenweg 50 een maxlmale 
aezamenlijke 
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bebotlwlngsoppervlakle geldt 
van 200m2• Na ullbreidlng kan. 
mll)(imaal 200 m2 worden 
gereallseerd. In dit gev3t Is hel 
mogelijk om nieuwbouw op te 
richten 1en behoe.\/e van de 
Ummerwerkplaals van max1maal 
2oom2. 
In de planregels wordt di! 
aangepast. De bestaande 
oppervlak1e is 100 mi en de 
maximale loegestane 
oppervlakle Is 200 m'2 

De planregets. worden 
aannenast. 

172. IN.09.14120 21 Oklo~ 2009 Ooslendorperweg 13 1. lndiener verzoekt om de 1. Volgens de gemeente is er 
bestemmlng 'Wonen· le wl]zlgen geen spi ake van een 
fn de bestemmlng •Agrerlsch - bedrijlsmaJJge agrarische 

PaardenJiouderij'. activitelt. Er ls nler.s bekend biJ 
de afde!ing MTffeuzaken. 

2. lrnllenerstelt dat is 2-en 3. De lndlener heeft 
algesproken dat hlj zo spoedlg aangegeven <!al hlf z.s.111. een 
mogelljk zou worden speoificalie van soorten en 
geinlormeerd over de omvang leeftljden zou inlev·eren. Oil ls 

van hat aantaJ NGE voor hel helaas nlel gebeurd. Het was de 
bedrljl op de locatle. bedoeling van de gemee~re om 
3. lndlener slelt dal Is na aanleverlng van dez.e 

algesproken dat door de gegevens naar de lndlener te 
gemeente zo spoedlg mligellfk reagereh. De gemeenle heefl 
een kopie van de door het bedrljl echter geen aanvullende 

lnaevulde ennu61e ""'mall wu lnlormatfe onlvanaen. De 
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worden toegezonden. gemeente heeft abuslevelijk niet 

meer op verzoek om le 

informeren gereageerd. 

4. lndiener verzoekl om 4. Hier is sprake van een nieuwe 

vergroting van het bouwblok. on\wikkellng, welke een aparte 

belangenafweging vereist. Het 

verzoek zal in het kader van dit 

bestemmingsplan niet worden 

gehonoreerd. 

5. lndiener verzoekt om de 5. De planregels worden 

bestaande buitenrijbak te regelen aangepasl. In de agrarische 

in het bestemmingsplan. gebiedsbestemmingen word! 

opgenomen dat is toegestaan 

"een buitenrijbak, ind/en en voor 

zover daze bestond op het 

tijdstlp van terinzagelegging van 

het ontwerpplan ~ 

De p/anregels warden deels 
aanaeoast. 

177. IN.09.14159 22 oktober 2009 Boonkweg 21 Bij de brief van 19 februari 201 o 

(van de Wouw advocaten) heeft 

de indlener deze inspraakreactie 

ingetrokken. Deze 

inspraakreactie word! daarom 

lnhoudeliik nlet behandeld. 

185. IN.09.14719 23 november 2009 Veldzichtweg 8 Verzoek om een woonhuis te Met uilzondering van 

bouwen op hel perceel gelegen woningsplitsing maakt het 

naast het perceel Veldzichtweg bestemmlngsplan hel realiseren 

8. van nleuwe woningen niet 

mogelljk. Op die wijze willen wij 

een verdere verst~lnt.t van het 
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bulle11gebled tegengaan. Alleen 

door middel van de rood·voor· 
roodregellng lo;unnen nleuwe 
burgerwonlngen in hel 
b\Ji1engebied worden 

gereallseerd. Hlervoor Is ~n 
wi)zigingsbe.voegdheid 

opgenornen. 

De gemeente ziet geen 

aanleiding om 
een woonbestemming op te 
nemen. Op de verbeeldlng ls 

abusievelljk di;i aanduli;ling 6 
(maximum aantal woon· 
eenhei;len) opgenomen. Oil 

moet gewijzlgd worden In de 
aandulding 5. 

De verbeeldlng zal 
(ambsthalve) worden 

aanoaoaSI. 

186. IN.09.14715 :<3 november 2009 Zendvelderweg 6 De lndieners wlllen dal hel Het bestemmlngsvlak ls 

bestemmingsvlak meer In negenoeg overgenomen van het 

overeef1Slemmlng mel de bouwperceel van hat geldande 

fellelljke siluat/e wordt gebrachl. bestemmlngsplan Bullengebled. 

Ook wlllen zl] dat de ~staande De besla an de gebouwen butt en 

kippenschuur len westen van het het beslemmlngsv1ak 'Wonen· 

bouwblok. posltlel bestemd wordt vallen dan onder hel. 
blj de woonbestemmlng. ove.rgangsrecht. 

Verder <!lent een bes1aande Omdal de gemeenle nlet voor· 
schuur ooslllel bestemd le nemens is om daze nebouwen 
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worden. blnnen de planperlode te slopen, 
Tenslolle moel hel bestaande ial In de agraiische beslemmlng 
stuk bos als 'Bos• bestemd een regellng m.b.I. besraande 
worden. bebouwlng opgenomen warden, 

Deze bestaande bebouwlng 
mag binnen de bcstao.nde 

maatvoerlng gaheel gesloopt en 
helbouwd warden. 

De bosjes aan de noord· en 

zuldzljde zl]n van een dusdanlge 
omvang dat deze aJs ·eos· 
bestemd kunnen warden. 
Oil geldt nlet voor de houtwal 
aan de westzijde. Oeze lloutwal 

Is ~let van een dusdanlge 
omvang dat hlervoor een aparte 
bes1emmlng "Bos• word! 

opganomen. De agrailsche 
bestemmlng z.at hiervoor niet 

warden aangepast. 

De verbeeldlng wordt op een 
ond61'deelaann,.,,ast 

197. IN.09. 14885 30 november 2009 Peddedljk 23 lndlener verzoekt om de Bij hel verzoek Is sprake van 
beslemmlng iNonan• le wijzlgen een nleuwa onlwlkkellng. welke 
In ean agrarlsche een aparte belangenafweglng 
bedrljlsbestemnllr1g. verelst. Het verzoek z:al in het 

kadeJ van dit oestemmlngsplan 
nlet worden gehonoreerd. 

Het bestemminasalBn wordt 
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n/a/ aanaeoasl. 

198. IN.09. 148$4 30 november 2009 Oostendotp81weg 14 lndlener verzoekl om een De gemeente steml In met het 
gerfnge ultbreldin,g van het verzoek. Het bestemmingsvlak 
bestemmfngsvfak waatdoor alle wo1d1 aan de zuldwestkant 
bestaande bebouwing hletblnnen geeing uilgebreid conform het 
komt te flggen. ven:oek waardoor de bestaande 

beboll'hing binnen hel 
bestemmingsvlak vall. 

De verbeefdlng wordt 

aa/lDINlBs/ • 
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4.5. RUBRIEK.6 - HORECA 

Decosnr. Heglstratle- lndlener Belrelt perceel lnhoud reaclle Reactle gemeente 
Datum 

25. IN.09,13779 13 Oki. 2009 Als!eedseweg 38 1. lndleners goven de 1. De gemeente heeft kannls 
geschledenls van dil perceel genomen van de 
weer. voorgeschiedenis van dit per'ceel. 
2. lndleners wensen dat de 2. In het voorontwerpbestem· 
bestemmingsplanregellng uil mlngsplan heel! hel perceel de 

hat vfgerende bestemming "Horeca· gekregen. 

bestemmlngsPlan In het vlgerende 
Kaasboerdet1j Buurse bestemmingsplan Kaasboerderlj 

overge~omen wordt. Buurse heel! het perceel meer 
gedetallleerde bestemmlngen 
gekregen. In daze silualie is het 
wense!IJk dal f!f in hat ontwerp 

bestemmlngsplan de meer 
gedetaflleerde bestemmlngen 
worden opgenomen. 

3. Het parkeren en de 3. Hel parketen Is op drukke 
berelkbaarheld ls vaak een dagen een probleem voor de 
probleem. Ka11Sboerderij Buurse. Met de 

e!genaar van de Kaasboerderij 
zijn de afgelopen periode 

gesprekken gevoerd. Hierin Is 
afgesptoken dat de elgenaar op 

kone termljn parkeerplaatsen op 
zijn perceel wu 11anleggen. 

4. Varder verzoeken de 4. De handhaving op de 
lndleners de gemeente om toe gasnessen word! nlet geregeld ln 
le zien oo de aanwazlaheld van hal bestemmlnosolan. 
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gesflessen in de gestalde 

caravans. 
5.0ok verwachten indleners 5. De realtserlng van de 
geluldsove1las1 van de le bln~enspeelpleats wordl nlel In 
reallse1en blnnenspeelplaats. dil bestemmln(Jsplan geregeld. 

Hle1voor dlent een aparte 

planologlsche procedure le 
worden gevolgd. Alhankelljk van 
de stand van zaken van dew 
planologlsche procedure kan 

deze ontwlkkellng 111 dan nlet 
meegenomen worden In dlt 

bestemmlngsplan. OR Is n\I nog 
nlet aan de orde. 

De toellchtlng, de pfanregeJ:i 
en de verbeeldlng warden 
aangepsst. Er zsl zoves/ 
mogell/k conform het geldende 
beatemmlngsplan 
Kaasboerderlj Buurse warden 
bestemd. 

52. IN.09.13905 16 okl. 2009 Alsteedseweg 38 1.lndiener maakt bezwaar 1. In hel vooronlwerp 
tegen de bestemmlng 'Horeca" bestemmlngsplan heeft de 
van dit perceel. Kaasboerderlj Buurse de 

bestemmlng ' Horeca· gekregen. 

In het vigerende bestemmlngs-
plan Kaasboerderlj Buurse heett 
het perceel meer gedetallleerde 

beslemmingen gekregen. In deze 
sltualle Is het wenselijk dat er In 

het ontwerp bestemmlngsolan de 
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meer gedetameerde 
bestemmingen worden 
opgonomen. 

2. lndiener heell een agrarlsch 2. Ullbrelding van de horeca-
bedrijf. welke direct grerist aan actlvilelten Is nial aan de orde. 
do kaasbce:dcrlj. Ook ve1wacht Oe reaUSCllng van de 

hij dat zijn agrarls<:h bedrijl blnnenspeelplaats word! niet In 
beperkt word! In zijn dil bestemmlngsplan geregeld. 
mogeHjkheden. Hlervoor dient een aparte 

planologlsche procedure te 
worden gevotgd. In deze 
procedure worden ook mogelljke 
beporklngen van naastgelegen 
bedrljven meegeoomon en 
gewogen. Athankelljk van de 
stand van zaken van deze 
planologische procedure kan 
deze ontwikl<eUng al dan nlet 
rneegenomen worden In dit 
bestemmlngsplan. Oil Is nu nog 
nlet aan de orde. 

3. Verdet wijst lndianer op 3. De Kaasboet<k!rij grenst nu 
mogelijke overtast van zljn ook aan een agrar1sch bedrijf. Ult 
agrarisch bedrfjl voor de rutmtelljk en mllleute<:hnlsch 
kaasboerderij oogpunt bestaan hlertegen geen 

bezwaren. 
4. Verder wijsl lndiener op 4. M.b.t. het onderdeel 
mogelljk besmetllngsgevaar besmenlngsgevaar kan 
van de gasten 11an de aangegeven worden dat dlt geen 
kaasboerdenl door zljn onderdeel Is In de 
grazende runderen. lndener bestemmlngsplanprocedure. Het 
wonst een deunrlalllk hekwerk afdwi"""n van een de•l<Vieflik 
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op mlnlmaal 1.50 m. a.Island llekwerk op mlnlmaal 1,50 m. 

van de wellanden. afstand van de wellanden Is nlel 
mogelljk. 

De toettchtfng, de ptanregets 

en (le verbeeldlng wotden 

aengepast. Er za/ ~oveel 
nioget/jk c~ntorm het 

vtgerende beslemmtngsplan 

Kaasboerderij Buurse worden 

bestemd. 

'SI . IN.09.13929 16 okt. 2009 Alsteedseweg 38 1. lndieners geven de 1. De gemeente heett kennls 

geschledenls van dit perceel genomen van de 
weer. voorgeschledenis van dit perceel. 
2. De lnspraakreactle betre!t 2. Oe reallserlng van de 
met name het le realiseren blnnenspeetpraats wordl nlet In 

onderdeel binnenspeelplaats. dlt bestemmingsplan geregeld 
Hlervoor dient een aparte 
pta.notoglsche procedure le 
Worden gevolgd. Afhankelljk van 
de stand van zaken van deze 

ptanotogfsehe procedt.rre kan 
daze ontwlkkellng al dan nlel 

meegenomen worden in dit 
bestemmlngsplan. Dll ls nu nog 
nlet aan de ord&. 

3.lndleners wensen dal de 3. In het voorontwe1 pbestem-
beslemmlngsplanregellng ull mlrn,isplan heelt hel perceel de 
het vlgerende bestemmlng "Horeca· gekregen. 
bestemmtngsplan In hel vlgerende 
Kaasboerderlj Buurse wordt bestemmlngsplan Kaasboerderij 
overoenomen. Buurse heefl hel perceel meer 
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gedelailleerde beslemmingon 
gekregen. In deze situafie Is hel 
wenselljk dal er in het on1werp 

bes1emmlngsplan de meer 
gedelalileerde bestemmlngen 
worden opgenomen. 

4 . He! paikeren en de 4, Hel parkeren Is op drukke 

berelkbaarheld Is vaak een dagen een probleem voor de 
probieem. Kaasboerderlj Buurse. Mel de 

elgenaar van de l<aasboerderij 

zlj~ de algelopen pariQde 
gesprekkan gevoerd. Hierln Is 

afgesproken dal de elgenaar op 
korte 1ermijn parkeerplaalsen op 
zljn perceel zou aanteggen. 

5. Verder verzoeken lndleners 5. De handhavlng van dlt perceel 
de gemeente om le handhaven wordf nlel geregeld Jn hel 
volgens hel gelilende beslem111ingsplan. 
bestemmlngsplan 

Kaasboerderij Buurse. 
6. Ook verwachlen lndleners- 6. Zle onder punt 3. 

geluldsoverlasl van de le 
reallseren blnnenspeelplaats. D• toellchtlng, rJe planregels 

en lie verbeeldlng WDrden 
aangepast. Er zal zoveel 
mQgell}k conform het 
vlgerende bestemmingsp/fln 
Kaasboerderl} Buurse wordpn 
bestemd. 

58. IN.09.13925 18 okl. 2009 Alsleedseweg 38 1 . lndleners gevon de 1. De gemeente heel! kennis 

geschiedenis van dil perceel genomen van de 

weer. vooriieschledenls van dlt Eereeel. 
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2. Met name de handhaving 2. Hlervan Is kennis genomen. 
door de gemeente schlet tek.ort. De handhaving van dll perceel 

word! nlet geregeld In het 
bestemmingsplan. 

3. lndieners wensen dat de 3. In het voorontwerpbestem· 
bestemmlngsplanregellng ult mlngsplan heefl het perceel de 
hel vlgerende bestemmlng ·Horeca• gekregen. 
bestemmlngsplan In het vlgerende 
overgenornen word!. bestemmiogsptao Kaasboerderij 
Een ande(e rnogeJljl\tield is om Buurse heeft het perceel moor 
het perceet van de gedetaJlleerde bestemmlngen 
kaasboerderlj geheel buiten dl1 gekr.egen. In daze sltuatle Is het 
beslemmlngspl;an te lalen. wenselljk dat er in het ontwerp 

bestemmingsplan de meer 
gedelailleerde bestemmlngen 
worden opgenomen. 
De realisering van de 
blnnenspeelplaats wordt niet In 
dit besternmingsplan geregald. 
Hlervoor dlent een apane 
planologlsche prooedure te 
worden gevolgd. Afhankelljk van 
de stand van zaken van daze 
planologische PfOCedure kan 
deze ontwlkkellng at dan nlet 
meegenomen wo1den in cfit 
bestemmlng~plan. DU ls nu nog 
niet aan de orde. 
Het perceel van de kaasboerderlj 
zat gewoon ln deze 
bestemmlngspl~nprocedure 

worden rneeoenomen. 
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De toellchtln9, de planregels 
en de verbee/clfng warden 
aangepfst. Er zal zoveet 
mogelljk canform het 
vlgerende bestemmlngsplan 
Kaasboerderlj Buurse warden 
bestemd. 

59. IN.Q9.1 3927 16 okt. 2009 Alsteedseweg 38 1. lndleners geven de 1. De gemeente tieeft kennls 
geschiedenls van dil perceel genomeh van de 

weer. voorgeschledenls van d"~ perceel. 
2. Met name de h.andhavfng 2. Hiervan is kennls genomen. 
door de gemeente schlet tekort. De handhavlng van dlt per~eel 

word! nlet geregeld In het 
bestemmlngsplan. 

3. lndieners wensen dat de 3. In Mt voorontwerpbestem-
bestemmlngsplanregeling ult mlngsplan heeft het perceel de 
het vfgerende bestemmlng "Horeca• gekregen. 

bestemmingsplan In het vigerende 

overgenomen word!. bestemmlngsplan Kaasboerdetlj 
Een andere moge!ljkheid is om Buurse heett he! perceel meer 
het perceel van de gedetailleerde bestemmlngen 
kaasboerderij geheel bulten dit gekregen. In deze situatie Is het 
bestemmlngsplan te laten. wenselijk dat er In het ontwerp 

bestemmingsplan de meer 
gedetailleerde bestemmlngen 
worden opgenomen. 
De reallsering van de 
binnenspeelplaats wordt nlet in 
dlt bestemmlngsplan geregeld. 

Hiervoor dlent eeri aparte 
olanoloalsche orocedure te 
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worden gav~gd. Alhankelljk van 
de sland van zaken van daze 

planologische procedure kan 
daze ontwfkkeling al dan nlet 
meegenomen warden In dit 
bestemmingsplan. DU Is nu nog 
nlet aah de orde. 

Het perceel van <;le kaasboerderiJ 
zaJ gewoon In deze 
bestemmingsplanprocedure 

wotden meegenomen. 

De tae//chtlhg, de p/anregels 

en de verbee/dlng warden 

aangepast. Er zal zaveel 

magell/kcanfarm het 

vlgerende bll!1tetnmlngsplsn 

#(flasbaefd,,,tj 8UUT$6 wQTd'1fl 

bestemd. 

75. LN.09.13979 20 okt. 2009 Alstee\lseweg 38 Daze inspraakreaclie Is Oeze reactie word! n!el 
eigenlljk een zlenswfjze m.b.t. behandeld In hel kacler van de 
de g eda ne melding van Erve inspraak van het 
de Hooge Esch (KaasboerderlJ vooronlwerpbeslemmingsplan 
BUurse) In hel kader van het Bullengebled 2009. 
Aotlvltellenbeslull. 

76. IN.09.14001 20 okt. 2009 Alsleedseweg 38 1 .ln<Jiener maakl bezwaar 1. In hel vooionlwerp 
legen de bestemmlng 'Ho1eca· bestemmingsplan Is de 
van di! perceel. kaasboetderij zoveel mogelijk 

conlorm de feitelijke sitllatle 

bestemd. In hel vlgerende 
bestemmlllgsplan Kaasboerderlj 
Buurse heelt hat perceel meer 
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gedetalllearde bestemmingen 
gekregen. In deze sltualie is het 
wenselijk dat er in het ontwerp 
bestemmingsplan de meer 
ge.detailleerde bestemmingen 
worden opgenomen. 

2. Ook heeft lndiener moelte 2. Ultbrelding van de horeca-
met de ultbrelding van de acHvitelten Is niet aan de orde. 
kaasboerderlj met een De realiserlng van de 
binnenspeelplaats. HiJ verwacht blnnenspeelplaats word! niet in 
dat zijn agratlsch bedrljf di! bestemmingsplan geregeld. 
beperkt word! In zijn Hlervoor dlent een aparte 
mogeliJkheden. planologische proced_ure te 

warden gevolgd. In deze 
procedure word! ooK mogelijke 

beperl\ingen van naastgelegen 
bedrljven meegenomen en 
gewogen. Afhankelljk van de 

stand van zaken van deze 
planologische procedure kan 

deze ontwikkellng al dan niet 
meegenomen worden In dit 
bestemmlngsplan. Dlt Is nu nag 
nlet aan de orde. 

3. Verder heefl lrld1e11er een 3. De Kaasboerderij grenst nu 
agrorisch beclrljf, welke direct ook aan een agrarlsch bedrl)f, Ult 
grenst aan de kaasboerder1J. ruimte!ljk en rnilieutechnlsch 
Hlj wljsl op mogell]ke overlai>I oogpunt bestaan hlertegen geen 
van zlJn agrarlsch bedrljf voor bezwaren. 
de kaasboerderlj. 
4. HeJ parker en ell de 4. Hel parkeren Is op drukke 
berelkbaarheld ls vaak een deaen een orableem voor de 
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probleem. Kaasboflrderlj Buurse. Met de 

eigenaar van de Kaasboerderij 
zijn de afgelopen perlode 

gesprekken gevoerd. Hlerln is 
al!jesproken dal de eigMaar op 
korte fe1mljn pa1kee1plaatsen op 
zl)n perceel zou aanleggen. 

l1f! toelichtfng, de planregJJ/s 

tm de verbeeldln{/ wordeil 

aailgepgst. Er za/ zpvee/ 

mogeli/k conform het 

vlgerende bestemmlngsplan 

Kaasboerderli Buursa warden 

bestemd. 

93. IN.09.14044 20 okt. 2009 Broekheumerweg 27 Oe indienergeefl aan dat het Hel laatsle gedeette van het 
laatsle stuk van Zljn pe1ceel perceet behoorl inderdaad blj het 
nlet de beslemmlng "Horeca horecabedrljl Captain Jack. 011 
heeft gekregan. gedeelle van hel perceel cfienl 

ook de bestemming 'Horeca" te 
krijgen. 

Qe verbeeldlng za_J aangepast 

worden dat het gehele jJetceel 
van Captain Jack de 

besJBmmino "Horeca" krl/ot. 

119. IN.09.14060 21ok1. 2009 Alsleedseweg 38 De lndiener geell aan dat het Het belfeffende pe1ceel heeft de 
naastgelegen p01teel (kad. bestemming •Agrarlsch met 
Bekend R 949) al en toe waerden - LandsOhap". Het komt 
gebrulkt word! als extra slechts een enkela keer voor dal 
parkee1ruim1e voor de dlt perceel voor parkeren wordl 
Kaasboerderll. Hll wensl aebrulkt. Dit Is onvoldoende om 
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hieNOOr een adequate hle111oor de bestemming aan te 
bestemmlng. passen. 

Bovendien dient de elgenaar van 
de Kaasboerderij Buurse er voor 

ioro le tjragen dal het patkeren 
op zljn el(len peloeel gotKI 
geregeld word!. Er zijn 
gespiekken geweesl met de 
elgenaar en er is afgesproken 
dal hij op kotte termljn voldoende 
parkeerplaatsen op zljn pe1ceel 
zou 11anleggen. 

Oezo lnspraalcreactlo geeft 

geen aanleldlng om hot 

bestemmlngsplan aan te 

oossen. 
173. IN.09.14167 21Oki. 2009 Alsloedseweg 38 1.lndleners geven aaro een 1. De handhavlng van het 

llandhavingsvenoek le hebben perceel van Kaasboerderij 
ingediend. Hlerop heeft hlj nog Buurse valt niet onder de 
geen reactle ontvangen. bestemmingsplanprocedute. De 

handhaving Is een apart traject. 
2. Verder gevon lndieners aan 2. De gemeenle heell kennts 
dat zlj In 2002 de voormallge genomen van de 
bedrijfswonlng AJsteedseweg voorgeschiedenls van dit perceel. 
40, lnclusief toegangsweg en 
de da8111oor llggende welde 
hebben gekocht. Zlj verzoeken 
om handhavlng van het 
geldende bestemmingsplan 
m.u.v. de twee wonlngen 
Alsteedseweo 40. 
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3. lndleners maken zlch zorgen 3. Het parkeren Is op drukke 

over het parkeren en de dagen een probleem voor de 

bereikbaarheid van Kaasboerderij Buurse. Met de 

Kaasboerderij Buurse. eigenaar van de Kaasboerderlj 

zijn de afgelopen periode 
gesprekken gevoerd. Hlerin is 

afgesproken dat de eigenaar op 
korte termijn parkeerplaatsen op 
zijn perceel zou aanleggen 

4. lndieners wensen dat de 4. In het voorontwerpbestem-

bestemmlngsplanregellng uit mingsplan heeft het perceel de 

het vigerende bestemming "Horeca" gekregen. 

bestemmlngsplan In het vigerende 

overgenomen wo.rdl. bestemmlngsplan Kaasboerderlj 

Een andere mogelijkheld Is om Buu.rse heeft het perceel meer 

he! perceel van de gedetailleerde bestemmingen 

kaasboerderij geheel buiten dlt gekregen. In deze situatie Is he! 

bestemmingsplan le Iatan. wenselijk dater In het ontwerp 
bestemmingsplan de meer 
gedetailleerde bestemmingen 
warden opgenomen. 
De realiserlng van de 

blnnenspeelplaats word! niet In 
dlt bestemmingsplan geregeld. 
Hiervoor dient een aparte 
planologische procedure le 
warden gevolgd. Afhankelijk van 
de stand van zaken van deze 

planologische procedure kan 
de.ze ontwikkeling al dan niet 

meegenomen warden In dit 
bestemminnsr Ian. Dit is nu noa 
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nlet aan de 01de. 

Het peroeel Vi111 de kaasboerderlj 
zal gewoon In deza 

bestemmlngsplanprocedure 
wo1den meegenoman. 

IJe toe/lchtlng, de. planregels 

en de verbeeldlng worden 

aangepast. Erzal zoveel 

moge/l/k conform het. 

vfgerende bestemmlngsplan 

Kaasboerdarlj Bµur5e worden 

bestemd. 

192. IN.09.14994 4 dee. 2009 Ajstoedseweg 38 1.0e lndierier m;iakt zlch I. De gemeente heett kennls 
z.orgen over het parkeren en de genomen van de bezorgdheld 
berelkbaarheld van de over he! P11rk11re.n eh de 
Kaasboerderij Buurse. He1 berelkl>aarheld van de 
college wordt gevraagd hleraan K;iasboerderij Buurse. 

aandacht le besteden. Het parkeren is op drukke dagen 
een probleem voor de 
Kaasboerderij Buurse. Met de 

elgenaar van de Kaasboerderij 
zljn de afgelopen perlode 
gesprekken gevoerd. Hlerin is 
algesproken dat de elgenaar op 
korte termijn parkeerplaalsen op 
zljn perceel zou aanleggen. 
In het voorontwerpplan hee!t het 

perceel de bestemmlng "Horeca' 
gekregen. In het vigerende 

beste.mmlngsplan Kaasboerderll 
Buurse heett hel oerceel meer 
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gedetallleerde bestemrnlngen 
gel<regen. In deze siluatfe Is Jiet 
wenselfjk dal er in het ontwerp 
besternmlngsplan de meet 
gedetaiUeerde beslemmlngen 
l'/Orden ppgenorne.n. 
Uitbleiding van de horeca· 
aclivileilen is niet aan de orde. 
De 1eallserlng van de 
binnenspeelplaals word! nlet In 
dil besteinmlngsplan geregeld 
HieNoor dieol een aparte 
planologlsche procedure le 
worden gevolgd. Afhankelljk van 
de stand van zaken van deze 
planol.oglsche ptoceduui kan 
deze ontWikkeling al dan niel 
meegenomen wotden In dil 
bestemmlngsplari. Oil is nu nog 

2. Ook wens! indlener op de nlel aan de orde. 
hoogle gehouden te wordan 2. Oe indieners van de 
van verdere ontwlkkellngen. inspraakreaclies zullen een 

schriflelijke reactle van de 
gemeente ontvangen. Over de 
procedure van hel 
bestemmlngsplan Bullengebied 
zal via de gabrulkelljke 
communlcalfemlddeten warden 
gecomrnuniceerd. 

D& toellclrtlng, d&pla.nregels 

en de verbeeld/nfl worden 
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aangepast. Er zal zoveel 
moge/ljk conform het 
vlgerende bestemmingsp/an 
Kaasboerderij Buurse warden 
bestemd. 
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4.6. RUBRIEK 6 ' - NIET.,\6RA!!ISCHE BEDRIMN 

Oecosnr. Reglstratle-datum lndlener Betreft perceel lnhoud reactle Reactie gemeente 

5, IN.09.14341 3 november 2009 Beekweg s• lndJener verzoekt om De gemeenle kan zlch vinden 
planologlsche regaling van 11en in het verzoek. In 2003 Is 
kwekerljlsortimenlS1uin van goedkeurlng onlhOuden aan de 
frullbomen en klelnfrult en In de zomernufsbestemmlng, 
1oekoms1 le geven cufsussen daardoor Is teruggevallen n!l,ar 
over de verzorglng hlervan. gebl edsbestemming. De 

kwekerl j lit er lnmlddels al 
jaJen. In dil geval steal er een 
recrealiewonlng welke niel als 

bedrljlswonlng mag warden 

beschouwd. In de agrarlsche 
gebledsbestemmlng wa<dt 
amblshalve tn de 

bestemmlngsomschrljving 
aangevuld "boomkwekerl)·, 

houueelt·, sle1teelt·, bollenteelt· 
en/of frullteellbedtljf, lndien en 

voar zover deze bestond op het 
1ljclsllp van terlnzagelegglng 
van hef ontwerpplan·. Hal 

bestaande gebrulk van de 
grond lbv kwekerij past dan 

binnen de agrarlsche 
gebledsbestemmlng. 

De planregels warden 

8111\(181)85/. 

14. IN.09.13590 2 oktober 2009 Urkerweq 1 lndiener .verzoekt ten behoeve De gemeente Is van menlna dat 
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van uitbreiding van hat bedrljf om de huldlge regeJlog volstaal. 
vergroling van het bouwblok. Een ullbreiding tot 750 m~ kan 

via een onlhef11og mogelljk 

warden gemaak1. Hier Is sprake 
van een nleuwe ontwlkkeling, 

welke. een oparto 
belangenarweglng verelsl. Hat 
verzoek zal In het kader van di I 

bestemmingsplan nlet worden 
gehOnoreerd. 

Her bestemmlngsplan wordt 
nlet aann...,ast. 

17. IN.09.13643 7 oktober 2009 kad. Seotle A 729 lndiener verzoekl om aanpasslng Op het perceel Munsterdlj!< 1 Sa 
van het beslemmingsplan v.w.b. Is een bouwmaterialenhandel 
de oppervlaktematen al. de gevestlgd. Munst11rdijk 16 is de 
geldende sllual!e. beerijfswonlng die In het 

VE!rleden blj dlt bedrljf 

behoorde. Daze bedrijfswoning 
is In hat verleden verkocht. 
Desondanks moeten het bedrijf 

en de bedrljfswonlng als een 
geheel warden beschouwd. De 
bestemmlng "Bedrljf" moet voor 
beide pe,rcelen gehandhaafd 

blljven. De verbeelPtng hoelt 
niet te worden aangepast. 
Binnen deze bestemmlng ls 

Win bedrljfswonlng toegestaan. 
De gemeente kan zich vlnden 
In he! verzoek mbt de 
maatvoerinq en zal de 
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maatvoerlng in de tabel vwb het 

perceel Munsterdijk 16a. 
aanpassen tot 1.000 en 1.500 
(via afwljking). Ook zal het 

hulsnumnier 16a (Munslerdljk 
16a) In de label worden 

opgenomen (huisnummer 
onlbreekl). 

De p/Bnregels warden 

aan11eoas1. 

31 . IN.09. 13798 14 oktober 2009 Munsterdljk 16 lndiener verzoekl om In hel bestemmlng_splan wordt 
planologische regaling van een regeling mbl ultoelenlng 
engineeringbureau aan huls en van een 'vrlj' beroep In en blj 
praktljkruimle voor een woning en beroeps• en 

natuurgeneeskundige 1heraple. bedrljlsacliviteiten aan huls 
opgenomen. Daarbinnen 

past een engineerbureau 
aan huis en pral<tljkruimte 

voor natuurgeneeskundige 
lheraple. 

De planrege/s warden 

aanaeaast. 

33. IN. 09. 13863 15 oktober 2009 Goorseslraal 237 lndlener verzoekt om Gemeente kan zich vinden in 
planologlsche regaling hel verzoek en zal hel bedrijl 
landbouwmechanlsatiebedrijl mel opnemen In label 4. 1 onder b 
max. oppervlakte van 1.250 m2• van de planregels. 
lndlener verwljsl naar eerdere 

<1fspraken m.et de gemeente. Oe planregels warden 

aan11e11ast. 
65. IN.09.13955 19 okl. 2.009 Rondeelwea 18 De lndiener wil het Gelel oo de llooino van de 
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bestemmingsvlak In westelljke bestaande bebouwing en van 
rlchtlng verpla;;tst zien. de woning Rondeelweg 20 llgt 

een verplaatslng van 

bestemmingsvlak in westelijke 

rlchting voor de hand. 

Op de verbeeldlng za/ hot 

bestemmlngsvlak warden 

aanaeoast. 

72. IN.09.13953 I 9 oktober 2009 Zl!ndvetderweg 19 1 .lndiener verzoekt om een Gemeent.e·stemt g'edeeltelljk In 
vergrotlng van hel bouwblok tot met dit verzoek. Er Is onle.rigs 
1,5 - 2 ha, zodat een nleiJwe een bouwvergunnlng verle.end 
werkluigenloods kaJ1 worden voor een sfallingsrulmte. Deze 
gebc)uwd. valt buiten het 

bestemmingsvlak. Het 

bestemmlngsvlak zal In 
oostelljke rlchting uitgebreid 
worden. Aan de noordwestzljde 
word\ een deel van het 

bestemmingsvlak verwijderd. 
2. Daamae.st wil lndlener een 2. Zie reactienummer 184. 
tweede bedrljtswOning reallseren 
voor de bedrlj(sopvolger. De verbeeldlng wordt 

asnn,.,,ast. 

82. IN. 09.13988 20 oklober 2009 Peddedijk 12 lndiener verzoekt in eerste De gemeente stemt niet In met 

lnstantle om wlJ~lglng In belde verzoeken. De 

bestemmlng of aanduldlng aanwezlgheld van een 

"AulosehadeherstelbedriW, autoschadeherstelbedrijf Is nlet 
vanwege de aanwezlgheid van bekend. In hat geldende plan 
een autoherstefbedrljf. In tweede heeft het perceill ook een 
lnstantle verzoekt indlener om woonbeslertlmlng. Omzettlng 
wiizialna In een 1mrarlsche naar een aorarische 
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bestemming vanwege plannen bestemming is een nieuw 

voor het oprichten van een verzoek dat een aparte 

paardenhouderlj/fokkerij. afweging vereist en in het kader 

van di! bestemmingsplan niet 

kan worden gehonoreerd. 

Het bestemmingsplan wordt 
n.let aan<1epast. 

90. IN.09.13977 20 oktober 2009 Weideweg 13 lndiener stelt dat in de lijst binnen De gemeente stem! niet met dit 

de bestemming "Bedrijf" he! verzoek. He! betreft een 

aannemersbedrijf op perceel verzoek dat een aparte 

Weideweg 13 ontbreekt. afweging vereist en niet in he! 

kader van di! bestemmingsplan 

kan worden gehonoreerd. 

Het bestemmingsp/an wordt 
nlet aan<1epast. 

118. IN.09.14059 21 oktober 2009 Alsteedseweg 46b lndiener verzoekt om toekenning Gemeente stem! niet in met he! 

bedrijfsbestemming, vanwege verzoek. In label 27.1 van de 

gedeeftefijk gebruik als planregefs worden de 

bouwbedrijf. bedrijfsmatige activiteiten 

namelijk reeds benoemd. 

Het bestemmingsplan wordt 
nlet aan<1epast. 

121. fN.09.14062 21 oktober 2009 div. percefen Hazenweg 1. lndiener verzoekt om ruimere 1. fn de tabef onder artikel 9.1 

uitbreidingsmogefijkheden en lid b. zal een bestaande 

verwijst naar paragraaf 4.6 van oppervlakle van 2.275 m2 

de toelichting waarin staat dat warden opgenomen. In de 

bedrijven > 1.000 m2 kolom maximale oppervlakte 

bedrijfsoppervlak 25% zal 2.844 m2 opgenomen 

uitbreidinosruimte kunnen warden 125% uitbreidina) . 
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krljgen. 
2. IMiener heelt In maarl 2009 2. Omdal hel bestemmlngsplan 
bouwvergunnlng gekl'egen voor Builengebled nog geen 
een nleuw bedri)fspa11d. lndlener rechlskracht heell kan er geen 
wil nu gebrnlk maken van artlkel gebrlllk warden gemaakt van 
41 lld 2 van de planreg.els (10% de zogenaamde 10% rogellng 
uilbreldlng. (artikol 41.2). 
3. lndlener verzoekt om splitslng 3. Het perceel Hazenweg 5 
van de percelen Hazenweg 5 en kr!fgt een aparte 
7, en !evens de planologlsche bedrljfsbeste1rn11inl! mel een 
regeilng van hel plaalsen specltleke-aanduldlng voor hel 
voorraden hout en de plaatsen van voor1aden noul en 
mogelljkheld tot zaagaclivilei1en. de mogelijkheld tol 

zaagacllvltellen. De bestaande 
oppelVlakte bedraagl 125 m1. 

Maic. ul1b1elding tot 250 m~ na 
onlhefflng. OJI wordl In de tabel 
In de planregels opgenomen. 

De p/anrege/s en verbeeld/ng 
warden aanneoast. 

149. IN.09.14101 22 oktober 2009 Klaashulsstraal 48 lndlener verzoekt om een De gemeente stern! gedeellelijk 
maxlillale oppe1Vlakte aan In mel het verzoek. In de tabel 
bedri~sbebliuwlng van 1.400 m2

• onder arlikel 9.1 lid b. zal een 
lndiener verwijst naar een recent bestaande oppervlakle van 730 

verleende mllleuvergu.nnlng. m• warden opgenomen. In de 
kolom maxfmale oppervlakle 
zal 1.095 m• worden 

opgenomen (50% ullbreldlng). 

De planregels warden 

aanaeoast. 
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166. IN.09.14168 21 oktober 2009 Elbergsestraal 197-199 1.lndiener verzoekt om een 1. Het bestemmingsvtak is aan 

planolcgi_sche regaling voor extra de widzijde ultgebl'etd met ruim 

terrelnverhardlng cf_ he! verzoek -4.000 m2 ten behoeve van 
van begin_2007. lndiener vetwl]st 1errelnverharding. Bij de ar1. 19 

hlerbl] naar eerdere conlacien lid 1 procedure Is 4.eoo m~ 
met de gemeente. aangevraagd. De provh1cle 

-heetl hlervoor geen verklaring 

van geen bezwaar aJgegeven, 

aangliZien de kwallleilswlnst 

onvoldoende is onderbouwd. 

De gemeente gaat er van ult 

dal de provlncie akkoord gaal 

miat een oppervlakta va11 4.aoo 
m•. In hel voorontwerpplan Is 

dit al aangepasl. 

In de label ender artlk,el 9.1 lld 

b. zal een bestaancte 

oppeNlakte van 3.475 m2 

worde'n opgenomen. In de 

kolom ma>rimale oppervlakte 
zal ook 3.475 m~worden 

opgenomen. Hel bedrij f zal 

g0en mogelijkhald krl)gen om 
de bebouwlng neg verder ult le 

brelden. 

2. lndlener verzoekl om een 2. De gameenle sleml in mel 

planologische regaling van de het verzoek. Per abuis zljn de 

be$taande dalallhandels· detallhandelsacllvltellen nl'el 

ac1lvltelten (oppervlakte van planologlsch geregeld in het 

l.OOOm2
). voorootwerpplan. 

3. lndlener verzoekl apar1e 3. Gemeente gaal hier nlel mee 

beslemmln11 vwr drle te .akkoord. Het oerceel word! 
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onderschelden vormen van zoveel mogelijk conform het 
bedrijvighBld: detailhandel, vigerende. bestemmlngsplan 
landbouwmechanlsatle- en bestemd. Het 
constructlebedrijf en lenslotte het landbouwmechanlsatle- en 
agrarisch bedrijf. constructlebedrljl en de 

detallhandel zijn onlosmakelljk 
met elkaar verbonden. Verder 
zijn kleinschallge agrarische 
activltetten toegestaan. 

4. lndiener verwijst naar reeds blj 4. Verplaatsing van de 
de gemeente bekende plannen agrarfsche bedrljfsactivlleiten 
lnzake de verplaatsing van het vergen een aparte 
agrarlsch be<;lrijl. belangenafweglng en zal dan 

o.ok het kader van di! 
bestemmingsplan nlet warden 
gehonoreerd. 

5. lndiener verzoekt de gemeente 5. De gemeente stem! in he.I 
In overleg met hem te treden met verzoek en zal met lndiener 
over de. toekenning van de juiste een afspraak maken om de 
bestemmlngen en (on)mogelijkheden van zijn 
ontwlkkelingsmogelljkheden van wensen te bespreken. 

al zijn bedrijfsactiYiteiten. 
De planregels warden op 

onderdelen aanaeoast. 

170. tN .09.14162 21 okiober 2009 Hengelosestraat 65-65a 1.lndtener verzoek! om een 1. A.an dit verzoek zal geen 
wljzlglng van de bestemmlng van medewerklng worden verleend. 
het perceel HengelosestraatweQ De bedrijlsmatlge aotiviteiten 
65a In "lledri~sdoelelnden". zijn ondergeschik! aan de 

woonfunctie. Dlt dlent zo te 
blijven. In hilt huldige 
bestemmingsplan Is dlt ook zo 

oereaeld. Er bestaat aeen 
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aanlefdlng om dlt aan te 
passen. 

2. lndlener verzoekt om 2. De beslaande oppervfakte 
aanpasslng van tabel 27.1 van wordt aangepast naar 250 m2 

de planregels en de tlestaaflde en de maximaJe oppervfakle 
malCfmale oppervlakle aan word! 350 m2 (vergunde 
bedrljfsgebouwen op 250 m1 te oppervlakte). 

zeuen. 
3. lndlener verzoekt In aanvulling 3. Zle punt 2. 
op punt 2. Om oak hel maxlmaal 
toegestane bebouwingsoppeivlak 
naar verhouding te vetgroten In 
diezelfde label 27.1. 
4. lndlener slefl dater plannen blJ 4. Op eventuele 
de gemeente bekend zijn inzake verbouwplan11en wordl In het 

het aaneenbouwen van twee beslemmlngSplan nlet 
bedrfjfsgebouwen en verzoekl dil. vooruitgetopen door htervoor al 

mee te nenien. bl/ reclll meer m' toe te staan. 
De ullllreldlngswensen kiJMen 

te zljner tijd via ontheffing 
Worden mogelljk gemaakl. 

5. lndlener stelt dal tevens 5. Gemeente slemt in met een 
verkoop van auto's slnds jaar en planologlsche regellng van de 
dag plaatsvindt. tnc!iener verkoop van auto's. De 
verzoekt dll planologjsch le omschri)ving In de tabel van art 

regelen en verwl)st naar eerdere 27 .1 zal aangepasl warden. 

toezeggingen uit 2003. 
De planregels worden op 

onderdelen 11anaepsst 

184. IN.09.14696 20 november2009 Zendvel~erweg 19 1. lndlener verzoekl om een 1. Zle reactlflnummer 72. 

vergroting va11 hel tlouwbfok tot 
1.5 - 2 ha, zodat een nleuwe 
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we1ktuigenloods kan worden 
gebo\md. 

2. lndiener wil daamaast een 2. Gemeenle slemt nlet tn mat 
tweede bedrljlswonlng 1eallseren d1t ve1zoak. Het betrofl een 
voor de bedrljfsopvolge1. vo12oek dat een apnrte 

~rwegrng 1rate!st en nlet In het 
kade1 van dit bestemmlngsplan 
kan worden gehonOfeerd 

Hill bestemmlllf1'f!lsn warctt 
nfetllllll,,_,.St. 

202. IN.09.15349 22 december 2009 Goorsestraat I 08 1.lndlene1 verzoekt om bij de 1. Gemeente s1em1 nlet In met 
schuur van perceef sectie 0 dll verzoek. Het belreft een 
nr .12Sl een bedrijfswoning toe te verzoek dat een aparte 
s1aan, conform de bl)gevoegde alweglng verelst en nlet in het 
sellers. kader van dlt beslemmfngsplan 

l<an worden ge~onoree1d 
2. lndfener verzoekl 001 voor hel 2. De gemeente stemt In met 
bedtijf, naast de hel verzoek. In art. 9. I sub b 
loonwerkacliviteiten, ook de wordl opgeoomen ·1oon- en 
bestaande grondverzel· grondverzetbedrijr. 
actlvitelten op te nemen. 

De plnnregels warden 

sanaeoast. 

"''"'""" I 116 



NOTA INSPRAAK EN OVERLEG BESTEMMINGSPLAN BUITIONGEBIED HAAXSBERGENI 

4.7. RUBHIEll 7 - RECREATIEWONll\IGEN 

Oecosnr. Reglslratl&- lndlener Betrofl perceel lnhoud reaclle Reactle gemeente 
Datum 

22. IN.09.13775 13 of<l .• 2009 Meljersgaardenweg De indlener wit d.at de De recreatlewoningen worden In 
recreatiewoningen worden het ontwerpptan Bultengeb!ed 
meegenomen in dit meegenomen. 
bestemmingsplan Buitengebled. 

Het bestemmlngsplan wordt 

aanaeoast. 

74. lN.09.13967 19 okt. 2009 KrakeelSweg De indiener wll dat de percelen Het voorontwerpbestemmingsplan 
kad. Bekend S 535 en S 539 maakt het reatlseren van nieuwe 
ge!egen aan de Krakeelsweg recreatiewoningen nlet mogelijk. 
een recreatiebestemming Gp die wijze willen wl/ 
krijgen. Hle<door word! he! een verdl!J'e versfenlng van het 
mogelljk om op dil perceel een buitengebied tegengaan. Oil Is oak 
rt;?croatlewonlng op le rlchten. ovaraankomstlg het provlnclale 

baletd. Daze lnspraakreaclie geeft 
gean aanleidlng om hat 

bastemmfngsplan aan le pass.en. 

Het bestemmlngsplan wordt nlet 

sanoeaast. 

86. IN.09.13968 20 okt. 2009 Kad. Sectie R 303 De lndiener wit dat het perceal Het voorontwerpbestemmlngspfan 
kad. Bekend R 303 gelegan aan maakt hat reafiseren van nleuwe 
de Braamweg een recreatiewonfngen niet mogelijk. 
recreatiabestemmlng krijgen. Op die wijze willen wij 
Hlerdoor wordt het mogelijk om een verdere verstenlng van hat 
op dil perceel een bultengebied tegengaan, 011 ls ook 
racrealiewoning op le richten. overeenkomstlg het provfnciaJe 

baleld. Deze insoraakreactie aealt 
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geen aanleiding om hat 

bestemmlngsplan aan te passan. 

Her bestemmlngap/an wottlt nlel 

aann-ast. 

182. IN.09.14558 12 nov. 2009 Beekweg 3d-Z De indiener geeft a:m dat de I let Is lnderdaad corf eel dal de 

recreatiewonlng Beekweg 3d - Z reorealiawonlng Beekweg 3d - Z 
aan de verkeerde kant van de nlet op de juiste plek is 

Beekweg Is lngetekend. aengegeven. Aan de overzljde van 

de weg Is onterecht een 'wit' vlakje 

opgenomen. Oil had ter plaatse 

van de recreatiewoning Beekweg 
3d - Z moeten s1aan. 

Op de verbee/ding zal de 

recreal/ewonlng Bf161cweg :Id -Z 

op de goede plek een 

recresllebestemmlnt1 kr/Jgen. 

191. IN.09.15013 4 dee. 2009 Zomerhulsje GeUkerdljk De ihdiener wil dal het Getet op de ligging van de 

155 - Z bestemmingsvlak In zuld- bestaande recreatlewoning 

weslelijke rlchting word! bestaan er geen bezwaren om het 

aangepas1 (verschuivlng 11an het bestemmlngsvlak in 2uld-

bestemmlngsvlak). weStelijke richtlng op te schuiven. 

Het bouwvlak meet minimaal 3 m 

random de bestaande bebouwing. 

Op de verbeeldlng zal het 

bestemmlng$Vlalc In 

Zllldweslell/ke rlchtlng warden 

verschoven. 
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4.8. RUBRIEK 8 - O\IEH!G 

Decosnr. Reglstralle-datum lndlener Belrett perceel lnhoud reactle Reactle gemeente 

2. IN.09.14228 28 olllober 2009 Kad. Seclle 0 2845 en 1. lndiener verzoekl om 1. De gemeente stemt in met het 
D2846 planologische regeling van de verzoek en zal de 

bestaande beheerderswonlng beheerderswoning planologisch 
op perceel kad. D 2845. regelen in he! bestemmlngsplan. 

De beheerderswonlng wordt 
middels een aanduiding 
opgenomen in de bestemming 
'Bos", Voor wat betrelt de, 

bouwregels slult de 

beheerderswoning aan blj een 
normale burgerwonlng 
(bestemming "Wonen"). 

2. lndlener verzoekl de 2. De gemeente kan zich vlnden 
beslernmlng •sos• voor hel in het verzoek en zal de open 
porceel kad. D 2846 te plek de gewenste 
beslemmen als ;Agrarlsch mel gebiedsbestemming geven. 
waarden - Naluur en 
Landschap•. 

3. lndlener wll In overleg mel de 3. Gemeente heefl ervoor 
gemeente van gedachlen gekozen alleen nleuwe 
wlsselen of de landgoederen een 
dubbetbestemming "Waarde - dubbalbestemming ta geven. 
Landgoed' moat warden 
opgenomen. Het bestemmtngsplan wonlt 

011 onderdelen aanaenasl 

30. IN.09.13799 14 oktober 2009 Langenbergweg kad. R lndiener verioekt de Gemeente ken iich vinden In 

54 bestemmlno van het oerceet het verzoek. tn hef geldend plan 
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kad. R 54 te wijzigen van "Bos" Buitengebied heeft het ook een 

in een agrarische bestemmlng, agrarlsche gebiedsbestemming. 

zodat het gebruik als weiland De gemeente zal de 

mogelijk is. bestemming wijzigen in de 

bestemming "Agrarisch met 

waarden - Natuur en 

Landschap". 

De verbeelding wordt 
·aangepsst. 

34. IN.09.13879 15 oktober 2009 hoek Rekkenseweg/ lndiener verzoekt een groter De gemeente kan zich vinden in 

Veenrletweg gebied te bestemmen als "Sport" het verzoek en zal het 

zodat o.a. het clubgebouw en de bestemmingsvlak aanpassen cl. 

parkeerruimte ook binnen het het verzoek. 

bouwblok liggen. 

De verbeelding wordt 
aanaeoast. 

46. IN.09.13895 16 oktober 2009 Omgeving 1. lndiener wil in overleg met de 1. Gemeente heeft ervoor 

Veldsnijdersven gemeente over het opnemen gekozen alleen nieuwe 

van een dubbelbestemming landgoederen een 

"Waarde - Landgoed". dubbelbestemming le geven. 

2. Voor een perceel op het 2. De gemeente kan zich vinden 

terrain verzoekt indiener om de in het verzoek en zal de 

bestemming "Natuur" le wijzigen bestemming van het betreffende 

in een agrarlsche perceel wijzigen in "Agrarisch 

gebiedsbestemming, omdat dit met waarden - Natuur en 

perceel in gebruik is als Landschap". 

landbouwgrond. 

De verbee/ding wordt 
aangepast. 

54. IN.09.13907 16 oktober 2009 Wargerinksweg 30 lndiener stelt dat de In het voorontwerpplan was het 

mogelijkheld voor het bouwen terrein buiten het olanaebied 
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van een woning op camping ·De gelalen. In hel onlwerpplan 
Leemkoel' nlel Is opgenomen, word! hel 1erreln opgenomen. 
lerwijl deze mogelljkhek! wet In Gekeken naar de bestaande 
hel vigerende bestemmlngsplan silual!e zijn 2 chalets 

Is opgenomen. In hel verleden toegestaan, er is geen 
zouden hiervoor meerdere bedrijfswonlng 1oeges1aan. 
1oezegglngen zijn gedaan. Op 

de localle is reeds een chttlol 
aanwezig. Hel Is ook een 
mogelljkheld om hel als 
bedrijlswonlng bl) de c11mplng op 
le nemen. Wei verzoekl lndlener 
clan om een expflclote 
vermeldlng op de plankaart, 
vergelljkbaar als bij a91111lsche H9J beslemmlrtgspfan wordt 
bedriiven. aana.mast. 

68. IN.09.13940 19 ok1ober 2009 Broekheumerweg 35·35a 1.ln<iener stell dal de 1. Gemeente kan Zich vlnden In 
appervla)demalen In l abel 15.2.1 de voorgestelde 
van de planregels nlet julsl zljn. oppervlaktemaat. Voor deze 
He1 bebouwd oppervlak locatie word! een 
bedraagt leitell]k ca. 1. 700 ma. uilbreldngsmogelljkheld van 

25% opgenomen. 
2. lndlerier stell da1 alleen hel 2. Voor de localle v.:ordl de 
lllincenlrum planologlsch Is bestemmlng "Detailhandel -
geregeld. De kweke<I/· Tulncenuum• mel daarblj een 
aclivitellen mist de lndlener. aanduldlng voor de kwekeri/ 

opgenomen. Op de verbeelclng 
en In de planregels word! dll 
doorgevoerd. 

3. lndenerverzoekt om een 3. De gemeente zal nader 
duldelJjke begrlpsomsclvijvlng omschn'jven we!ke actlvftelten 
van "luincentrum·. Aandacht blnnen het tuincenlrum mooeliik 
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voor zaken als zfjn (zoals vermeld In arllk.el 15). 
vuurwerkverkoop, dlervoeders De In de enquete aangegeven 
klelne hulsdieren, gereedschap, uitbreldlngsbehoefle van hel 
decoratie.artlkelen, etc. luincentrum zullen nlet ln dit 

beslemmlngsplan worden 
meegenomen. Oil waagl orn 

een aparte belangenafweging. 

Het bestemmlngsp/an wordt 
aanaeoasL 

69. lN.09. 13941 19 aklober 2009 Ensctiedeseslraat lndiener verzoekt om De gemeente sleml nre1 in mel 
fMorgenslelWeg planologlsche regellng van een tiet verzoek. Hel veri-oek vergl 

hoveniers· en een aparte afweglng en za.I clan 
boomverzorglngsbedrijf op een opk In he! kader van h.et 
Jocalle op de hoek van de bestemmingsplan nlef warden 
EnschedeslraaV Morgensterweg gehonoreerd. 
en daarbl] de 
bouwmogefl]kheden le lfet bestemmlngsplan wardt 
verrulmeii llenmlnsle 500 m2l. nlet aangepast. 

73. IN.09.13974 19 oklober 2009 Blnnenveldweg 45 1.lndiener stelt dat een groter 1.Dll ls correct, de ullbteldlng Is 
gedeelte dan is weergegeven vta een artlkel 19-procedure 
reeds is bestemd als mogell]k gemaakt. 
parkeerterreln; Tevens voor llel kadasllale 

perceel M 598 de bestemming 
'Bos" opnemen. 

2. lndle.ner verzoekt he! adres In 2. De gemaente zal het adres 
tabel onder 20.1 van de aanpassen. 
planregels aan te passen tot 

Binnenveldweg 45. 
3. lndlener verzoekt hat perceel 3. Di! betreft een nleuw verzoek 
kad. M 640 roee te nemen In de dat een aparte afweging vergt 
beste.mmln!l 'Sport' (motorclubl. en daarom nlet In hat kader van 
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het bestemmingsplan word! 
gehonoreerd. 

De p/anrege/s en de 

verbeeldlng warden 
aann,,,,,.st. 

78. IN.09.13996 20okt. 2009 ongenummeld peiceel De inclener verzoeld om zljn BIJ de procedure van hel 
Oldenkotsedi)k gebouw gelegen aan de vigerende besremmlngsplan 

Oldenkotsedijk (kad. Bel<end S heelt de bestemmlng 
515) een 1ecreatlebes1emmlng zomethulzen het nlet gehaald. 
re geven. Bl] de procedure van Het voorontwerpplan rnaakt hat 
het geldende bestemmlngsplan reallseren van nleuwe 
Buitengebled heel! de Raad van reoreatiewoningen niet mogelljk. 
State goedkeuring onrhouden Op die wljw w!llen w!] een 
aan de bestemmlng verdefe verstening van het 
zomerhuizerr voor hot geboow buileogebied tegengaan. Oil Is 
aan de Oldenkolsedijk. OOk o\19feenkomstig het 

provlnciale beleld. 
Het betreffende perceet valt nu 
nog buiten het 
voorontwerpbestemmlngsptan. 
In het ontwerp bestemmlngsplan 
zullen alle percalen worden 
beslemd. Oil perceel zal In hel 
onlwerp bestemmlngsptan de 
bestemmlng 'Agrarlsch mel 
waarden - landschap' krijgen. 
In de planregels zutlen 
bestaande gebouwen in de 

bestemmingsomsctvfJVlng 
worden opgenomen. 
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De toe//chtlng, de planrege/s 
en de verbeeld/ng worden 
aanoe/Jast. 

117. fN.09.14058 21 okt. 2009 Laakmorsweg 3a-Z 1.lndlener steft dat de 1. Het betrefl een voormallge 

bestemmlng "Recrealfe - camping. De camping kan 
Verbfijfsrccreatie" meet wordan worden bestemd afs "R·VA". Oil 
opgenomen en voor een deal de geld! achier voor een kleinor 
agrarlsche bestemming In stand gabled dan In het vlgerende 
te houden. plan. Een deel behoudt de 

agrarische bestemmlng. 
2. lndlener stelt dat tn art 19.2. 1 2. De gemeente kan zlch vlnden 
voor hel perceel hel nummer 3 In het verzoek. Voor de loaatle 
meet worden aangepasl naar Laakmorsweg 3 Is de 

3a bestemmlng ·wonen· 

opgenomen. Hel genoemde art. 

19 betrelt de bestemming "R· 
VA" en di! geldl voor de locatle 
Laakmorsweg 3a. In art. 19.2. 1 

wordl nummer 3 anngepa.st naar 

3a. 
3. lndlaner verzoekl om de 3. Voor het recreatleterreln Is 

voormallge recreallewonlng Op geen bedrljfswonlng toegestaan. 
3a op le nemen als Voor de woning word! de 
bedrljfswonlng bl] hel fundleaanduldlng 
recreatieterrein. •recreaOewonlng• opgenomen. 

De ptanregels en de 
verbeeldlng warden 

aanoe/JSSI. 

119. IN.09. 14023 21Oki.2009 Locatle zoutwlnnlng lndlener verzoekt om in he\ D1noutwinnlng worcn nlet bl) 

bestemmlngspl;in zoutwlnnlng recht toegestaan. Wei kan ilen 
monelllk te maken. Hlerbii word! w!irlalnqsbevoendh.,;d vonr de 
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verwezElfl naar een brief van 16 voorgenomen ontwikkeUng 
september 2009 en presentatie warden opgenomen. In eerste 
van 14 ok\ober 2009. De lnstantie word! deze 
voorkeurslooatie Is Haaksbergen wljzlglngsbevoegdheld alleen 
napij St. lsldorushoeve. opgElfldmen voor het gabled 
Alterrni1ieven zljn Sluitersveld en Haaksbergen nablJ St. 
Buurse. Hat betreff lsldorlushoeve. 
zoutvoorkomens. In de bijlage is 
een onderbouwlng De tae/lchting, de planregels 
weergegeven. Een MER word! en de verbeeldlng warden 
uitoevoerd. aannAnast. 

12.3. IN.09.14065 21 old. 2009 Hoek Goolse.straal De lndlener velzoekt om de De plangrens van het 
/Binnenveld1veg plangrens aan de zljde van de voorontwerpbastemmingsplan 

Goorseslraat In St. Bultengebied sluit aan op de 
lsldorushoeve op te schuiven plangrens van hat 
tlchUng Henge.velde. fllj bestemmlngsplan St. 
verwacht dal de huidige grens ISldorushoeve 2003. Er bestaan 
belemmeringen oplevert t.a.v. geen planologische redenen om 
zljn perceel kad. Bekerld M 219. de plangrens op ta schulven. De 

plangrenzen van belde plannen 
sluiten geed op elkaar aan. 

Deze lnspraakreactie geeff geen 

aanlelding om het 
bestemmlngsplan aao ta 
passen. 

Hat bestemmlilgsplan ward! 

nlet aannBDast. 

148. IN.09. 14098 22. oklober 2009 AJsteedseweg 64 1. lndlener kan zich vinden in de 1. De gemeente neemt dit voor 
toegekende bestemmlng. kennfsgevlng aan. 
2. lnd/ener verzoekl om overfeg 2. Gemeente Is op de hoogte 
<Ner een struclurele aanoak van van de oroblematiek maar is 
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het parkeren bij het bedrljf. van menlng dat het zoeken naar 

Enkele !wen per jaar Is de een oplos,slng hlervoor een 
aanwezige parkeerruimte nlet aparte atweglilg vergt en dan 

toerelkend. ook nlel In het kader van hel 

bes1emmlngsplan kan worden 

gehonoreord. 

3.lndlener verzoekt om de 3. De mllleuvergunning Is nog 

rlsicooontouren, weergegeven niet verleend, dus wordt hel nlet 

op afbeelding 13.1 van de opgenomen In dlt 

toelichling Ill laten besl.emmlngsplan. 

overeenstemmen met maximaal 

le vergunnen recht op basis van Het bestemmlngsptan wordt 

de Wet milieubeheer. ntet aangepast. 

169. IN.09. 14161 21 oktober 2009 Kwekerijweg 5 1.lndlener verwi)st naar eerdere 1. De gemeente vlndt dater 

contacten met de gemeente geen loskoppellng van de 

over planologlsche regellng van onderdelen moat plaatsvlndM. 

de aanwezige paardenlokkerl)I De bestemmfng wordt gewljzlgd 
sportstal, losgekoppeld van hot In "Agrarisch - Paardenhouderij" 

hovenlersbedrijf. Tevens met een aanduiding 'hovenler". 

verzoekt indiener de aanweiige Voor de hoveniersaetiviteiten 

rijhal met 20 meter te verlengen. bedraagt de bestaande 

oppervlakte 780 m2 en de 

maliimale oppervlakle 1.170 m2
• 

In de regals wordM dus artikel 6 

On label opnemen) en artikel 9 

(ult label verwljderen) 

aangepast. 

2. lndiener verzoekl om 2. De gemeente kan zlcn vinden 

aanpassing van de aanwezige in de ultbreiiiing van de 

en toegest.ane oppervlakle aan oppervlaktema)en. tie 

bedrijfsbebouwlng, waarblj ook bedrljlsbebouwlng voor c;!e 

de bli de oemeente bekende paardenhouderil wordt in de 
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wens lot uflbrelding beslemming "Agrarlsch-
(bedrljlsrulmte) wordl Paardenhouderij' geregeld. 
meegenomen. 

De planregel s en de 

verbeeldlng warden 
aann,.,,,.sJ. 

171. IN.09.14163 21 ol<tober 2009 Onlandsweg 2 1. lndiener verzoekl om de 1. De nleuwe buiteivljbak pasl 
geplande en blJ gerneen1e blnnen de pla.nregels. 
bekende nreuwe bullenrljbak le 
toetsen aan de planregels van 
hel vooronlwelp en evenluelo 
afwljkingen zodanlg aan le 
passel\ dat deze bultonbak 
zonder verdere procedures kaJ'I 

worden gereallseerd. 
2. lndiener verzoekl enkele 2. Het venoek vergl een aparte 
percelen aan de overzijde van alweglng en zal dan ook nle1 In 
de Onlandsweg, welke ook In het kader van dil 

eigendom zijn van lndiener. op beslemmlngsplan worden 
ta nemen blnnen de gehonoreerd. 
bestemmlng 'Sport - Manage•, 
vanwege paardrljlesseri on - Het bashlmml11gsp1"n J1110l1# 
Gllenemenuin oo daze oerceleo. niernn-ul. 

201. IN.09.15170 14 december 2009 Meddelerweg ong. lndiener verzoekl de reeds jaren De gemeenle kan zich vinden In 
bestaande hondenclub hel verzoek en zal de honden· 
planologlscii le tegelen. club planologisch regelen. 

Hlervoor word! de bes1emmlng 
"Sport• opgenomen. In de label 
van art. 20. 1 wordt een 
beslaande oppervtak1e van 100 
m1 en rruuimale oppervlakte van 
200 m2 ooaeoomen. 
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I I 

""n'" I 1ss 

Het bestemmlngsplan wordt 

aangepast. 



NOTA INSPRAAK EN OVERLEG BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HAAKSBERGEN I 

HDDFOSTUK 

Staat van wijzigingen 
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Wijzlging Locatle Onderdeel van Betreffende inspraak- of 

bestemmingspl overlegreactie 

an 

Doorvertaling Omgevingsvisie en Omgevingsverordening Enkele onderdelen van het plangebied Toelichting, Overlegreaclie provincie 

Overljssel. planregels en Overijssel en Natuur en 

verbeeldina Milieu Ovetlissel 

Opnemen plan-MER. Enkele onderdelen van het plangebied Toelichting Overlegreactie provincie 

Overijssel en IVN Afdeling 

Haaksberaen 

Opnemen beleid voor boomkwekerijen. Enkele onderdelen van het plangebied Toelichting Overlegreactie provincie 

Overiissel 

Verwijderen verwijzingen naar kernrandzone. Enkele onderdelen van hat plangebied Toelichting Overlegreactie provincie 

Overijssel en IVN Afdeling 

Haaksbercien 

Afstemmen van uitbreidingsmogelijkheden niet-agrarische Enkele onderdelen van het plangebied Toelichting en Overlegreactie provincie 

bedrllven oo Omaevinasvlsle. olanreaels Overiissel 

Opnemen kaart met ecologische en robuuste Enkele onderdelen van het plangebied Toelichting Overlegreactie provincie 

verbindingszones. Overijssel en Vereniging 

Natuurmonumenten 

In de bestemming "Agrarisch" opnemen wijzigingsbevoegdheld Bestemming "Agrarisch" Toelichting en Overlegreactie provincie 

voor het omzetten van agrarische gronden in de bestemming planregels Overijssel, Vereniging 

"Natuur", "Bos" en/of "Water". Natuurmonumenten en 

IVN Afdelinq Haaksberaen 

Opnemen van criteria die een bijdrage leveren aan de Enkele onderdelen van het plangebied Planregels Overlegreactie provincie 

ruimteliike kwaliteit. Overijssel 

Aanvullen dat natuurgebieden met de bestemming "Bos" en Enkele onderdelen van het plangebied Toellchting Overlegreactle provincie 

"Natuur" ook bii particulieren in eiaendom ziin. Overiissel 

Opnemen van meer kwaliteitswaarborgen toegespitst op de Enkele onderdelen van het plangebied Planregels Overlegreactie provincie 

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. Overijssel en IVN afdeling 

1 Haaksberoen 

Benoemen soort aardQasleidina druk en diameter. In het plangebied liimende buisleidinaen. Toelichlina VROM-lnsnec\ie 
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Vergroten van belemmeringenstrook van 4 naar 5 meter. In het plangebied liggende belemmeringenstrook bij Toelichting, VROM-lnspectie 

buisleidingen. planregels en 

verbeeldinn 

Opnemen aanlegvergunningenstelsel voor In het plangebied liggende belemmeringenstrook bij Planregels VROM-lnspectie 

belemmeringenstrook. buisleidinoen. 

Verduideliiken oassaae over Landbouwontwikkelinosoebied. Landbouwontwikkelinasaebied Toelicht ina VROM-lnsoectie 

Oonemen retrosoeclieve toets. Gehele olanaebied Toellchtina VROM-lnspectie 

Opnemen van de regeling voor aanwezige archeologische Gebieden met archeologische waarden. Toelichting, Rijksdienst voor Cultureel 

waarden op basis van de gemeentelijke archeologische planregels en Erfgoed en IVN Afdeling 

waardenkaart. In toelichting ook aangeven dat archeologische verbeelding. Haaksbergen 

verwachtingswaarden niet in de planregels en op de 

verbeeldina warden ooaenomen. 

Opnemen van de regeling voor archeologisch monumenten. Gebieden met een archeologische monumenten. Toelichting, Rijksdienst voor Cultureel 

planregels en Erfgoed 

verbeeldina. 

Beschrijven bouwhoogtebeperkingen als gevolg van Gebieden met bouwhoogtebeperkingen als gevolg van Toellchting Ministerie van Defensle 

laaavliearoute. laaavliearoute. 

Beschrijven op welke wijze de laagvliegroute word! gebruikt, Laagvliegroute Toelichting Ministerie van Defensle 

nameliik door militaire vliealuiaen van diverse vlieabases. 

Opnemen verwijzing naar het beleid omtrent nieuwe Gehele plangebied Toelichting LTO Noord 

landaoederen/Rood voor Groen. 

Verwijderen definities/benamingen van typen agrarische Gehele plangebied Toelichting LTO Noord 

bedrllven. 

In paragraat 4.13 "Water" bij de op een na laatste alinea v66r Gehele plangebied Toelichting Waterschap Regge en 

de zln "De oeverstroken en schouwpaden ... " toevoegen "He! Dinkel 

betreft hier leggerwaterlopen van de 1' en 2' soort die zijn 

opgenomen op de I egger 'waterlopen' van het waterschap". 

In de laatste alinea na "De kleine waterlopen ... " toevoegen ''. .. 

van de 3°, 4° ens• soort leggerwaterlopen als ook de vele 

kavelsloten". 

In de toelichtina de Keur beschriiven. Onderdelen van het olanaebied Toelichtino Waterschan Reocie en 



NOTA INSPRAAK EN OVERLEG BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBJED HAAKSBERGEJ 

Dinkel en Waterschap Rijn 

en lissel 

Art. 11, 13 en 28 toevoegen de mogelijkheid om voorzieningen Bestemmingen "Bedrijf -Waterzuiveringsinstallatie", Planregels Waterschap Regge en 

ten behoeve van de waterhulshoudina aan le brencien. bestemminci "Cultuur en ontspannina" en "Wonen - Landhuis". Dinkel 

In art. 11.2.1 sub b bouwhoogte verruimen tot 7 m. Bestemming "Bedrijf -Waterzuiveringsinsta!latie" Planrege!s Waterschap Regge en 

Drnkel 

In art. 11.2.2 bouwhoogte verruimen tot 5 m. Bestemming "Bedrijf -Waterzuiveringsinstallatie" Planregels Waterschap Regge en 

Dinkel 

In paragraaf 4.13 verwijderen inrichlingsmaatregel van de Zoddebeek en Buurserbeek Toelichting Waterschap Rijn en ljssel 

Zoddebeek, wijzigen van inrichtingsmaatregel van de 

Buurserbeek in "Herinrichting Buurserbeek in deeltrajecten, 

aanleo visoassaae en waterberaina". 

Uitbrelden waterberainasaebled. Waterbercilmisoebjed Verbeeldinri Waterschap Riin en lissel 

Wijziglngen naar aanleiding van de uitspraak van de Raad van Enkele onderdelen van he! plangebied Toelichting, Natuur en Milieu 

State van 11 junl 2003 op he! bestemmingsplan Buitengebied planregels en Overijssel en Vereniging 

1999. verbeeldina Natuurmonumenten 

Opnemen bestemming "Natuur" voor bestaande Bestaande natuurgebieden, gronden in EHS en die zijn Toellchting en Vereniglng 

natuurgebieden, gronden in de EHS en die zijn verworven door verworven door een terreinbeherende organisatie of waarvoor verbeelding Natuurmonumenten en 

een terreinbeherende organisatie of waarvoor een particuliere particuliere natuurbeheerovereenkomst Is afgesloten. IVN Aldeling Haaksbergen 

natuurbeheerovereenkomst Is afaesloten. 

Opnemen kaart met ligging EHS. EHS Toelichting Vereniglng 

Natuurmonumenten 

Benoemen TOP-gebieden TOP-gebieden Toelichting Vereniging 

Natuurmonumenten 

lngaan op Natuurbeschermingswet en Flora- en faunawet Enkele onderdelen van he! plangebied Toelichting Vereniglng 

Natuurmonumenten en 

IVN Afdelina Haaksberaen 

Opnemen aanduiding "milieuzone -hydrologische bufferzone", Hydrologische bufferzone buiten de bos- of natuurbestemming Toelichting, Vereniging 

daar waar deze zone niet binnen de bos- of naluurbestemming planregels en Natuurmonumenten en I 
ligt. Regaling cl. he! beslemmingsplan voor he! buitengebied verbeelding IVN Afdeling Haaksbergen 

van de aemeenle Hellendoorn. 
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Opnemen bestemming "Maatschappelijk" en de aanduiding Stendermolenweg 9a Planregels en Vereniging 

"bedrijfswoning uitgesloten" voor het perceel Stendermolenweg verbeelding Natuurmonumenten en 

9a. IVN Afdeling Haaksbergen 

De provinciaat Cultuurhistorische Atlas word! opgenomen in de Onderdelen van de provinciale Cultuurhistorisch Atlas Toelichting IVN Afdeling Haaksbergen 

toelichtina. 

Toelichten beleidskeuze en systematiek om kleinschalige Kleinschalige bedrijven Toelichting IVN Afdeling Haaksbergen 

bedriiven ruimere uitbreidingsmogelijkheden te qeven. 

In paragraaf 4.15 ender "Externe veiligheid" verwijderen de Onderdeel van het plangebled Toellchting IVN Afdeling Haaksbergen 

alinea over de brandweer. 

Opnemen afstand tot oerceelsarens voor bebouwina. Bebouwina in diverse bestemminaen P/anreaels IVN Afdelina Haaksberaen 

"Buitenrijbak" veranderen in "buitenrijbak". Buitenrijbakken/buitenrljbakken Toellchting en IVN Afdeling Haaksbergen 

olanreaels 

Bestemmingsplan aanpassen aan Wabo. Onderdelen van het bestemmingsplan Toelichting en IVN Afdeling Haaksbergen 

olanreaels 

Verduidelijken dat een agrarisch dienstverlenend bedrijf een Agrarisch dienstverlenend bedrijf Toellchting IVN Afdeling Haaksbergen 

bedrijl betrefl dat is gericht op het verlenen van diensten aan 

agrarische bedrijven door middel van het telen van gewassen, 

het houden van dieren, of de toepassing van andere 

landbouwkundige methoden, met uitzondering van 

mestbewerkino. 

Opnemen dat ender boerderijkamers oak boerderij- Boerderijkamers Toelichting IVN Afdeling Haaksbergen 

appartementen warden verstaan. 

Deflnitie van gebruiksgerichte paardenhouderij aanpassen tot Gebruiksgerichte paardenhouderij Planregels IVN Afdeling Haaksbergen 

"paardenhouderij: het bedrijfsmatig, niet op agrarische 

productie gericht houden en stallen van paarden en pony's, 

met als ondergeschikte nevenactiviteit het fokken, africhten, 

trainen en berijden van oaarden en oonv's.'' 

Aanoassen definitie van "Staal van Bedriifsactiviteiten". Staal van Bedriifsactlviteiten Planreaels IVN Afdelino Haaksberaen 

Verwiideren definitie van "uitwerkina". Planrege/s Planregels IVN Afdeling Haaksbergen 

Opnemen van enkele voorbeelden van toeristische Toeristische organisatle en natuurorganisaties Toelichting IVN Afdeling Haaksbergen 

oraanisaties en natuurorganisaties. 
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lnvullen van de oppervlakte van de Eibergsestraat 242 in de Eibergsestraat 242 Planregels IVN Afdeling Haaksbergen 

bestemmina "Aararisch -Aararisch bedrlif". 

lnvullen van het huisnummer aan de Peddedijk in de Agrarisch bedrijf aan Peddedijk Planregels IVN Aldeling Haaksbergen 

bestemmina "Aararisch -Aararisch bedriif'. 

Ui11Mnen van beario "bebouwinasconcentmtie". Bebouwina Toelichtina I VN .A.Idalina Haaksberaen 

In art. 4.2.2 sub d verwijderen "en het agrarisch loonbedrijf", Art. 4.2.2 sub d Planregels IVN Aldeling Haaksbergen 

Opnemen ontheffing voor het toestaan van Bestemming "Agrarisch - Agrarisch bedrijf" Planregels IVN Aldeling Haaksbergen 

teeltondersteunende kassen van maximaal 500 m2
• 

Verwijderen term "de randzone van he! extensiveringsgebied", Bestemmingen "Agrarisch -Agrarisch bedrijf", "Agrarisch - Planregels IVN Aldeling Haaksbergen 

Paardenhouderii" en 'Wonen" 

Opnemen dat dient le worden voldaan aan he! vastgestelde Bestemming "Agrarisch -Agrarisch bedrijl" Toelichting en IVN Aldeling Haaksbergen 

RvR-bell;!ld. planreaels 

Opnemen delinitie voor teeltondersteunende voorzieninaen Teeltondersteunende voorzieninaen Planreaels IVN Aldeling Haaksberqen 

Oonemen delinitie voor teeltondersteunende kassen Teeltondersteunende kassen Planreaels IVN Aldelina Haaksberaen 

Aanpassen van hoogte van lichtmasten bij paardenhouderijen Lichtmasten bij paardenhouderijen en manages Planregels IVN Afdeling Haaksbergen 

en maneoes naar 6 m. 

In art. 14.1 sub c regaling over bedrijfswoning verwijderen Art. 14.1 Planregels IVN Aldeling Haaksbergen 

lreaelina over bed & breakfast behoudenl. 

In art. 14.4 sub a aoothooate aanoassen naar 7 m. Bestemmlna "Detailhandel" Planreaels IVN Aldelina Haaksbemen 

Verduideliiken wat het gemeenteliik landschapsbeleid inhoudt. Bestemming "Detailhandel" Toelichtina IVN Aldelina Haaksbergen 

Verwiideren art. 14.6. Bestemmina "Detailhandel" Toelichtina IVN Aldelina Haaksberaen 

In de bestemming "Horeca" aanpassen van onderste Hengelosestraat 83 Planregels IVN Aldeling Haaksbergen 

"Henaelosestraat 49" in "Henaelosestraat 83". 

Aanpassen van goat- en bouwhoogte van begraalplaats naar Begraafplaats Planregels IVN Aldeling Haaksbergen 

resoectleveliik 4 en 8 m. 

Verwiideren wiizioinosbevoeodheid in art. 19.6. Alt. 19.6 Planreaels IVN Aldelina Haaksbercien 

In art. 21 alleen een bedrijfswoning toestaan voor Bestemming "Sport - Manege" Planregels IVN Aldeling Haaksbergen 

Brammelhoeveewo, niet voor Onlandsweg 2. 

Verwijderen van aanduiding "bedrijf" voor de locatie Oldenkotsedijk 29 Planregels en IVN Aldeling Haaksbergen 

Oldenkotsediik 29. verbeelding 
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NOTA INSPRAAK EN OVERLEG BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HAAKSBERGEN I 

Verwiideren art. 27.5.1 sub b. Besternrnina 'Wonen" Planreaels IVN Afdelina Haaksberaen 

Opnemen zomerhuisjes/recreatiewoningen cf. besluitvorming; Recreatiewoningen Toelichting, IVN Afdeling Haaksbergen 

een deel krijgt een woonbestemming, een deel krijgt een planregels en 

recreatieve bestemming. verbeelding 

Omdat zomerhuisjes in eerste instantie buiten he! plan zijn 

gehouden, maar in het ontwerpplan loch opgenomen worden, 

zal in de toelichting nadere aandacht worden besteed aan de 

zomerhuisjesproblematiek en besluitvorming In het verleden. 

Op de verbeelding krijgt iedere recreatiewoning een apart 

bestemmingsvlak (dus niet meerdere recreatiewoningen 

opnemen In Mn bestemmingsvlak). 

Verder stonden de bouwvlakken in he! vlgerende 

bestemmingsplan Buitengebied niet altijd op de correcte plaats. 

lnmiddels zijn alle recrealiewoningen ingemeten en staan ze 

op de GBKN kaart. 

De diverse recreatiewoninaen ziin oer situatie nader bekeken. 

Aanpassen bestemming "Agrarisch - Paardenhouderij" naar Morgensterweg Verbeelding IVN Afdeling Haaksbergen 

'Wonen". 

Verwijderen bestemming "Wonen" nabij hoek Buursestraat - Hoek Buursestraat - Leemdijk Verbeelding IVN Afdeling Haaksbergen 

Leemdiik. 

Aanpassen bestemming "Agrarisch -Agrarisch bedrijf" naar Oude Buurserdijk 2 Planregels en IVN Afdeling Haaksbergen 

"Maatschaooeliik". verbeeldina 

Aanpassen van de grootte van bouwpercelen van een aantal Aantal agrarische bedrijven Toelichling en IVN Afdeling Haaksbergen 

agrarische bedriiven. verbeeldina 

Voor alle intensieve veehouderijen (aanduiding "IV") die buiten lntensieve veehouderijen met aanduiding "IV" gelegen buiten Verbeelding IVN Afdeling Haaksbergen 

he! Landbouwontwikkelingsgebied liggen een specifieke he! Landbouwontwikkellngsgebied. 

bouwaanduiding - afwijkende maatvoering opnemen, 

gebaseerd op de grootte van he! bouwperceel van he! 

viaerende olan 10.25 ha. 0.5 ha of 1.0 ha). 

Opnemen bestemming "Agrarisch met waarden - Landschap" Wit vlakje aan Oldenkotsedijk Verbeelding IVN Afdeling Haaksbergen 

voor wit vlakie aan Oldenkotsediik. 

Aanoassen locatie Kaasboerderii De Hoage Esch aan Kaasboerderii de Hoage Esch aan Alsteedseweg 38 Planregels en IVN Afdelina 
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Alsteedseweg 36 aan het vigerende bestemmingsplan. verbeelding Haaksbergen, 

Rubriek 1, nummer 64 

Rubriek 1, nummer 83 

Rubriek 4, nummer 25 

Rubriek 4, nummer 52 

Rubriek 4, nummer 57 

Rubriek 4, nummer 58 

Rubriek 4, nummer 59 

Rubriek 4, nummer 76 

Rubriek 4, nummer 173 

Rubrlek4, nommer 192 

Vergroten van bestemmingsvlak en opnemen aanduiding voor Wennewickweg 1 Planregels en Rubrlek 1, nummer 4 

agrarisch loonbedrijf met max. oppervlakte van 770 m2 in de verbeelding 

bestemmina "Aararisch -Aararisch bedriil". 

Opnemen aanduiding "bedrijf" voor metaalbedrljf met een max. Belthofsweg 10 Planregels en Rubriek 1, nummer 8 

oppervlakte van 100 m2 in de bestemming "Agrarisch - verbeelding 

Aorarisch bedriJf". 

Aanoassen van vorm van hat bestemminasv1ak. Kattendamsweo 24a Verbeelding Rubriek 1 nummer 23 

Aanpassen van vorm van het bestemmingsvlak, tot maximaal Hasseltweg 19 Verbeelding Rubriek 1, nummer 24 

1,5 ha. 

Aanpassen van he! bestemminasvlak. tot maximaal 1 5 ha. Benteloseweo 12 Verbeeldina Rubriek 1, nummer 26 

Aanpassen van vorm van het bestemmingsvlak, tot maximaal Ellenbroekweg 31 Verbeelding Rubriek 1, nummer 27 

1 5 ha. 

Aanpassen van vorm van he! bestemmingsvlak. Ook opnemen Watermolenweg 12 Verbeelding Rubriek 1, nummer 28 

de aanduidina "sba-amv5". 

Aanoassen bestemminasvlak, tot maximaal 1.5 ha. Enschedesestraat 187 Verbeeldino Rubriek 1, nummer 29 

In het bestemmingsplan word! een wijzigingsbevoegdheid Bestemming "Agrarisch -Agrarisch bedrijl". Planregels Rubriek 1, nummer 29 

opgenomen voor een sterlocatie in het verwevingsgebied. Rubriek 1, nummer 36 

Rubriek 1, nummer 37 I 

Aanpassen van vorm van het bestemmingsvlak, tot maximaal leferinkweg 1 o Verbeelding Rubriek 1, nummer 32 

1 5 ha. 

\H t!'~' • 1196 



NOTA INSPRAAK EN OVERLEG BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HAAKSBERGEJ 

Opnemen ontheffings/afwijkingsmogelijkheid voor he! oprichten Leferinkweg 10 Toelichting en Rubriek 1, nummer 32 

van kuilvoerplaten buiten het bestemmingsvlak. planregels Rubriek 1, nummer 100 

Rubriek 1, nummer 102 

Rubriek 1, nummer 103 

Rubriek 1, nummer 125 

Rubriek 1, nummer 189 

Aanpassen van vorm van he! bestemmingsvlak, tot maximaal Bretelerveldweg 19 Verbeelding Rubriek 1, nummer 36 

15ha 

Aanpassen van vorm van he! bestemmingsvlak, tot maximaal Harmoleweg 7 Verbeelding Rubriek 1, nummer 37 

1,5 ha 

Aanpassen van vorm van he! bestemminasvlak. Goorsestraat 154 Verbeelding Rubriek 1, nummer 38 

Aanpassen van vorm van het bestemmingsvlak, tot maximaal Bosweg 1 Verbeelding Rubriek 1, nummer 40 

1 5 ha. 

Aanpassen van vorm van het bestemmingsvlak, tot maximaal Kinkelerweg 12 Verbeelding Rubriek 1, nummer 41 

1,5 ha. 

Aanpassen bestemmingsvlak cf. het separate Broekdijk 16 Verbeelding Rubriek 1, nummer 42 

bestemmingsplan voor deze locatie waarvoor reeds een 

procedure wordt doorlopen. 

Aanpassen van vorm van he! bestemmingsvlak en opnemen Laakmorsweg 9/9a Verbeelding Rubriek 1, nummer 43 

aanduidinci "sba-amv5". 

Bestemmingsvlak 'Wonen" opsplitsen in 2 afzonderlijke Laakmorsweg 5 en 7 Verbeelding Rubriek 1, nummer 43 

bestemmingsvlakken, hierdoor vervalt de aanduidlng "2 

maxlmaal aantal wooneenheden". 

Aanpassen van vorm van he! bestemmingsvlak, tot maximaal Ammeloeweg 5 Verbeelding Rubriek 1, nummer 45 

1,5 ha, waarbij een minimals afstand van 50 m tot de 

nabilliaaende buraerwonina word! aanaehouden. 

Aanpassen van vorm van he! bestemmingsvlak, tot maximaal Holthuizerstraat 23 Verbeelding Rubriek 1, nummer 47 

1,5 ha. 

Aanpassen van vorm van het bestemmingsvlak, tot maximaal Diepenheimseweg 32 Planregels en Rubriek 1, nummer48 

1,5 ha. Voor he! loonbedrijf in art. 4.1.b opnemen een max. verbeelding 

oppervlakte van 3.000 m2
• 
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Op de verbeelding de vorm van het bestemmingsvlak Munsterdijk 27 Toelichting en Rubriek 1, nummer 50 

aanpassen. Hierblj krijgt ook het foutieve vlak van de verbeelding 

recreatiewoning de agrarische bedrijfsbestemming. Het 

oostelijk deel van het perceel wordt bestemd als 'Wonen". 

In de toelichting opnemen dat de bestaande recreatiewoning 

en illegale bewoning van de schuur warden vervangen door 

een bedriifswonina. 

Aanoassen van aanoiilina. Porikwea 3 Verbeeldina Rubriek 1, nummer 56 

Op de verbeelding het bestemmingsvlak aanpassen cf. Weertsweg 11 Verbeelding Rubriek 1, nummer 64 

verzoek. 

In de planregels in art. 16.2.1 de locatie Alsteedseweg Ba Alsteedseweg 38 Planregels Rubriek 1, nummer 64 

wiiziaen in Alsteedsewea 38. Rubriek 1, nummer 83 

Aanpassen van he! bestemmingsvlak, tot maximaal 1,5 ha. Broekheurnerweg 19 Verbeelding Rubriek 1, nummer 79 

De percelen Broekheurnerweg 19 en 19a bij he! agrarisch 

bestemminasvlak van Broekheurnerwea 17 aantrekken. 

Aanoassen van he! bestemminasvlak, tot maximaal 1 5 ha. Bentelosewea 25 Verbeeldina Rubriek 1, nummer 80 

Aanoassen van het bestemmlnasvlak. tot maximaal 1,5 ha. Weertswea 9a Verbeeldina Rubriek 1 nummer 83 

Aanoassen van he! bes1emmlnasvlal< tot maxlmaal 1.5 ha. Beckummerwea 38 Verbeeldi na Rubriek 1 nummer 85 

Aanpassen van he! bestemmingsvlak, waarbij het vlak zo ver Wargerinksweg 7 Verbeelding Rubriek 1, nummer 87 

mogelijk van de woning Wargerinksweg 11 word! gelegd. Oak 

oonemen de aanduldlno "sba·amvs• . 

Aanoassen van he! bestemminasvlak. tot maximaal 1,5 ha. Kortenroelefswea 8 Verbeelding Rubriek 1, nummer 89 

Aanoassen van he! bestemmingsvlak. tot maximaal 1.5 ha. Goorsestraat 164 Verbeeldina Rubriek 1 , nummer 94 

Aanpassen van het bestemminasvlak. tot maximaal 1,5 ha. Heaebeekwea Verbeeldina Rubriek 1 nummer 97 

Opnemen wijzigingsbevoegdheid om de Bestemming "Agrarisch -Agrarisch bedrijf" Planregels Rubriek 1, nummer 99 

maatvoeringsaanduiding te verwijderen. Rubriek 1, nummer 11 o 

Rubriek 1. nummer 156 

Aanoassen vorm van he! bestemminasvlak. Goorsestraat 135Noordtwea 16 Verbeeldina Rubriek 1 nummer 99 

Verwerken van recentste Reconstructiezoneringskaart. Kolenbranderweg 99 Toelichting en Rubriek 1, nummer 102 

verbeeldino 

Verolaatsen bestemminosvlak 5 m in zuideliike richting. Kolenbranderwea 99 Verbeeldina Rubriek 1, nu mm er 102 
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Opnemen dat buiten het bestemmingsvlak geen gebouwen Bestemmingen "Agrarisch", "Agrarisch met waarden - Planregels Rubriek 1, nummer 102 

warden gebouwd, met dien verstande dat stallen en schuren Landschap" en "Agrarisch met waarden - Natuur en Rubriek 1, nummer 11 o 

die legaal aanwezig zijn op het tijdstip van terinzagelegging Landschap''. Rubriek 1, nummer 196 

van het ontwerpplan, of die op dat moment mogen worden Rubriek 1, nummer 199 

gebouwd, mogen worden gehandhaatd en geheel worden Rubriek 3, nummer 122 

vernieuwd naar de omvang die zij op dat moment hadden. Rubriek 3, nummer 131 

Rubriek 3, nummer 174 

Rubriek 3, nummer 183 

Rubriek 4, nummer 153 

Rubriek 4, nummer 161 

Rubriek B, nummer 78 

Aanpassen van het bestemmingsvlak. Opnemen aanduiding Buurserstraat 202 Verbeelding Rubriek 1, nummer 103 

"sba-amv5". 

Aanpassen van het bestemminasvlak, tot maximaal 1,5 ha. Kortenroelefswea 4 Verbeeldina Rubriek 1 nummer 105 

Aanpassen van vorm van het bestemmingsvlak, Zoddebeekweg 5 Verbeelding Rubriek 1, nummer 106 

uitbreidingsmogelijk-heden in noorde/ijke richting In plaats van 

in zuideliike richtin11. 

Aanpassen van het bestemmingsvlak, tot maximaal 1,5 ha. Onlandsweg 5 Verbeelding Rubriek 1, nummer 107 

Bestemmingsvlak opsplitsen in twee afzonderlijke Haaksbergerweg 15a en 17 Verbeelding Rubriek 1, nummer 1 OB 

bestemmin11svlakken. 

Ultbreidina van het bestemminasvlak in oostelllke richtina Belihofwea 6 Verbeeldina Rubriek 1 nummer 110 

Aanpassen van het bestemmingsvlak, tot maximaal 1,5 ha, in Schoolkaterdijk 27 Verbeelding Rubriek 1, nummer 112 

noordelijke en oostelijke richting en opnemen aanduidingen "iv" 

en "sba-amv" met een specilieke maatvoerina. 

Verwijderen bestemming "Water" nabij perceel Schoolkaterdijk Nabij Schoolkaterdijk 27 Verbeelding Rubriek 1, nummer 112 

27. 

Aanoassen van vorm van het bestemminasv1ak. Rietmolenwea 41 Verbeeldino Rubriek 1, nummer 113 

Aanpassen van het bestemmingsvlak, tot maximaal 1,5 ha, Bretelerveldweg 12 Verbeelding Rubriek 1, nummer 124 

waarbii de aanduidina "sba-amv2" bliift aehandhaald. 

Aanoassen van vorm van het bestemminasvlak. Korenmolenwea 1 VerbeeldinQ Rubriek 1 nummer 126 
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Verkleinen van het bestemminasvlak, nlet over oerceel buren. Beckummerwea 31 Verbeeldina Rubriek 1.. nummer 128 

Aanpassen van he! bestemmingsvlak, tot maximaal 1,5 ha, in Beckummerweg 33 Verbeelding Rubriek 1, nummer 128 

westelllke richtina. 

Aanpassen van he! bestemmingsvlak tot maximaal 1 5 ha. Oude Boekelosewe11 106 Verbeeldina Rubriek 1, nummer 132 

Aanpassen van he! bestemmlnasvlak, tot maximaal 1,5 ha. Bentelosewea 20 Verbeeldina Rubriek 1 nummer 133 

Aanpassen van vorm van het bestemmlngsvlak en opnemen Appelhofweg 3 Verbeelding Rubriek 1, nummer 134 

aanduldina "sba-amv5". 

Aanpassen van het bestemminasvlak, arotendeels cf. verzoek. Beckummerwea 45 Verbeeldina Rubriek 1, nummer 135 

Aanpassen van het bestemmingsvlak, tot maximaal 1,5 ha. Brrummelhuizerbrink 16 Verbeelding Rubriek 1, nummer 136 

Aanpassen van vorm van het bestemmingsvlak, dee! aan Oude Enschedesestraat 69 Verbeelding Rubriek 1, nummer 138 

zuidoostzijde verwijderen en dee! aan zuidwestzijde verruimen. 

Voor Porikweg 6 en 11 word! 1 bestemmingsvlak opgenomen Porikweg 2, 6 en 11 Verbeelding Rubriek 1, nummer 139 

waarbij de aanduidingen "iv" warden verwijderd. Voor Porikweg 

2 word! he! bestemmingsvlak aangepast waardoor een betere 

milieuhvaienische situatie ontstaat. 

Aanpassen vorm van he! bestemmingsvlak, deal aan Broekdijk 19 Verbeelding Rubriek 1, nummer 140 

noordoostzijde verwijderen en dit dee! aan westzijde 

toevoegen . 

De aanduidingen "sba-amv" warden aangepast naar de 

vigerende situatie. 

Aanpassen bestemmingsvlak en aanduiding "sba-amv5" Alsteedseweg 62 Verbeelding Rubriek 1, nummer 141 

opnemen. 

Aanpassen vorm van het bestemmingsvlak, dee! aan Knoefweg 16 Verbeelding Rubriek 1, nummer 143 

noordwestzijde verwijderen en dlt dee! aan zuidoostzijde 

toevoecien. Oonemen aanduiding "sba-amv5". 

Aanpassen bestemmingsvlak waardoor alstand tot meest Munsterdijk 11 Verbeelding Rubriek 1, nummer 144 

nabijgelegen bestemmingsvlak minimaal 50 m is. Opnemen 

aanduldingen "iv" en "sba-amv" met een specifieke 

I maatvoerina. 

Wiiziaen van bestemmina "Natuur" naar "Aararisch met Perceel aan Lankheterwea Verbeeldinci Rubriek 1, nummer 147 

min.:,;;;; I 200 
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waarden - Natuur en Landschap". 

Aanpassen van bestemmingsvlak, tot maximaal 1,5 ha, waarbij Belthofsweg 18 Verbeelding Rubriek 1, nummer 152 

deel aan de westzijde wordt verwijderd en dee! aan de 

oostziide word! opaenomen. 

Aanpassen van bestemmingsvlak tot maximaal 1,5 ha. Goorsestraal 263 Verbeeldino Rubriek 1, nummer 157 

Aanpassen van bestemmingsvlak, tot maximaal 1,5 ha, in Rietmolenweg 37 Verbeelding Rubriek 1, nummer 159 

oosteliike richtinQ. 

Aanoassen van bestemminasvlak, tot maximaal 1,5 ha. Kalkdiik2 Verbeeldina Rubriek 1, nummer 160 

Wijzigen van bestemming "Agrarisch - Agrarisch bedrijf" met Beckummerstraat 25 Verbeeldlng Rubriek 1, nummer 164 

aanduidina "iv" naar bestemmina "Wonen". 

Aanoassen van bestemminasvlak, tot maximaal 1 5 ha. Goorsestraat 267 Verbeeldina Rubriek 1 nummer 167 

Qpnemen "A-AB" in bestemminasvlak opnemen ipv er naast. Beckummerweti 18 Verbeeldino Rubriek 1, nummer 176 

Aanpassen bestemmingsvlak waardoor vergunde woning en Kalkdijk 40 Verbeelding Rubriek 1, nummer 178 

stal binnen bestemmingsvlak komen. 

Aanoassen van vorm van het bestemminasvlak. Beckummerwea 53 Verbeeldina Rubriek 1, nummer 180 

Aanpassen van bestemmingsvlak en opnemen aanduiding Beckummerweg 48 Verbeelding Rubriek 1, nummer 181 

"sba-amv5". 

Bestemminasvlakken aanoassen ivm eiaendomssituaties. Henaelosestraat 200 200a en 204 Verbeeldina Rubriek 1. nummer 189 

Wijzigen van bestemmingen "Agrarisch met waarden - Ammeloeweg 7 Verbeelding Rubriek 1, nummer 193 

Landschap" naar "Bos" en "Natuur'', waarbij 'Wonen" blijft 

aehandhaafd. 

Voor Bosweg 5 en 7 beide een afzonderlijke bestemming Bosweg 5 en 7 Planregels en Rubriek 1, nummer 194 

'Wonen" opnemen. verbeelding 

Op verbeelding bestemmingsvlak "Bedrijf" verkleinen en 

wijzigen in "Wonen" en dit vlak toevoegen aan het 

beslemmingsvlak van Bosweg 5. Er ontstaan dus 2 

bestemmingsvlakken "Wonen". 

In de planregels in label in art. 27.1 Bosweg 5 opnemen met 

activiteit "delallhandel in elders geslacht vlees" met een 

bestaande en maxi male oppervlakte van 155 m2
• 

Wiiziaen van bestemmina "Bedri'f'' naar "Aararisch - Aararisch Derkinaswea 37 Planreaels en Rubriek 1. nummer 195 
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bedrlif". verb eel di no 

Aanpassen vorm van he! bestemmingsvlak, waardoor een dee/ Rietmolenweg 34 Verbeelding Rubriek 1, nummer 200 

aan de oostzijde worclt verwijderd en dit dee/ aan de westzijde 

worclt toeoevoeQd. 

Bestemming "Wonen" wijzigen in bestemming "Agrarisch - Huttenweg 14 Verbeelding Rubriek 21 nummer 55 

Amarisch bedriif" met een aanduidino "sba·amv5". 

Bestemming ' Wonen" wijzigen in bestemming "Agrarisch - Weertjesweg 4 Verbeelding Rubriek 2, nummer 62 

A!lrarisch bedriff" met een aanduidln!l "sba·amv4". 

Veraroten van bestemminasvlak in zuideliike richtina. Oldenkotsediik 13 Verbeeldina Rubriek 2, nummer 92 

Bestemming ' Wonen" wijzigen in bestemming "Agrarisch - Blindeweg 1 Verbeelding Rubriek 2, nummer 

Aararisch bedriif". 

Aanvullen onthellingsmogelijkheid veer schuilge/egenheden, Eibergseweg 117a Toelichting en Rubriek 3, nummer 60 

namelijk aanvullen dat deze oak voor het hobbymatlg houden planregels 

van dieren is toe!lestaan. 

Aanpassen bestemmingsvlak aan situatie na Kalkovenweg 1 Verbeelding Rubriek 4, nummer 3 

vrijstellingsprocedure. Daardoor worclt het bestemmingsvlak In 

zuidelijke richting uitgebreid en worclt de aanduiding "maximum 

aantal aaneen te bouwen woninaen" verwiiderd. 

Op verbeelding opnemen aanduiding ' bedrijf". Haaksbergerweg 12 Planregels, Rubriek 4, nummer 6 

In planregels opnemen in art. 27.1 metals activiteit "kantoor" verbeelding 

en max. oooervlakte 200 m2
• 

Oonemen bestemmina 'Wonen". Lanaenberawea 17 Verbeeldina Rubriek 4 nummer 9 

Op verbeelding opnemen bestemming "Wonen". Langenberweg 7 - Z Planregels, Rubriek 4, nummer 11 

In olanreaels in art. 27.2.1 sub c in label oonemen. verbeeldina 

Op verbeelding opnemen bestemming "Wonen". Meijersgaardenweg 9 Planregels, Rubriek 4, nummer 12 

In o!anreoels in art 27.2.1 sub c in label oonemen. verbeeldina 

Op verbeelding aanduiding "bedrijf" opnemen. Haaksbergerweg 12 Planregels, Rubriek 4, nummer 19 

in planrege/s opnemen in art. 27.1 metals activiteit "kantoor" verbeelding 

en max. oooervlakte 200 m2
• I 

Aanoassen bestemmin!lsviak 'Wonen" cf. verzoek. Brummelhuizerbrink 15 Verbeeldino Rubriek 4. nummer 20 

Aanoassen bes!emminqsvfak 'Wonen" cf. verzoek. Meiiersgaardenwe!l 19 Verbeeldina Rubriek 4 nummer 44 
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Oppervlaktematen aanpassen, bestaande oppervlakte word! Rietmolenweg 50 Planregels Rubriek 4, nummer 67 

100 1112 en maximale oppervlak!e word! 200 m2
. Rubriek 4 nummer 168 

Qpnemen bestemming "Wonen". Porikweg 13 - Z Verbeeldino Rubriek 4, nummer 70 

Aanpassen bestemmingsvlak "Wonen", cf. vigerend Hanninkweg 26 Verbeelding Rubriek 4, nummer 86 

bestemminQsplan. 

Verplaatsen bestemmingsvlak cl. verzoek, wel aansluiten op Huttenweg 1 O Verbeelding Rubriek 4, nummer 91 

Huttenwea. 

Verwiideren van locatie uit tabel art. 27.2.1 sub c. Duifwea 8 Planreaels Rubriek 4 nummer 115 

Aanpassen oppervlaktematen In label art. 9.1 naar bestaande Oldenkotsedijk 5 Planregels Rubriek 4, nummer 153 

oooervlakte 200 m2 en maximale oooervlakte 400 m2
• 

Opnemen dat een buitenrijbak is toegestaan, indien en voor Bestemming "Agrarisch", "Agrarisch met waarden - Planregels Rubriek 4, nummer 163 

zover deze bestond op het tijdst lp van terinzagelegging van het Landschap" en "Agrarisch met waarden - Natuur en Rubriek 4, nummer 172 

ontwerpplan. .Landschap". 

Aanpassen aanduiding "6" {maximaal aantal wooneenheden) Veldzichtweg Verbeelding Rubriek 4, nummer 185 

naar "5". 

Aanpassen van bestemming "AW-L" naar "Bos" voor Nabij Zendvelderweg 6 Verbeelding Rubriek 4, nummer 186 

bospercelen nabii Zendvelderweg 6 aan noord- en zuidzilde. 

Aanpassen bestemmingsvlak, uitbrelden aan zuidwestzijde Oostendorperweg 14 Verbeelding Rubriek 4, nummer 198 

waardoor bestaande bebouwing binnen bestemminasvlak val!. 

Aanpassen bestemmingsvlak 'Horeca'', uitbreiden cf. feitelljke Broekheurnerweg 27 Verbeelding Rubriek 5, nummer 93 

situatie. 

In planregels aanpassen, bij "Muns!erdljk" opnemen Muns!erdijk 16a Verbeelding Rubriek 6, nummer I 7 

"Munsterdijk 16a" met bestaande oppervlakte van 1.000 m2 en 

maximale oooervlakte 1.500 m2. 

Opnemen in label in art. 4.1 sub b met maximale oppervlakte Goorsestraat 237 Planregels Rubriek 6, nummer 33 

van 1.250 m2. 

Aanpassen bestemmingsvlak in westeli ike richtina. Rondeelweg 18 Verbeeldina Rubriek 6, nummer 65 

Aanpassen bestemmingsvlak, aan oostelijke zijde een deel Zendvelderweg 19 Verbeelding Rubriek 6, nummer 72 

toevoeaen en aan noordwestzijde deal verwiideren. 

Opnemen in label in art. 9.1 sub b bestaande oppervlakte van Hazenweg 7 Planregels Rubriek 6, nummer I 21 

2.275 m2 en maximale oppervlak!e van 2.844 m2
• 
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Opnemen apart bestemmingsvlak 'Bedrijf" met specifieke Hazenweg 5 Planregels en Rubriek 6, nummer 121 

aanduiding voor het plaatsen van voorraden hout en de verbeelding 

mogelijkheid tot zaagactiviteiten waarbij de bestaande 

oaoorvlakte 125 m2 en de maximale oppervlakte 250 m2 is. 

Aanpassen in label in art. 9.1 sub b bestaande oppervlakte van Klaashuisstraat 48 Planregels Rubriek 6, nummer 149 

730 m2 en maximale oppervlakte van 1.095 m2
• 

In planregels in de label in art. 9.1 sub b opnemen beslaande Eibergseslraat 197· 199 Planregels Rubriek 6, nummer 166 

oppervlakte van 3.475 m2 en maximale oppervlakte van 3.475 

m'. 

Regeling opnemen voor bestaande detailhandelsactivitelten 

met een oooervlakte van 1.000 m2
. 

In label In art. 27.1 opnemen bestaande oppervlakte van 250 Hengelosestraat 65a Planregels Rubriek 6, nummer 170 

m2 en maximale oppervlakte van 350 m2
• Bij activiteit 

toevoeoen •verkooo van auto's". 

Aanpassen activiteit in label In art. 9.1 namelijk "loonbedrijf" Goorsestraat 108 Planregels Rubriek 6, nummer 202 

wiiziaen in "loon- en orondverzetbedriif", 

Opnemen recrea!iewon.in11. Beekwea 3d - Z Verbeeldin11 Rubriek 7, nummer 182 

Aanoassen bestemmlnasvlak In zuldwestell 'ke rlchllno. Geukerdiik 155 - Z Verbeeldina Rubriek 7. nummer 191 

Opnemen aanduiding voor beheerderswoning in de Oude Enschedeseweg Planregels en Rubriek 8, nummer 2 

bestemming "Bos". Voor de bouwregels word! verbeelding 

aangesloten bij een normale burgerwoning (bestemming 

"Wonen") . 

Aanpassen bestemming van open plek kadastraal perceel D Open plek aan Oude Enschedeseweg Verbeelding Rubriek 8, nummer 2 

2846, namelijk "Bos" wijzigen in "Agrarisch met waarden -

Natuur en Landschao". 

Aanpassen bestemming van kadastraal perceel R 54, namelljk Perceel aan Langenberweg Verbeelding Rubriek 8, nummer 30 

"Bos" wijzigen in "Agrarisch met waarden - Natuur en 

Landschao". 

Aanpassen bestemmingsvlak 'Sport", waardoor clubgebouw en Hoek Rekkenseweg - Veenrietweg Verbeelding Rubriek 8, nummer 34 I oarkeerruimte ook binnen bestemminasvlak vallen. 

Aanoassen bestemmina een deel van he! aebied ten noorden Hoek Brandwea - Steoelerveldwea Verbeeldina Rubriek 8, nummer 46 
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van Brandweg en ten westen van Stepelerveldweg, namelijk 

"Natuur" wijzigen in "Agrarisch met waarden - Natuur en 

Landschao". 

Opnemen bestemming "Recreatie - Verblijfsrecreatie" waarbij Camping "De Leemkoel", Wargerlnksweg 30 Toelichting, Rubriek 6, nummer 54 

twee chalets zijn toegestaan en geen bedrijfswoning is planregels en 

toeaestaan. verbeeldina 

In planregels in art. 15.2.1 opnemen bestaande oppervlakte Broekheurnerweg 35-35a Toelichting, Rubriek 8, nummer 68 

van 1. 700 m2 en een maxim ale oppervlakte van 2.125 m2
• planregels en 

Oonemen aanduidino voor kwekeriJ. verbeeldinq 

Nader omschrijven welke activiteiten binnen he! tuincentrum Art.1 Planregels Rubriek 8, nummer 68 

moaeliik ziin (zeals vermeld in artlkel 15). 

Opnemen bestemming "Sport" en aanduiding "parkeerterrein" Binnenveldweg 45 Planregels en Rubriek 8, nummer 73 

voor kadastraal perceel M 1063. verbeelding 

Tevens voor het kadastrale perceel M 598 de bestemmlng 

"Bos" opnemen. 

In label in art. 20.1 "Weideweg" wijzigen in "Binnenveldweg 

45". 

Opnemen bestemming "Agrarisch met waarden - Landschap" Perceel aan Oldenkotsedijk Verbeelding Rubriek 8, nummer 78 

voor kadastraaJ oerceel S 515. 

Opnemen bestemming "Recreatie - Verblijfsrecrealie". Laakmorsweg 3a Planregels en Rubriek 6, nummer 117 

In label in art. 19.2. 1 "Laakmorsweg 3" wijzigen in verbeelding 

' Laakmorsweg 3a". 

Opnemen aanduiding "recreatiewoning" voor de locatie 

Laakmorswea 3a. 

Wijzigingsbevoegdheid opnemen voor zoutwinning voor het Gebied Haaksbergen, nabij St. lsidoriushoeve Toelichting, Rubriek B, nummer 119 

gebied Haaksbergen nabij St. lsidoriushoeve. planregels en 

verbeeldina 

Aanpassen van bestemming "Bedrijf" naar "Agrarisch - Kwekerijweg 5 Planregels en Rubriek B, nummer 169 

Paardenhouderij" met een aanduiding "hovenier". verbeelding 

In planregels voor hoveniersactiviteiten opnemen bestaande 

oppervlakte van 780 m2 en maximals oppervlakte van 1.170 

m2. 



In planregels In label In art 6 opnemen en ult label in art 9 
verwllrlftten. 
Opnemen hondenclub mlddels de bestemming ·spon'. In tabel Meddelerweg ong. Planregels en Rubriek 8, nummer 201 
in art. 20.1 opnemen beslaando opporvlakto van 100 m2 on vorbeeldlng 
maxlmaJe oooerv!akte van 200 m1• 
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Ambtshalve aanpassingen 
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6.1 . PLANREGELS 

Artlkel Aanoassina lnhoud aanoassing 
Algemeen Aanpassing Gavolgen naar aanleiding van MER en passende beoordeling. Zia hoofdstuk 2. 

Onder andere betekent di! . Dit betekent onder andere he! opnemen van de aanduiding "sba-amv" blj 

agrarische bedrijven, waaronder de aanduiding "sba-amv5" voor de 

genoemde adressen in art. 4.1 onder a sub 6. . Oak betreft dit het opnemen van voorwaarden bij wijzigingsbevoegdhaden 

voor de aanpassing van he! agrarisch bouwperceel, waaronder de toets dat 

er geen significant negatief effect op Natura 2000-gebieden ontstaat. Hiervan 

is sprake bij de wijzigingsbevoegdheden voor agrarische bedrijven binnen de 

bestemmingen Agrarisch, Agrarisch - Agrarisch bedrljf, Agrarisch met 

waarden - Landschap en Agrarisch met waarden - Natuur en Landschap. De 

voorwaarde is dat moet zljn aangetoond dat de wijziging, gelet op de 

instandhoudingsdoelstelling, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de 

habitats van soorten in ean Natura-2000-gebied niet kan verslechteren of een 

significant verstorend effect kan hebben op de soorten waarvoor he! gebied is 

aangewezen en met dien verstande dat een toename van ammoniakdepositie 

van een bedrijf kan warden toegestaan indien tegelijkertijd de deposltie van 

een ander bedrijf op hetzellde habitattype binnen het zelfde Natura 2000-

gebied deze toename word! teruggebracht . Daarnaast geld! dit bij de bestemmingen Agrarisch - Agrarisch bedrijf en 

Agrarisch - Paardenhouderij he! opnemen van een bepaling bij de 

bouwregels. Deze bepaling is dat voor het bouwen van bedrijfsgebouwen ten 

behoeve van he! huisvesten van vee, slechts medewerking word! verleend, 

indien is aangetoond dat de realisering van he! gebouw, gelet op de 

instandhoudingsdoelstelllng, de kwaliteit van de natuurlijke habitats en de 

habitats van soorten in een Natura 2000-gabied niet kan verslechteran of een 

sianilicant verstorend effect kan hebben oo de soorten waarvoor hat aebied is 
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aangewezen en met dien verstande dat een toename van ammoniakdepositie 

van een bedrljf kan warden toegestaan indien tegelijkertijd de depositie van 

een ander bedrijf op hetzelfde habitattype binnen he! zelfde Natura 2000-

gebied deze toename word! teruggebracht. 

Alaemeen Aanvullen De Kwaliteitsimouls Groene Omaevina CKGO) verwerken in de olanreaels. 

Algemeen Aanpassing Verduidelijken bi] teksten over agrarische bedrijven of het gaat om het 

bestemminasvlak of bouwoerceel. heldere benaminaen. 

Algemeen Aanpassing Bij diverse artikelen "zoals die bestaan op he! tijdstip van de terinzagelegging van 

het ontwerp van dlt plan" vervangen door "zoals die bestaan op he! tijdstip van de 

terinzagelegging van hat ontwerp van dit plan en op een legale wijze tot stand zijn 

aekomen". 

Algemeen Aanpassing Het beleid omtrent Rood veer Rood en VAB beleid is geactualiseerd, nu geld! 

namelijk het beleid Rood veer Rood en VAB beleid 2011. De 

wijzigingsbevoegdheden voor een Rood voor Rood ontwikkellng aanpassen aan 

he! geactualieerse beleid. 

Bijlage regels Aanpassen De bijlage van he! Rood voor Rood en VAB beleid vervangen door het actuele 

beleid Rood voor Rood en VAB beleid 2011 . 

1 Aanvullen Definitie bedrijlsmatige exploitatie, zie hiervoor bestemmingsplan Scholtenhagen-

Watermolen. 

1 Aanvullen Definitie buitenriibak. 

1 Aanvullen Definitie huishouden. 

1 Aanvu\len Definite inwonen. 

1 Aanvu\len Definitie inwonino. 

1 Aanvullen Definitie natuurbeherende oroanisatie . 

1 Aanvullen Definitie paardenfokkerij. 

1 Aanvullen De!initie toeristische oraanisatie. 

1 Aanvullen Definities nav verwerken Kwaliteitsimouls Groene Omaevino. 

1.110 Wijzigen Dit begrip is niet geed gedefinieerd, indien er sprake is van woning met inwoning. 

Het bemio word! aanaeoast. 

3.1 Aanvullen Een boomkwekerij-, houtteelt-, siertee\1-, bollenteelt- en /of fruitteeltbedrijf, indien 

en veer zover deze bestond co het tiidstio van terinzaoeleooino van he! 
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ontwerpplan. 

3.1 Aanvullen Bescherming van natuurwaarden van aangrenzende veer verdroging gevoelige 

natuurgebieden, ter plaatse van de aanduiding "milieuzone - hydrologische 

bufferzo110' . 

3.1 Aanvullen lnstandhoudlnQ van landschaoselementen· 

3.1 Aanvullen Een kleinschalig kampeerterrein, indien en veer zover deze bestond op het lijdstip 

van terinza11ele~min11 van hel ontwerpplan. 

3.1 Aanvullen Een buitenrijbak, indien en voor zover deze bestond op het tijdstip van 

terinzageleoglng van het ontwerpplan. 

3.1 Aanvullen Onder a: 

Niel ziinde de opslao van veevoer en agrarische producten. 

3.2 Aanvullen Aanvullen "Op de veer "Agrarisch" aangewezen gronden mogen uitsluitend 

bouwwerken, geen gebouw zijnde ten dienste van de bestemming warden 

gebouwd, met dien verstande dat gebouwen welke legaal aanwezig zijn op het 

tijdstip van terinzagelegging van het ontwerpplan, of die op dat moment mogen 

warden gebouwd, mogen warden gehandhaafd en geheel warden vernieuwd naar 

de omvano die zii op dat moment hadden". 

3.4 ender a Wijzigen 3.4 ten behoeve van het gebruiken van de gronden als buitenrijbak en het aldaar 

bouwen van andere bouwwerken ten dienste daarvan, met inachtnerning van de 

volgende bepalingen: 

a. bij eenzettde agrarisch bedrijf is ten hoogste een buitenrljbak toegestaan; 

b. de buitenrijbak in de onmiddellijke nabijheid van de betreffende agrarische 

bedrijf wordt gesitueerd; 

c. de bouwhoogte van lichtmasten mag niet meer dan 6,0 m bedragen; 

d. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer dan 1,5 m bedragen; 

e. de ter plaatse dan wel in de directe nabijheid voorkomende landschaps- en 

natuurwaarden mogen niet onevenredig warden aangetast; 

f. ter bewerkstelllging van een redelijke visuele inpassing van een en ander in het 

landschap kunnen eisen warden gesteld betreffende situering en afschermlng 

door beolantina of anderszins. 

3.4 ender c Aanvullen 4. een schuilgelegenheid mag uitsluitend warden gebouwd met een kap met 

hellende dakvlakken; 
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5. een gebouw uitsluitend mag warden gebouwd met inachtneming van het 

bepaalde in artikel 34 (algemene bouwregels). 

De basisinsoannina uit het orovinciaal beleid verwerken. 

3.4 onder d Aanpassen Een maximale goothoogte van 3.00 m. voor een trekkershut opnemen, een 

maximale hooate van 5.00 m. voor een trekkershut oonemen 

3.4 Aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing vertenen van het bepaalde in: 

3.2.1, ten behoeve van he! op niet meer dan 25 m van de bestemming Agrarisch -

Agrarisch bedrijf met dien verstande dat: 

a. ten hoogste een bouwwerk voor mestopslag, bij elk agrarisch bedrijf, tot een 

inhoud van 1000 m3 en een bouwhoogte van 5 m; 

b. kui/voeropslag en andere silo's dan voor mestopslag, tot een gezamenlijke 

oppervlakte van BOO m' bij elk agrarisch bedrijl, en een bouwhoogte van 2 m, 

met dien verstande dat: 

1. de noodzaak van situering buiten het agrarisch bouwperceel voor een 

doelmatige agrarische bedrijfsvoering is aangetoond; 

2. in voorkomend aeval artikel 34 (Alaemene bouwreaelsl van toeoassina is. 

3.6 onder c WiiziQen Verwiizino naar 3.1 ender i moet ziin 3.1 ender i. 
3.6 ender d sub 1 en d Aanpassen Bij wonen moet he! om een voormalig agrarisch bedrijf gaan. 

sub2 

3.6 onder d Aanvullen 3. het gebruik als standplaats voor kampeermiddelen geldt per bestemmingsvlak 

voor ten hooQste 25 kamoeermiddelen in de oeriode van 15 maart t!m 31 oktober. 

3. 7. 1 onder a Aanpassen "Aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen 

van anders oppervlakteverhardingen" vervangen door "aanleggen van verharde 

wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van anders 

oooervlakteverhardinaen". 

3.8 onder a wijzigen De zinsnede mbt het erfimichtingsplan word! als volgt gewijzigd: 

het wijzigen dient zo te geschieden dat de inpassing van de gebouwen in het 

landschap op zorgvuldige wijze kan plaatsvinden, aan de hand van een deugdelijk 

inrichtingsplan, waarbij onevenredige aantasting van in de directe omgeving 

voorkomende landschaps- en natuurwaarden en van de waterhuishouding en 

waterkwaliteit ter olaatse zoveel moaeliik word! voorkomen. 
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3.8 onder a Aanpassen Aanpasen: 
-Oil is ook niet in het landbouwontwikkelingsgebied toegestaan. 

-De Kwaliteitsimpuls Groene Omoevina verwerken. 

3.8 onder b Aanvullen 3. he! wijzigen dient zo le geschieden dat de inpassing van de gebouwen in hat 

landschap op zorgvuldige wijze kan plaatsvinden, aan de hand van een deugdelijk 

inrichtingsplan, waarbij onevenredige aantasting van in de directe omgeving 

voorkomende landschaps- en natuurwaarden en van de waterhuishouding en 

waterkwaliteit ter plaatse zoveel moaeliik word! voorkomen. 

3.8 onder c Aanvullen 3. he! wijzigen dient zo te geschieden dat de inpassing van de gebouwen in he! 

landschap op zorgvuldlge wijze kan plaatsvinden, aan de hand van een deugdelijk 

inrichtingsplan, waarbij onevenredige aantasting van in de directe omgeving 

voorkomende landschaps- en natuurwaarden en van de waterhuishouding en 

waterkwalltejt ter olaatse zoveel moaelllk wordt voorkomen. 

3.8 onderd Aanpassen De Kwaliteitsimouls Groene Omaevlna verwerken. 

3.8 onder d Wijzigen 3_ het wijzigen dient zo le geschieden dat de lnpassing van de gebouwen in he! 

landschap op zorgvuldige wijze kan plaatsvinden, aan de hand van een deugdelijk 

inrichtingsplan, waarbij onevenredige aantasting van in de directe omgeving 

voorkomende landschaps- en natuurwaarden en van de waterhuishouding en 

waterkwaliteit ter olaatse zoveel moaeliik word! voorkomen. 

3.8 onder e Wijzigen 3. he! wijzigen dient zo le geschieden dat de lnpassing van de gebouwen in he! 

landschap op zorgvuldige wijze kan plaatsvinden, aan de hand van een deugdelijk 

inrichtingsplan, waarbij onevenredige aantasting van in de directe omgeving 

voorkomende landschaps- en natuurwaarden en van de waterhuishouding en 

waterkwaliteit ter olaatse zoveel mooeliik word! voorkomen. 

3.8 onder f Wijzigen 3. he! wijzigen dient zo te geschieden dat de inpassing van de gebouwen in het 

landschap op zorgvuldige wijze kan plaatsvinden, aan de hand van een deugdelijk 

inrichtingsplan, waarbij onevenredige aantasting van in de directe omgeving 

voorkomende landschaps- en natuurwaarden en van de waterhuishouding en 

waterkwaliteit ter olaatse zoveel moaeliik word! voorkomen. 

3.8 onderf Wijzigen 2 ha. ipv 1,5 ha. 

Het wijzigen dient zo te geschieden dat de inpassing van de gebouwen in het 

landschao oo zoravuldiae wiize kan plaatsvinden. aan de hand van een deuodeliik 
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inrichtingsplan, waarbij onevenredige aantasting van in de directe omgeving 

voorkomende landschaps- en natuurwaarden en van de waterhuishouding en 

waterkwaliteit ter plaatse zoveel moaeliik word! voorkomen. 

3.8 onderf Aanoassen De Kwaliteitsimouls Groene Omaevina verwerken. 

3.8 onder g Wijzigen 3. he! wijzigen dient zo te geschieden dat de inpassing van de gebouwen in he! 

landschap op zorgvuldige wijze kan plaatsvinden, aan de hand van een deugdelijk 

inrichtingsplan, waarbij onevenredige aantasting van in de directe omgeving 

voorkomende landschaps- en natuurwaarden en van de waterhuishouding en 

waterkwaliteit ter olaatse zoveel moaeliik word! voorkomen. 

3.8 onder h Wijzigen - "Bedrijfsgebouwen" vervangen door "landschapontsierende bedrijfsgebouwen". 

- Vervangen door "de extra woning of woningen worden gerealiseerd op de plaats 

van de gesloopte bebouwing of aansluitend aan de locatie van de gesloopte 

bebouwin11'. 
3.8 onder h Aanvullen -Het bepaafde In artikel 30 (Wonen) is van overeenkomstige toepassing. 

-Het beleid Rood voor Rood zoals opgenomen in bijlage 1 van de planregels is 

met uitzondering van he! vermelde over de kernrandzone en de voorgestelde 

planologische procedure van toepassing. 

Bii de wiiziainasbevoeadheid een aantal voorwaarden oonemen. 

4 Aanvullen Bouwvoorschriften voor buitenriibakken oonemen. 

4.1 onder a Wijzigen Diverse adressen worden verwijderd utt de label, aangezien geen sprake meer is 

van een agrarisch bedrljf. De bestemming "Agrarisch -Agrarisch bedrijf" word! 

daarom ook aewiiziad in "Wonen". 

4.1 onder a Aanvullen Aanvullen "ter plaatse van de aanduiding specifieke bouwaanduiding - afwijkende 

maatvoering 5 mag de oppervlakte van het bouwperceel niet meer bedragen dan 

in de label aangegeven oppervlakte" met daarbij opnemen de label voor de 

volgende adresssen en de maximale oppervlakte in hectare(s) en maximale 

oppervlakte in hectare(s) na wijziging: 

. Aaftinksweg 25 . Aaftinksweg 7 . Alsteedsewea 50 
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. Alsteedseweg 62 . Alsleedseweg n . Appelholweg 3 . Appelhofweg 4 . Beckummerweg 48 . Beekweg 10 . Bosmatonwog 9 . Brasmweg 11111a . Broekdljk 25 . Brnekheumerweg 33 . Broekheumerweg 39 . Broekheumerweg 41 . Broeldleumerweg 45 . Broekheumerweg 86 . Buurserstraat 202 . Oeelweg9 . Derkingsweg 33 . Eibergsestraat 195 . Eibelgsestraat 207 . ElbecgseS1raa1 211 . Elbergsestraat 242 . Haaksbergerweg 26 . Hanebulterweg 8 . Hegevefdweg 1 . Hof\veg 10 . Hllfterveldweg 8 . H1.11tenweg 14 . Knoelweg 16 . Kolleweg 7 . Laakmorsweg 9 . Lankhetruweg 3 . Oldenkotslldllk 61 
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. Onlandsweg 10 . Oostendorperweg 5 . Oude Enschedeseweg 50 . Oude Enschedeseweg 73 . Peddedl)k 50·52 . Urkerweg 7 . Urkerweg 8 . Veddersweg 6 . Veddersweg 8 . Veenrietweg 10a . Veldsnl]derweg 6 . Veldsnljderweg 12 . Wargerlnksweg 4 . Wargerlnksweg 7 . Watermolenweg 12 . Walermolenweg 24 . Welmerweg 1 . Wennewickwei:i 3 

4.1 onder b Wifzlo1!11 "lncluslef bedrlffswonlnci" witzioen in "eXcluslef bedrijfswonin!l" ~ 

4.2.2 Aanvullen Voor hat bouwen ven bedrijfsgebouwen 1en behoeve van het huisvesten van vee 
wordt slectits medewerkfng verleend, lndlen V11ststaat da1 daarvoor een 
vergunnlng op grond ·van de Naluurbeschermlngswel, hetzlJ nlet nod!(! ls, hetzij rs 
of zaJ worden verleend. 

4,2.2 Aanvullen Aanvullen dat VOOl de bedrijlsgebouwen ullslu/tend een bouwlaag mag woroon 
oebrulkt voor hel houden van dieren. 

4.2.3 onder b Wijzigen De inhoud exc!uslet kelder mag nlet meet dan 750 m•· bedraqen. 

4.2.3 Aanvullen Aanvullen met "h. bouwdelen aan het hoofdgebouw waarvan de nok op minder 
dan 2,00 m. uit de nok van de woning llggen worden beschouwd als onderdeten 
van de bedrlitswonlna•. 

4.2.6 onder e Aanvullen De bouwhoogte van lerreln- en ertatscheldlngen op lenminsle 1 m aehter de 

voorQevelrooillin maa niet meer dan 2 m bedraQen. 

4.2.6 Aanvullen De bouwhooate van overl!le terreln· en erfafscheldl1111en ma9 11iel meer dan f m 
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bedraaen. 

4.2.6 Aanvullen De bouwhooote van llchlmasten mac nlet meer dan 6 m bedraaen. 

4.4 onder a Verwijderen ; wordt een 

wiiziainosbevoeadheid 

4.4 onder b Deze onlheffing wordt gewijzigd in een wijzigingsbevoegdheid, aangezien een 

aanduldlno oo de clankaart wll21ot of wOldt W"""ehaald. 

4.4 onder c Aanvullen 4. voor he! bouwen van bedrijfsgebouwen ten behoeve van het huisvesten van 

vee word! slechts medewerking verleend, indien vastslaat dat daarvoor een 

vergunning op grand van de Natuurbeschermingswet, hetzij niet nodig is, hetzij is 

of zal warden verleend. 

4.4 onder d Aanvullen - de goothoogte mag niet meer dan 5 m bedragen; 

- de bouwhoo!'.lle maa nlet meer dan 9 m bedraaen. 

4.4 onder f Aanpassen Bij afwijkingsmogelijkheid voor het bouwen van gebouwen voor niet-

agrarische nevenactiviteiten, de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving 

verwerken. 

4.4 onder i WiJziaen 2 m vervanoen door 1 m. 

4.4 onder I Aanvullen 1. een tweede bedrijfswoning noodzakelijk moet zijn in verband met vervangen 

door 'een tweede bedrijfswoning nodig moet zijn in verband met' en In he! tweede 

en derde aandachtsstreepje constant verwijderen. 

5. op geen van de gevels van de woning, bij voltooiing, de geluidsbelasting 

vanwege een weg of spoorweg de ter plaatse toegestane grenswaarde krachtens 

da Wet aeluldhlnder overschrlldt. 

4.4 onder m Aanoassen De onthefllnatafwliklrl!l vsrv~ll!len door een wllzlalnasbevoeadheld . 

4.4 onder u Aanpassen Aanpassen 

- 4.2.4. onder e, f en g vervangen door 4.2.4. onder f en g 

- 2 m vervanaen door 1 m. 

4.4 Aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van he! bepaalde in : 

4.2.6 ender e, ten behoeve van het bouwen van erf- of perceelafscheidingen tot 

een bouwhoogte van 2 m, tot aan en v66r de voorgevelrooilijn, met dien verstande 

dat: 

a. daardoor aeen onaanvaardbare 11evolaen ontstaan voor aanarenzende 

\mr·,~ 12:16 



NO TA JNSPRAAK EN OVERLEG BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HAAKSBERGEJ 

percelen betreffende beschaduwing, privacy en gebruiksmogelijkheden van die 
percelen, en 
b. de erf- of oerceelatscheidinoen overweoend doorzichtia warden aebouwd. 

4.4 Aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen onthefting verlenen van het bepaalde in: 
4.2.3 onder g, en toestaan dat een kelder buiten de begrenzing van de woning 
word! gebouwd, met dien verstande dat de oppervlakte van de kelder buiten de 
begrenzing van de woning meetelt voor de oppervlakte van aanbouwen, 
uitbouwen en biioebouwen. 

4.4 Aanpassen Bij ontheffing/afwijking voor teeltondersteunende kassen basisinspanning 
provinciaal beleid verwerken en bij meer dan 250 m2 Kwaliteitsimpuls Groene 
Omaevina verwerken. 

4,5.1 Aanvullen e. permanente bewoning van boerderijkamers, boerderijappartementen en 
kamoeerboerderii. 

4.6 onder a Aanvullen Aanvullen: 
- toepassing niet leidt tot een grater agrarisch bouwperceel; 
- het leidt tot het behoud of verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en niet 
leidt tot een visuele verstedelijking of aantasting van landschappelijke 
waarden; 
- de bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit word! ingepast, wat 
blijkt uit een in le dienen beplantingsplan/inrichtingsplan, met dien 
verstande dat er sprake is van de versterking van het ruimtelijk kwaliteit 
conform de gebiedskenmerken uit de Omgevingsvisie van de provincie 
Overijssel; 
- de nevenactiviteit plaatsvindt binnen bestaande bebouwing, met dien 
verstande dat sloop en nieuwbouw is toegestaan als: 

- herbenutting van bestaande bebouwing niet mogelijk is; 

- de ruimtelijke kwaliteit daar bater door is gediend; 

- dat noodzakelijk is vanwege functionele en/of bouwtechnische 
redenen; 

- de uitbreiding van de bebouwing aansluit op bestaande bebouwing, 
rekening houdend met de ontsluiting en conform de 
oebiedskenmerken uit de Omoevinosvisie van de provincie Overijssel; 
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- andere (dan buitenopslag) bedrijfsactiviteiten buiten de gebouwen niet is 
toegestaan. 

- alle gebouwen die niet worden hergebruikt worden gesloopt; 
- er geen toename plaatsvindt van he! aantal woningen; 
- het gebouwen betreft welke niet minder dan 3 jaar geleden zijn gebouwd 

en welke niet minder dan 3 jaar in agrarisch gebruik zijn geweest; 
- het gebouwen betreft welke met een bouwvergunning dan wel 

omgevingsvergunning voor bouwen zijn opgericht; 
- de verkoopvloeroppervlakte van detailhandel niet meer bedragen dan 
1/3 van de totale brutovloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen en in 
ieder geval niet meer dan 1 00 m•; 
- de gezamenlijke brutovloeroppervlakte van de gebouwen voor 
nevenactiviteiten maximaal 350 m2 mag bedragen; 
- horeca uitsluitend is toegestaan als kleinschalige en ondergeschikte 
bijkomstigheid van de nevenactiviteit; 
- zorgfuncties en kinderopvang niet zijn toegestaan ; 
- geen bedrijven zijn toegestaan die onder het Besluit externe veiligheid 
inrichtingen vallen, gevaarlijke of explosieve stoffen of producten opslaan 
als onderdeel van de bedrijfsvoering; 
- auto- of motorreparatiebedrijven, of daarmee gelijk te stellen bedrijven, 
autoverkooppunten, bouwbedrijven en vervoersbedrijven niet zijn 
toeQestaan. 

4.6 onder b Verwiideren Verwlldaren om lnwonin11 bll recht toe te staan. 
4.6 onder d Aanvullen Aanvullen met boerderijappartementen. 

Onder 2: 
In geval van boerderijkamers de oppervlakte van een boerderijkamer niet meer 
mag bedragen dan 50 m' ; in geval van boerderijappartementen de oppervlakte 
van Mn boerderijappartement niet meer mag bedragen dan 75 m', met dien 
verstande dat de totals oppervlakte aan boerderijkamers en/of -appartementen 
niet meer maa bedraaen dan 300 m2• 

4.6 onder e Aanpassen en verwijderen 25 meter aanpassen naar 50 m. Verwijderen: "en/of de randzone van het 
extenisverinasaebied ... 
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4.6 onderf Aanpassen Aanpassen: 

- 6. Verwijderen: "en/of de randzone van het extenisveringsgebied". 

- 7. Opnemen "hat gebruik als standplaats voor kampeermiddelen geldt per 

bestemmingsvlak voor ten hoogste 25 kampeermiddelen, in de periode van 15 

maart tlm 31 oktober"; 

- 8. Oonemen "stacaravans. trekkershutten en chalets niet zlin toeaestaan". 

4.6 Aanvullen Opnemen afwijkingsbevoegdheid voor locaties met de aanduiding "bedrijf" ten 

behoeve van andere bedrijfsactiviteiten, Indian die bedrijfsactiviteiten naar de 

aard, de omvang en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de 

toeoestane activiteiten dan wel minder lnvloed op de omoevlna hebben. 

4.7 Aanvullen Wijzigingsbevoegdheid aanpassing specifieke bouwaanduiding - afwijkende 

maatvoering. Voor wijziging naar "sba-amv1" de Kwaliteitsimpuls Groene 

Omaevina er in verwerken. 

4.7 onder a Wijzigen/aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de bestemming 

Agrarisch-Agrarisch bedrijf wijzigen: 

in de bestemming Wonen en in de aansluitende gebiedsbestemming, met dien 

verstande dat: 

a. vast is komen te staan dater geen agrarisch bedrijf meer is gevestigd; 

b. het bepaalde in artikel 27 (Wonen) is van overeenkomstige toepassing; 

c. het aantal woninoen binnen elk bestemminosvlak maa niet warden veraroot. 

4.7 onder b Wijzigen/aanvullen Toevoegen "direct" bij "aansluitende gebiedsbestemmingen" waardoor het word! 

"direct aansluitende gebledsbestemming". 

"Bedrijfsgebouwen" vervangen door "landschapontsierende bedrijfsgebouwen". 

Aanpassen: 

- Onderdeel 1 toevoegen "of 4.500 m2 aan landschapontsierende kassen". 

- Onderdeel 2 toevoegen "of een veelvoud van 4.500 m2 aan 

landschapontsierende kassen". 

- Onderdeel toevoegen tussen 2 en 3 "de landschapontsierende bedrijfsgebouwen 

moeten op peildatum 1 januari 2007 agrarisch in gebruik zijn geweest". 

- Onderdeel 5 vervangen door "de extra woning of woningen warden gerealiseerd 

op de plaats van de 11esloopte bebouwin!l of aansluitend aan de locatie van de 
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gesloopte bebouwing". 
- He! bepaalde in artikel 30 (Wonen) is van overeenkomstige toepassing. 
- He! beleid Rood voor Rood zoals opgenomen in bijlage 1 van de planregels Is 
met uitzondering van he! vermelde over de kernrandzone en de voorgestelde 
planolooische procedure van toeoassino. 

4.7 Aanvullen Opnemen wijzigingsbevoegdheden voor het opnemen/aanpassen van de 
aanduiding "sba·amv ... " met bijbehorend nummer voor de grootte van he! 
bouwoerceel. Hierbii oak de biibehorende voorwaarden oonemen. 

4.7 Aanvullen Opnemen wijzigingsbevoegdheid voor he! opnemen van de aanduiding "bedrijf" 
voor niet·agrarische nevenactiviteiten grater dan 350 m2

• 

Bij deze wijziging gelden de volgende voorwaarden : 

1. toepassing niet leidt tot een grater agrarisch bouwperceel ; 

2. de landschappelijke kenmerken van het bouwperceel niet warden 
aangetast; 

3. het leidt tot het behoud of verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en 
niet leidt tot een visuele verstedelijking of aantasting van landschappelijke 
waarden; 

4. de bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit wordt ingepast, wat 
blijkt uit een in te dienen beplantingsplan/inrichtingsplan, met dien 
verstande dat er sprake is van de versterking van het ruimtelijk kwaliteit 
conform de gebiedskenmerken zoals deze zijn opgenomen in de 
Omgevingsvisie van de provincie Overijssel; 

5. de agrarische uitstraling van de bebouwing en het erf behouden blijft en 
waar mogelijk versterkt word!; 

6. de nevenactiviteit plaatsvindt binnen bestaande bebouwing, met dien 
verstande dat sloop en nieuwbouw is toegestaan als: 

- herbenutting van bestaande bebouwing niet mogelijk is; 

- de ruimtelijke kwaliteit daar bater door is gediend; 

- dat noodzakelijk is vanwege functionele en/of bouwtechnische redenen; 

- de uitbreidino van de bebouwino aansluit oo bestaande bebouwino. 
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rekening houdend met de ontsluiling en conform de gebledskenmerken 
zoals deze zijn opgenomen In de Omgevingsvisle van de provincle 
Overijssel: 

7. eventuele parkeerplaatsen landschappelljk worden lngepast: 

8. er geen belemmeri~en ontstaan voor functies in de omgevlng; 

9. de bestaande infrastructuur is berekend op de nevenactiviteit; 

10. er geen sprake is van een onevenredige verkeersaantrekkende 
werking; 

11. er geen sprake is van buitenopslag of andere bedrljfsactivfteiten 
buiten de gebouwen: 

12. alle gebouwen die niet worden hergebruikt worden gesloopt; 

13. er geen toename plaatsvlndt van het aantal woningen: 

14. het gebouwen betreft welke niet minder dan 3 jaar geleden zljn 
gebouwd en welke niel minder dan 3 Jaar In agrarisoh gebruik zijn 
geweest: 

15. het gebouwen betrett welke met een bouwvergunning dan wel 
omgevlngsvergunning voor bouwen zljn opgericht: 

16. detailhandel uitsluitend Is toegestaan als klelnschallge en 
ondergeschikte bljkomstigheid van de nevenactlvltelt; 

17. In aanvulllng op het bepaalde onder 16 geldt dat de 
verkoopvloeroppervlakte van detallhandel niet meer bedraagt dan 1 /3 van 
de totale brutovloeroppervlakte van de bedrljlsgeb<>uwen en in leder geval 
niet meer dan 100 m2; 

18. horeca ultsluitend is toegestaan als klelnschallge en ondergeschikte 
bijkomstigheid van de nevenacliviteit; 

19. zorgfuncties en klnderopvang nlet zljn toegestaan; 

20. geen bedrijven zijn toegestaan die onder het Beslult externe velligheid 
inrichtingen vallen, gevaarlijke ol explosieve stoffen of producten opslaan 
als onderdeel van de bedriifsvoerina: 
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21. auto- of motorreparatiebedrijven, of daarmee gelijk le stellen 

bedrijven, autoverkooppunten, bouwbedrijven en vervoersbedrijven niet 

ziin toeQestaan. 

5 Aanvullen Zelfde svstematiek als bii artikel 4. 

5 Aanvullen Bouwvoorschriften voor buitenriibakken oonemen. 

5.2.3 onder b Wiizioen De lnhoUd exoJuslef kelder maa nlel meer clan 750 m3 bedraQen. 

5.2.3 Aanvullen Aanvullen met "h. bouwdelen aan het hoofdgebouw waarvan de nok op minder 

dan 2.00 m. uit de nok van de woning liggen warden beschouwd als onderdelen 

van de bedriifswonino". 

5.4 Aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in: 

5.2.3 onder g, en toestaan dat een kelder buiten de begrenzing van de woning 

word! gebouwd, met dien verstande dat de oppervlakte van de kelder buiten de 

begrenzing van de woning meetelt voor de oppervlakte van aanbouwen, 

uitbouwen en bik1ebouwen. 

5.4 onder b Wiizioen 2 m veivanaen door 1 m. 

5.4 onder e Verwiideren Atwllklno voor een lweede bedriilswonlno oeldt alleen b!I vee. 

5.4 onderf Aanoassen De ontheffina/afwiikino vervanoen door een wiizioinasbevoeodheid. 

5.4 onder m Wiizloen 2 m vervanaen door t m. 

5.6 onderd Aanpassen Aanpassen: 

- 1. 25 m aanpassen naar 50 m. 

- 6. Verwijderen: "en/of de randzone van het extenisveringsgebied". 

- 7. Opnemen "het gebruik als standplaats voor kampeermiddelen geld! per 

bestemmingsvlak voor ten hoogsle 25 kampeermiddelen, in de periode van 15 

maart t/m 31 oktober"; 

- 8. Oonemen "stacaravans, trekkershutten en chalets niet ziin toeaestaan". 

5.7 onder b Aanpassen/aanvullen Toevoegen "direct" bij "aansluitende gebiedsbestemmingen" waardoor het word! 

"direct aansluitende gebiedsbestemming". 

"Bedrijfsgebouwen" vervangen door "landschapontsierende bedrijfsgebouwen". 

Aanpassen: 

- Onderdeel 1 toevoeoen "of 4.500 m' aan landschaoontsierende kassen". 
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- Onderdeel 2 toevoegen "of een veelvoud van 4.500 m2 aan 

landschapontsierende kassen". 

- Onderdeel toevoegen tussen 2 en 3 "de landschapontsierende bedrijfsgebouwen 

moeten op pelldatum 1 januari 2007 agrarisch in gebruik zijn geweest". 

- Onderdeel 5 vervangen door "de extra woning of woningen warden gerealiseerd 

op de plaats van de gesloopte bebouwing of aansluitend aan de locatie van de 

gesloopte bebouwlng". 

- He! bepaalde in artikel 30 (Wonen) is van overeenkomstige toepassing. 

- He! beleid Rood voor Rood zoals opgenomen in bijlage 1 van de planregels is 

met uitzondering van het vermelde over de kernrandzone en de voorgestelde 

planoloaische procedure van toepassinQ. 

6 AanvuUen Zelfde svstematiek als bii artikel 4. 

6 Aanvullen Bouwvoorschriften voor buitenriibakken oonemen. 

6.2.2 Aanvullen Voor het bouwen van bedrijfsgebouwen ten behoeve van he! huisvesten van vee 

word! slechts medewerking verleend, indien vaststaat dat daarvoor een 

vergunning op grand van de Natuurbeschermingswet, hetzij niel nodig is, hetzij is 

of zal wordeo verleend. 

6.2.3 onder b Wiiziaen De inhoud exclusief kelder maa niet meer dan 750 m3 bedragen. 

6.2.3 A an vu lien Aanvullen met "h. bouwdelen aan he! hoofdgebouw waarvan de nok op minder 

dan 2.00 m. uit de nok van de woning liggen warden beschouwd als onderdelen 

van de bedriifswonini:i". 

6.4 Aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van he! bepaalde in: 

6.2.3 onder g, en toestaan dat een kelder buiten de begrenzing van de woning 

word! gebouwd, met dien verstande dat de oppervlakle van de kelder buiten de 

begrenzing van de woning meelelt voor de oppervlakte van aanbouwen, 

uitbouwen en bijqebouwen. 

6.4 ender a Aavullen Bij ontheffing voor paardrijhallen basisinspanning provinciaal beleid verwerken en 

bii meer dan 250 m2 Kwaliteitsimouls Groene OmQevinq verwerken. 

6.4 onder c Aanoassen Een verhoaina van de aoothooate met maxlmaal 1 m. 

6.4 onder d Aanpassen Een verlloqioq van de bouwhooate met maximaal 2 m. 

6.4 onder f Verwijderen Afwijking voor een tweede bedriifswonino aeldt alleen bij vee. 

nlU'\ tl!I 1223 



NOTA INSPRAAK EN OVERLEG BESTEMMINGSPLAN BU!TENGEBIED HAAKSBERGEJ 

6.4 onder a Aanoassen De ontheflina/afwlikina vervanoen door een wliziolnosbevoi>Nlheld. 

6.4 onder n Wiiziaen 2 m vervanaen door 1 m. 

6.4 onder p Verwiideren Laten vervallen. 

6.6 onder b Verwiideren Verwllderen om inwonino bil recht toe te staan. 

6.6 ender d Aanoassen Aanpassen: 

- 1. Aanpassen 25 m naar 50 m. 
- 6. Verwijderen: "en/of de randzone van he! extenisveringsgebied". 

- 7. Opnemen "het gebruik als standplaats voor kampeermiddelen geldt per 

bestemmingsvlak voor ten hoogste 25 kampeermiddelen, in de periode van 15 

maart t/m 31 oktober" ; 

- 8. Qpnemen "stacaravans, trekkershutten en chalets niet ziin toeaestaan". 

6.7 onder b Aanpassen/aanvullen Toevoegen "direct" bij "aansluitende gebiedsbestemmingen" waardoor het wordt 

"direct aansluitende gebiedsbestemming". 

"Bedrijfsgebouwen" vervangen door "landschapontsierende bedrijfsgebouwen". 

Aanpassen : 

- Onderdeel 1 toevoegen "of 4.500 m2 aan landschapontsierende kassen". 

- Onderdeel 2 toevoegen "of een veelvoud van 4.500 m2 aan 

landschapontsierende kassen". 

- Onderdeel toevoegen tussen 2 en 3 "de landschapontsierende bedrijfsgebouwen 

moeten op pelldatum 1 januari 2007 agrarisch in gebruik zijn geweest". 

- Onderdeel 5 vervangen door "de extra woning of woningen warden gerealiseerd 

op de plaats van de gesloopte bebouwing of aansluitend aan de locatie van de 

gesloopte bebouwing". 

- Het bepaalde in artikel 30 (Wonen) is van overeenkomstige toepassing. 

- He! beleid Rood voor Rood zoals opgenomen in bijlage 1 van de planregels is 

met uitzondering van he! vermelde over de kernrandzone en de voorgestelde 

olanolooische orocedure van toeoassino. 

7 Aanvullen Zelfde svstematiek als bli artikel 3. 

7.1 Aanvullen Onder a: 

Nie! ziinde de OPSlaa van veevoer en aararische oroducten. 

7.2 Aanvullen Aa,1\'!Jllen ·oo d"voor "Al'.lrarlsch ma! waard9n Landschap" aanaewezen 
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gronden mogen uitslultend bouwwerken, geen gebouw zijnde ten dienste van de 

bestemming warden gebouwd, met dien verstande dat gebouwen welke legaal 

aanwezig zijn op he! tijdstip van terinzagelegging van he! ontwerpplan, of die op 

dat moment mogen warden gebouwd, mogen warden gehandhaafd en geheel 

warden vernieuwd naar de omvami die zii op dat moment hadden". 

7.4 onder b Aanvullen Bij ontheffing voor overschrijding bestemmingsvlak basisinspanning provinciaal 

beleid verwerken. 

7.4 onder e Aanpassen Een maximale goothoogte van 3.00 m. voor een trekkershut opnemen, een 

maxima.le hooote van 5.00 m. voor een trekkershut opnemen. 

7.6 onder d Aanpassen Bij wonen moet he! om een voormalia aararisch bedrijf 11aan. 

7.7.1 onder a Aanpassen "Aanleggen en verharden van wegen en paden en he! aanleggen of aanbrengen 

van andere oppervlakteverhardingen" vervangen door "aanleggen van verharde 

wegen en paden en he! aanleggen of aanbrengen van andere 

oopervlakteverhardinaen". 

7.8 onder c Aanpassen/aanvullen "Bedrijfsgebouwen" vervangen door "landschapontsierende bedrijfsgebouwen". 

Aanpassen: 

- Onderdeel 1 toevoegen "of 4.500 m2 aan landschapontsierende kassen". 

- Onderdeel 2 toevoegen "of een veelvoud van 4.500 m2 aan 

landschapontsierende kassen". 

- Onderdeel toevoegen tussen 2 en 3 "de landschapontsierende bedrijfsgebouwen 

moeten op peildatum 1 januari 2007 agrarisch in gebruik zijn geweest". 

- Onderdeel 5 vervangen door "de extra woning of woningen warden gerealiseerd 

op de plaats van de gesloopte bebouwing of aansluitend aan de locatie van de 

gesloopte bebouwing". 

- He! bepaalde in artikel 30 (Wanen) is van overeenkomstige toepassing. 

- He! beleid Rood voor Rood zeals opgenomen in bijlage 1 van de planregels is 

met uitzondering van het vermelde over de kernrandzone en de voorgestelde 

planoloaische procedure van toeoassina. 

8 Aanpassen Zelfde systematiek als bii artikel 3. 

8 Aanoassen Bouwvoorschrilten voor buitenriibakken oonemen. 

8.1 Aanvullen Onder a: 
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Nlet ziinde de ooslaa van veavoru en aararisoba oroducten. 

8.1 Aanvullen Opnemen da aanduldln{J •sooclOeka vorm van aararlsch- veldsohu~r·. 

8.2 Aanvullen Opnemen dat voor de aanduiding "specifieke vorm van agrarisch - veldschuur' 

geldt een maximale oppervlakte van 95 m2, een maximale goothoogte van 1,5 m 

en een maximals bouwhooate van 6, 1 m. 

8.2 Aanvullen Aanvullen 'Op de voor "Agrarisch met waarden - Natuur en Landschap" 

aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouw zijnde ten 

dienste van de bestemming warden gebouwd, met dien verstande dat gebouwen 

welke legaal aanwezig zljn op het tijdstip van terinzagelegging van het 

ontwerpplan, of die op dat moment mogen warden gebouwd, mogen warden 

gehandhaald en geheel warden vemieuwd naar de omvang die zij op dat moment 

hadden". 

8.4 onder b Aanvullen Bl] onthelling/afwijking voor overschrijding bestemmingsvlak basisinspanning 
orovinciaal beleid verwerken. 

8.4 onder d Aanpassen Een maximale goothoogte van 3.00 m. voor een trekkershut opnemen, een 

maxlmale hooote van 5.00 m. voor een trekkershut oonemen. 

8.6 onderd Aanoassen Sil wonen moat hat orn een voonnalla aararlsch bed/Ill aaan. 

8.7.1 ender a Aanpassen "Aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen 

van andere oppervlakteverhardingen" vervangen door "Aanleggen van verharde 

wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen van andere 

oppervlakteverhardinQen". 

8.8 onder a Aanpassen -Oil Is ook nlet In hel landbouwontwikkelingsgebled toegestaan. 
-De Kwa.llleltslmools Groene Omaevlno In dit ar1ikel verwerken. 

8.8 onder e Aanpassen De Kwaliteitsimouls Groene Omaevlna in dit artikel verwerken. 

8.8 onderg Aanpassen/aanvullen "Bedrijfsgebouwen" vervangen door "landschapantsierende bedrijfsgebouwen", 

Aanpassen: 

- Onderdeel 1 toevoegen "of 4.500 m2 aan landschapontsierende kassen". 

- Onderdeel 2 toevoegen "of een veelvoud van 4.500 m2 aan 
landschapontsierende kassen". 

- Onderdeel toevoegen tussen 2 en 3 "de landschapantslerende bedrijlsgebouwen 

moeien oo oeildatum 1 laliuarl 2007 aalarlsch In aebrulk zlln aeweest' . 
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- Onderdeel 5 vervangen door "de extra woning of woningen worden gerealiseerd 

op de plaats van de gesloopte bebouwing of aansluitend aan de locatie van de 

gesloopte bebouwing". 

- He! bepaalde in artikel 30 (Wonen) is van overeenkomstige toepassing. 

- Het beleid Rood voor Rood zoals opgenomen in bijlage 1 van de planregels is 

met uitzondering van he! vermelde over de kernrandzone en de voorgestelde 

planologische procedure van toepassina. 

9.1 ender b Wiiziaen Veldwea 4 kan worden aeschraot. 

9.1 ender b Wiiziaen Ronddeelweo aanoassen naar Rondeelwea. 

9.1 onder b Aanvullen In de adressenlijst ontbreekt he! bedrijf aan de Rietmolenweg 26. 

De bestaande oppervlakte voor Rietmolenweg 26 is 100 m2 en de maximals 

oooervlakte is 200 m2
• 

9.1 ender b Aanpassen -Adressen op alfabetische volgorde 

-Eibergsestraat 197 omschrijving ten dienste van detailhandel vervangen door ten 

dienste van detailhandel voor he! landbouwmechanisatiebedrijf. 

-Goorsestraat 108 oppervlaktes aapassen: de bestaande opp. Bedraagt 1.940 m2 

en de maximals opp. Bedraagt 2.425 m2 

-Geurtsweg 2 kan komen le vervallen (= Drekkersweg 2) 

-Oude Boekeloseweg 114 verwijderen (er is sprake van een agrarisch bedrijf) 

-Rietmolenweg 18-20 kan komen te vervallen (val! buiten het bestemmingsplan 

Buitengebied) 

-Rietmolenweg bouwmaterialenhandel vervangen door transportbedrijf 

-Ronddeelweg 8 vervangen door Rondeelweg 8 

- Zendvelderweg 19 aanpassen naar bestaande oppervlakte 1. 750 m2 en 

maximale oppervlakle 2.188 m2. 

9.1 onderc Verwijderen Di! artikel kan komen te vervallen. Binnen de bestemming 'Bedrijf' is een 

bedrijfswoninQ toeQestaan, tenzii de aanduiding -bw is opgenomen. 

9.2.2 onder b Wiizioen De inhoud exclusief kelder maa niet meer dan 750 m' bedraoen. 

9.2.2 Aanvullen Aanvullen met "h. bouwdelen aan het hooldgebouw waarvan de nok op minder 

dan 2.00 m. uit de nok van de woning liggen worden beschouwd als onderdelen 

van de bedrijfswoning". 

9.4 Aanvullen Buroemeester en wethouders kunnen onthellino verlenen van het beoaalde in: 
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9.2.2onder g, en toestaan dat een kelder buiten de begrenzing van de woning 

wordt gebouwd, met dien verstande dat de oppervlakte van de kelder buiten de 

begrenzing van de woning meetelt voor de oppervlakte van aanbouwen, 

uitbouwen en bllaebouwen. 

9.4 ender a Aanoassen 8 m vervanaen door 6 m. 

9.4 ender d. Aanvullen ·3. de oppervlakte van de bedrijfswoning tell niet mee voor de berekening van de 

bestaande en de maximale oppervlakte. 

-De Kwallteltslmouls Groene Omaevlna in dit artikel verwerken. 

9.4 ender i Aanoassen 2 m vervanQen door 1 m. 

9.6 ender b Verwiideren Verwllderen om inwonlno bil recht toe te staan. 

9.7 ender a Wijzigen Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen en de bestemming Bedrijf 

wljzlgen: 

in de bestemming Wonen en in de aansluitende gebiedsbestemming, met dien 

verstande dat: 

a. vast is komen te staan dat er geen bedrijf meer is gevestigd, 

b. het bepaalde in artikel 27 (Wonen) is van overeenkomstige toepassing; 

c. het aantal woninaen binnen elk bestemminasvlak maa niet warden veraroot. 

9.7 ender b Aanpassen/aanvullen Toevoegen "direct" bij "aansluitende gebiedsbestemmingen" waardoor het wordt 

"direct aansluitende gebledsbestemming". 

"Bedrijfsgebouwen" vervangen door "landschapontsierende bedrijfsgebouwen". 

Aanpassen: 

- Onderdeel 1 toevoegen "of 4.500 m' aan landschapontsierende kassen". 

- Onderdeel 2 toevoegen "of een veelvoud van 4.500 m2 aan 

landschapontsierende kassen". 

- Onderdeel toevoegen tussen 2 en 3 "de landschapontsierende bedrijfsgebouwen 

moeten op pelldatum 1 januari 2007 agrarisch In gebruik zijn geweest". 

- Onderdeel 5 vervangen door "de extra woning of woningen warden gerealiseerd 

op de plaats van de gesloopte bebouwing of aansluitend aan de locatie van de 

gesloopte bebouwing". 

- Het bepaalde in artikel 30 (Wonen) is van overeenkomstige toepassing. 

- Het beleid Rood voor Rood zeals ooaenomen in biilaae 1 van de clanreaels is 
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met uitzondering van het vermelde over de kernrandzone en de voorgestelde 

olanoloaische orocedure van taeoassina_ 

10.1 Aanvullen g. ontsluitingspaden; 

h. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

i. groenvoorzieningen; 

j_ oarkeervoorzieninoen. 

11 .1 Aanvullen f. ontsluitingspaden; 

g. waterhuishoudkundige voorzleningen; 

h. groenvoorzieningen; 

i. parkeervoorzieningen. 

12.1 Aanvullen - ontwikkeling van aldaar voorkomende watergangen, sloten, meanders en andere 

waterpartijen; 

- behoud van de aanwezige zandwegen, en 

- bii een en ander behorende oarkeer- en andere voorzieninaen. 

12.2 Aanvullen Aanvullen 

Op de voor Bos aangewezen gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen 

gebouw zijnde ten dienste van de bestemming warden gebouwd, met dien 

verstande dat schuren, jachlhutten en andere gebouwen die legaal aanwezig zijn 

op het tijdstip van terinzagelegging van he! ontwerpplan, of die op dat moment 

gebouwd mogen warden, mogen warden gehandhaafd en geheel warden 

vernieuwd naar de omvanQ die zii op dal moment hadden. 

12.4 onder a Aanpassen/aanvullen -1. 0,5 ha vervangen door 2 ha. 

-4. de schuilgelegenheid en/of kijkhut word! beheerd door een natuurbeherende 

oraanisalie. 

12.4 Aanvullen b. 12.2 ten behoeve van he! realiseren van gebouwen voor he! bos- en 

natuuronderhoud en -beheer, met dien verstande dat: 

- he! aaneengesloten oppervlakte van he! onderhouds- en/of beheergebied 

tenminste bedraagt 35 ha. 

- de goothoogte ten hoogste 3 m bedraagt; 

- de bouwhoogte ten hoogste 4,50 m bedraagt; 

- de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen ten hoogste 400 m2 bedraagt; 

- he! beoaalde in artikel 34 (aloemene bouwreoelsl in acht word! oenomen. 
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12.5.1 onder a Aanpassen "Aanleggen en verharden van wegen en paden en het aanleggen of aanbrengen 

van andere oppervlakteverhardingen·· vervangen door "aanleggen van verharde 

wegen en paden en he! aanleggen of aanbrengen van andere 

oooerv1akteverhardinaen". 

13.1 Aanvullen i. ontsluitingspaden; 

j. waterhuishoudkundige voorzieningen; 

k. groenvoorzieningen; 

I. oarkeervoorzieninaen· (reeds ooaenomen). 

13.2.2 onder a Wijzigen De bouwhoogte van terrain- en erfafscheidingen op tenminste 1 m achier de 

vooraevelrooiliin maa niet meer dan 2 m bedraaen. 

13.2.2 Aanvullen De bouwhoogte van overige terrein- en erfafscheidingen mag niet meer dan 1 m 

bedraaen. 

13.4 Aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen onthefflng/afwijking verlenen van he! 

bepaalde in:13.2.2 onder a, ten behoeve van he! bouwen van erf- of 

percee/afscheidingen tot een bouwhoogte van 2 m, tot aan en v66r de 

voorgevelrooilijn, met dien verstande dat: 

a. daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende 

percelen betreffende beschaduwlng, privacy en gebruiksmogelijkheden van die 

percelen, en 

b. de erf- of oerceelalscheldinaen overwenend doorzlchl/o warden !lebollwd. 

14.2.1 ender f Aanoassen Maximale aooervlakte van 4.465 m2 vervanaen door 5.000 m2
• 

14.2.2 ender a Wijzigen De bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen op tenminste 1 m achier de 

vooroevelrooiliin mag niet meer dan 2 m bedraaen. 

14.2.2 Aanvullen De bouwhoogte van overige terrein- en erfafscheidingen mag niet meer dan 1 m 

badraaen. 

14.4 Aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen onthelling verlenen van het bepaalde in 

14.2.2 onder a, ten behoeve van he! bouwen van erf- of perceelafscheidingen tot 

een bouwhoogte van 2 m, tot aan en v66r de voorgevelrooilijn, met dien verstande 

dat: 

a. daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende 

percelen betreffende beschaduwing, privacy en gebruiksmogelijkheden van die 

percelen, en 
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b. de er!- of oerceelafscheidinaen overweaend doorzichtia warden aebouwd. 

14.4 onder a Aanpassen -"met dien verstande dat di! niet geld! voor bedrijfswoningen" laten vervallen. 

-7 m vervanaen door 6 m. 

14.4 Aanpassen Bij de afwijkingsmogelijkheid vergroting oppervlakte, de Kwaliteitsimpuls Groene 

Omaevina in deze reaelina verwerken. 

14.6, 14.6.1en14.6.2 Verwiideren Laten vervallen. 

15.2.2 onder b Wjjzigen De inhoud exclusief kelder maq niet meer dan 750 m' bedraaen. 

15.2.2 Aanvullen Aanvullen met "h. bouwdelen aan he! hoofdgebouw waarvan de nok op minder 

dan 2.00 m. uit de nok van de woning liggen warden beschouwd als onderdelen 

van de bedriifswonino", 

15.2.4 onder a Wljzigen De bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen op tenminste 1 m achier de 

vooraevelrooiliia macw iet rneer dan 2 m bedraaen. 

15.2.4 Aanvullen De bouwhoogte van overige terrein- en erfafscheidingen mag niet meer dan 1 m 

bedraoen. 

15.4 Aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing/afwijking verlenen van he! 

bepaalde in: 

15.2.2 onder g, en toestaan dat een kelder buiten de begrenzing van de woning 

word! gebouwd, met dien verstande dat de oppervlakte van de kelder buiten de 

begrenzing van de woning meetelt voor de oppervlakle van aanbouwen, 

uitbouwen en biiaebouwen. 

15.4 Aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing/afwijklng verlenen van he! 

bepaalde in: 14.2.2 ender a, ten behoeve van he! bouwen van er!- of 

perceelafscheidingen tot een bouwhoogte van 2 m, tot aan en v66r de 

voorgevelrooilijn, met dien verstande dat: 

a. daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende 

percelen betreffende beschaduwing, privacy en gebruiksmogelijkheden van die 

percelen, en 

b. de er!- of oerceelafscheidinoen overweaend doorzichtia warden riebouwd, 

15.4 onder a WiiziQen 8 m vervanQen door 6 m. 

15.4 onder d Aanpassen Bij de afwijkingsmogelijkheid vergroting oppervlakte, de Kwaliteitsimpuls Groene 

Omqeving in deze regelinQ verwerken. 
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15.4 ender i Aanoassen 2 m vervanaen door 1 m. 

15.4 ender i Aanpassen 15.2.3. ender e Ieng vervanaen doar 15.2.3. ender I en a. 

16.2.1 onder d Wijzigen 895 (reeds aanwezig) vervangen door 620. 

Als1eedseweg Ba moet gewijzigd warden in Alsteedseweg 38. 

Horeca 390 m2 bestaand en maximaal ook 390 m2
• 

Kaasmakerij bestaand 265 m2 en maximaal oak 265 m2. 

Stalling en bergruimte bestaand 2.100 m2 en maximaal ook 2.100 m2
• 

De bestemmingsvlakken uit het vigerende bestemmingsplan Kaasboerderij 

Buurse moeten aanaehouden warden. 

16.2.1 onder d Aanoassen Adressen oo alfabetische volaorde. 

16.2.2 ender b Wiizlaen De inhoud exclusief kelder maa niet meer dan 750 m' bedraaen. 

16.2.2 Aanvullen Aanvullen met "h. bouwdelen aan he! hooldgebouw waarvan de nok op minder 

dan 2.00 m. uit de nok van de woning liggen warden beschouwd als onderdelen 

van de bedriifswonina''. 

16.4 Aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing/afwijking verlenen van he! 

bepaalde in : 

16.2.2 onder g, en 1oestaan dat een kelder buiten de begrenzing van de woning 

word! gebouwd, met dien verstande dat de oppervlakte van de kelder buiten de 

begrenzing van de woning meetelt voor de oppervlakte van aanbouwen, 

uitbouwen en biiaebouwen. 

16.2.4 onder a Wijzlgen De bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen op tenminste 1 m achier de 

vooraevelrooiliin maa niet meer dan 2 m bedraaen. 

16.2.4 Aanvullen De bouwhoogte van overige terrein- en erfafscheidingen mag niet meer dan 1 m 

bedraaen. 

16.4 Aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing/afwijking verlenen van he! 

bepaalde in:16.2.2 onder a, ten behoeve van het bouwen van erf- of 

perceelafscheldingen tot een bouwhoogte van 2 m, tot aan en v66r de 

voorgevelrooilljn, met dien verstande dat: 

a. daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende 

percelen betreffende beschaduwing, privacy en gebruiksmogelijkheden van die 

percelen, en 

b. de erf- of oerceelafscheidinaen overweaend doorzichtia warden aebouwd. 
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16.4 onder a Aanpassen 8 m vervangen door 6 m. 

16.4. onder d AanDassen De KwaliteitsimDuls Gro8Ile Oruaevina in dilartikel verwerken. 

16.4. onder i Aannassen 2 m vervanaen door 1 m. 

16.4. ender i Aanpassen 16.2.3. ender e. f en Cl vervanoen door 16.2.3. ender f en Q 

Tussen 16 en 17 Aanvullen Opnemen bestemming "Maatschappelijk" en bijbehorende regelgeving. Dlt betrelt 

ender andere een voorwaardelijke verplichting in verband met de ontwikkelingen 

OD de locatie Smitteriiweo 8. 

17.2.1 Aanvullen De afstand van het qebouw tot de perceelsgrens dient minimaal 3 m te bedraoen. 

17.2.1 ender I AanDassen Adressen OD alfabetische volaorde. 

17.2.2 ender a Wijzigen De bouwhoogte van terrein- en erfafscheidingen op tenminste 1 m achier de 

vooraevelrooiliin maa nlet meer dan 2 m bedraaen. 

17.2.2 Aanvullen De bouwhoogte van overige terrain- en erfafscheidingen mag niet meer dan 1 m 

bedraaen. 

17.4 Aanvullen -De Kwaliteitesimpuls Groene Omgeving verwerken in alwijkingsmogelijkheid voor 

opperlvaktemaat. 

-Burgemeester en wethouders kunnen onthetfing verlenen van het bepaalde in 

17.2.2 ender a, ten behoeve van het bouwen van erf- of perceelafscheldlngen tot 

een bouwhoogte van 2 m, tot aan en v66r de voorgevelrooilijn, met dien verstande 

dat: 

a. daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende 

percelen betreffende beschaduwing, privacy en gebruiksmogelijkheden van die 

percelen, en 

b. de erf- of oerceelafscheidinaen overweaend doorzichtia warden aebouwd. 

18.1 Aanvullen - instandhouding en ontwikkellng van natuurgebieden met heide en met natte en 

droge natuur, 

- instandhouding en ontwikkeling van aldaar voorkomende watergangen, sloten, 

meanders en andere waterpartijen, 

- behoud van de aanwezige zandwegen, 

- agrarisch medegebruik in de vorm van beweiding, en 

- bii een en ander behorende parkeer- en andere voorzieninaen. 
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18.1 onder e Verwijderen De gebouwen van Natuurmonumenten krijgen een aparte bestemming 

"Maatschaooeliik". 

18.2 Wijzigen Bouwregels 

Op de voor Natuur ..... worden gebouwd, met dien verstande dat schuren, 

jachthutten en andere gebouwen die legaal aanwezig zijn op he! lijdstip van 

terinzagelegging van het ontwerpplan, of die op dat moment gebouwd mogen 

warden, mogen warden gehandhaafd en geheel warden vernieuwd naar de 

omvana die zii oo dat moment hadden. 

18.4 onder a Aanvullen -1. 0,5 vervangen door 2 ha. 

-4. de schuilgelegenheid en/of kijkhut wordt beheerd door een natuurbeherende 

oraanisatie. 

18.4 Aanvullen b. 18.2 ten behoeve van het realiseren van gebouwen voor he! bos- en 

natuuronderhoud en -beheer, met dien verstande dat: 

- de aaneengesloten oppervlakte van he! onderhouds- en/of beheergebied 

tenminste bedraagt 35 ha; 

- de goothoogte ten hoogste 3 m bedraagt; 

- de bouwhoogte ten hoogste 4,50 m bedraagt ; 

- de gezamenlijke oppervlakte van de gebouwen ten hoogste 400 m2 bedraagt; 

- he! beoaalde in artikel 34 lalaemene bouwreaels) in acht wordt aenomen. 

18.5. 1 onder a Aanpassen Onderdeel aanpassen naar "aanleggen van verharde wegen en paden en het 

aanleaaen of aanbrenaen van andere oooervlakteverhardinaen". 

Tussen 18 en 19 Aanvullen Opnemen bestemming "Recreatie - Recreatiewoning" en bijbehorende 

reaelaevina. 

19.2.1 onder d Aanvullen De oooervlaktes in de label warden aanaeoast en aanaevuld. 

19.2 Aanvullen Bouwregels voor recrealiewoningen . 

De recreatiewonlngen die op een recreatiepark zijn gelegen warden geregeld 

binnen de bestemming Recreatle - Verblijfsrecreatie. De vrijliggende 

recreatiewonlngen krijgen de bestemming Recreatie - Recreatiewoning. Voor de 

recreatiewonlngen wordt dezelfde regeling opgenomen. De lnhoud van 

recreatiewoningen mag incluslef aanbouwen, uitbouwen, (aangebouwde) 

biiaebouwen niet meer bedraaen dan 250 m'. 

19.2.1 ender d Aanoassen d. Ui! de label verwiideren het adres Broekheurnerwea 100. 
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Het overzicht dient met de volgende adressen uitgebreid le worden : 
-Alsteedseweg 73 best. opp. 300 m2

; max. opp. 600 m2
• 

-Haaksbergerweg 37 best. opp. 700 m2
; max. opp. 1.050 m2

• 

-Meiiersaaardenwea 4-6 best. ODD. 1.500 m' : max. ODD. 1.875 m2
• 

19.2.1 Aanvullen e. de afstand van het gebouw tot de perceelsgrens dient minimaal 3 m te 

bedraaen. 

19.2.3 onder b Wiiziaen De inhoud exclusief kelder maa niet meer dan 750 m' bedraoen. 

19.2.4 Aanvullen Aanvullen met "h. bouwdelen aan het hoofdgebouw waarvan de nok op minder 

dan 2.00 m. uit de nok van de woning liggen warden beschouwd als onderdelen 

van de bedriifswonina". 

19.2.5 onder a Wijzigen De bouwhoogte van terrein- en erfafscheidlngen op tenminste 1 m achier de 

vooraevelrooiliin maa niet meer dan 2 m bedraaen. 

19.2.5 Aanvullen De bouwhoogte van overige terrein- en ertafscheidingen mag niet meer dan 1 m 

bedraaen. 

19.4 Aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen onthefling/alwijking verlenen van het 

bepaalde in: 

19.2.3onder g, en toestaan dat een kelder buiten de begrenzing van de woning 

word! gebouwd, met dien verstande dat de oppervlakte van de kelder buiten de 

begrenzing van de woning meetelt voor de oppervlakte van aanbouwen, 

uiJbouwen en bilaebouwen. 

19.4 Aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing/afwijking verlenen van het 

bepaalde in:19.2.5 onder a, ten behoeve van het bouwen van ert- of 

perceelafscheidingen tot een bouwhoogte van 2 m, tot aan en v66r de 

voorgevelrooilijn, met dien verstande dat: 

a. daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende 

percelen betreflende beschaduwing, privacy en gebruiksmogelijkheden van die 

percelen, en 

b. de ert- of oerceelafscheidinaen overweaend doorzichtia worden aebouwd. 

19.4 onder a Aanpassen Een maximals goothoogte van 3.00 m. voor een trekkershut opnemen, een 

maximals hooate van 5.00 m. voor een trekkershut oDnemen. 

19.4 onder a (tweede a) Aanpassen Opnemen alwijking voor oppervlakte basisinspanning provinciaal beleid en bij 

meer dan 250 m2 Kwaliteitsimouls Groene Omaevina in deze reaelina verwerken. 
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19.4 onder f Aanoassen 2 m vervanaen door 1 m. 
19.4 onder Q Aanpassen 19.2.4 ender e fen o vervanQen door 19.2.5. ender fen~ 

20.1 onder a Aanoassen Adresse11 oo allabellsche vof!Jorde. 

20.2.1 Aanvullen De afstand van he! oebouw tol de oerceersarens dient mlnlmaar 3 rn le bedraaen. 

20.2. 1 onder a Wiizioen 7 m ·vervannen door 4 m. 

20.2.1 onder b Wiiziaen 12 m ve1va11aen door 7 m. 

20.2.1 onder a Aanvullen Aanvullen "en aeheel warden vernleuwd'. 

20.2.1 Aanvullen Aanvullen met 

-ten behoeve van het motorcrossterrein mag de goothoogte niet meer dan 7 m 

bedragen. 

-ten behoeve van het motorcrossterrein mag de hoogte niet meer dan 12 m 

bedraaen. 

20.2.2 ender a Wijzigen De bouwhoogte van terreln- en erfafscheidingen op tenmlnste 1 m achier de 

vooraevelroollnn maa nlet meer dan 2 m bedraaen. 

20.2.2 Aanvullen De bouwhoogle van overige terrain- en erfafscheidingen mag niet meer dan 1 m 

bedraaen. 

20.4 Aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde 

in:20.2.2 ender a, ten behoeve van he! bouwen van erf- of perceelafscheidingen 

tot een bouwhoogte van 2 m, tot aan en v66r de voorgevelrooilijn, met dien 

verstande dat: 

a. daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende 

percelen betreffende beschaduwing, privacy en gebruiksmogelijkheden van die 

percelen, en 

b. de ert- ol oerceelafscheidlnoen overweoend doorzlchlia warden aebouwd. 

20.4 ender a Aanpassen De Kwafltellsimpuls Groene Omoevlna In dlt artlkel vetwerken. 

20.4 onder b Aanoassen Maxlmale verhooioa van de goothooote van 1.00 m. 

20.4 ender c Aanoassen Maximale verhoolno van de hooote van 2.00 m. 

21 Aanvullen Bouwvoorschrllten voor bultenrilbekken oonemen. 

21.2.1 onder d Wijzigen -Bij Onlandseweg 2 de bestaande oppervlakte wijzigen Jn 1.600 m2
• 

-Bii BrammeloweQ 21 opnemen bestaande oppervlakte 5.000 m2 en maximals 
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oooervlakte 6.250 m2
• 

2J .2.2 onder b Wiiziaen De inhoud exclusief kelder maq niet meer dan 750 m3 bedraaen. 

21 .2.2 Aanvullen Aanvullen met "h. bouwdelen aan het hoofdgebauw waarvan de nok op minder 

dan 2.00 m. uit de nok van de woning liggen warden beschouwd als onderdelen 

van de bedriifswanin<l". 

21 .2.4 onder b Wijzigen De bouwhoogte van terrain- en er1afscheidingen op tenminste 1 m achier de 

vooroevelrooiliin ma<l niet meer dan 2 m bedraoen. 

21 .2.4 Aanvullen De bouwhoogte van overige terrain- en er1afscheidingen mag niet meer dan 1 m 

bedraoen. 

21.4 Aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in: 

21.2.2onder g, en toestaan dat een kelder buiten de begrenzing van de woning 

word! gebouwd, met dien verstande dat de oppervlakte van de kelder buiten de 

begrenzing van de woning meetelt voor de oppervlakte van aanbouwen, 

uitbouwen en biioebouwen. 

21 .4 onder a Wiiziaen B m vervangen door 6 m. 

21.4 onder d Aanoassen De Kwaliteitsimouls_ Groene Omaevina in dit artikel verwerken. 

21.4 Aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing/afwijking verlenen van het 

bepaalde in:21.2.4onder b, ten behoeve van het bouwen van er!- of 

perceelafscheidingen tot een bouwhoogte van 2 m, tot aan en v66r de 

voorgevelrooilijn, met dien verstande dat: 

a. daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende 

percelen betreffende beschaduwing, privacy en gebruiksmogelijkheden van die 

percelen, en 

b. de er1- of oerceelafscheidlnaen overweaend doorzichtio warden oebouwd. 

21 .4 onder i Wiizicien 2 m vervaniien door 1 m. 

21.4 onder i Aancassen 2 1.2.3. ender e, I en a vervanaen door 21.2.3. onder I en a. 

27 Aanvullen Bouwvoorschriften voor buitenriibakken oonemen. 

27.1 Aanpassen - Onder b. vervangen door "het hobbymatig houden van dieren met een 

bedrijfsomvang van maximaal 10 nge". 

- In de label bij het adres Hassellweg 13 opnemen bestaande oppervlakte 240 m2 

en maximale oppervlakte 480 m2
. 
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- In de label opnemen het adres Hengelosestraat 51, adviesbureau, bestaande 

oppervlakte 60 m2 en maximals oppervlakte 60 m'. 

- In de tabel opnemen het adres Bosweg 5, detailhandel in elders geslacht vlees, 

bestaande oppervlakte 155 m2 en maximals oppervlakte 155 m2
• 

- In de label opnemen het adres Benteloseweg 13, tandtechnisch laboratorium, 

bestsaande oooervlakte 220 m2, maximale oooervlakte 220 m2. 

27.2.1 onder a Verwijderen Verwijderen "in welk geval geld! dat aaneengebouwde woningen niet mogen 

warden aesolitst in vriistaande woninaen". 

27.2.1 ender b Wiizlaen De inhoud exclusief kelder maa niet meer dan 750 m3 bedraaen. 

27.2. 1 ender c Wiiziaen De inhoud exclusief kelder mag niet meer dan 450 m3 bedraoen. 

27.2.1 Aanvullen Aanvullen met "m. bouwdelen aan het hoofdgebouw waarvan de nok op minder 

dan 2.00 m. uit de nok van de woning liggen warden beschouwd als onderdelen 

van de wonina". 

27.2.2 Aanvullen Opnemen regaling voor aanduiding specifieke vorm van wonen - schuur, en dat 

daar een schuur Is toegestaan, met een oppervlakte van niet meer dan 450 m2, 

een goothoogte van niet meer dan 3.00 m en een bouwhoogte van niet meer dan 

6.55 m. 

27.2.2 ender e Wilzlaen Wonina iov bedriifswonina. 

27.2,3 ender a Wijzigen De bouwhoogte van terrain- en erfafscheidlngen op tenmlnste 1 m achter de 

vooraevelrooillin maa niet meer dan 2 m bedraaen. 

27.2.3 Aanvullen De bouwhoogle van overige terrain- en erfafscheidingen mag niet meer dan 1 m 

bedraaen. 

27.2.2 Aanvullen In afwijking van het bepaalde ender c geld! voor de in de label 27.2.1. ender c 

vermelde tabel aangegeven woningen een maximals gezamenlijke oppervlakte 

van aanbouwen uitbouwen, biiaebouwen en overkappingen van 50 m'. 

27.4 Aanvullen 27.2.1 ender b ten behoeve van het uitsluitend binnen de aaneengesloten 

bebouwing van een voormallge boerderij, te weten de bedrijfswoning met 

aangrenzende deel of soortgelijke inpandige ruimte, vergroten van de inhoud van 

de bedrijfswoning tot de totale inhoud van die aaneengesloten bebouwing, met 

dien verstande dat: 

1. een en ander biidraaut aan de instandhoudlna en het herstel van de 
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karakteristiek van de betreffende boerderij; 

2. vooraf vaststaat dat daardoor he! aantal woninaen niet toeneemt. 

27.4 Aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing/afwijking verlenen van he! 

bepaalde in : 

27.2.1 onder i, en toestaan dat een kelder buiten de begrenzing van de woning 

word! gebouwd, met dien verstande dat de oppervlakte van de kelder buiten de 

begrenzing van de woning meetelt voor de oppervlakte van aanbouwen, 

uitbouwen en biioebouwen. 

27.4 Aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing/afwijking verlenen van he! 

bepaalde in:21.2.4 onder b, ten behoeve van het bouwen van erf- of 

perceelafscheidingen tot een bouwhoogte van 2 m, tot aan en v66r de 

voorgevelrooilijn, met dien verstande dat: 

a. daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende 

percelen betreffende beschaduwing, privacy en gebruiksmogelijkheden van die 

percelen, en 

b. de erf- of perceelafscheldinoen oveiweoend doorzichtig worden aebouwd. 

27.4 Aanvullen Opnemen afwijkingsmogelijkheid om de maximale inhoud exclusief kelder te 

veroroten naar 750 m2
. 

27.4 Aanvullen Opnemen afwijkingsmogelijkheid voor he! vergroten van de maximale oppervlakte 

van aanbouwen, uitbouwen. biioebouwen en overkapping. 

27.4 Aanvullen De uitbreidingsmogelijkheid voor woningen dient landschappelijk te worden 

ingepasl, wat blijkt uit een in te dienen beplantingsplan/inirchtingsplan, met dien 

verstande dat sprake is van versterking van de ruimtelijke kwaliteit cf. de 

gebiedskenmerken zoals deze zijn opgenomen in de Omgevingsvlsie van de 

provincie Overijssel. 

27.4 onder b Aanoassen De Kwaliteitsimouls Groene Omaevina in di! artikel veiwerken. 

27.4 onder c Aanpassen Een maximale goothoogte van 3.00 m. voor een trekkershut opnemen, een 

maximale hooate van 5.00 m. voor een trekkershut oonemen 

27.4 onder i Aanoassen Maximaie verhoaina van de aoothooote van 1.00 m. 

27.4 onder i Aanpassen 27.2.2. onder e, f, en q vervanoen door 27.2.2. onder I en a. 

27.5 Aanvullen Oonemen vooiwaardeliike verollchtina in verband met ontwikkelinaen op de 
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locatie Schoolkaterdiik 39. 

27.6 ender b Aanpassen Aanpassen: 

- 1. Aanpassen 25 m naar 50 m. 

- 7. Verwijderen: "en/of de randzone van he! extenisveringsgebied". 

- 8. Opnemen "he! gebrulk als standplaats voor kampeermiddelen geld! per 

bestemmingsvlak voor ten hoogste 25 kampeermiddelen, in de periode van 15 

maart t/m 31 oktober" ; 

- 9. Opnemen "stacaravans, trekkershutten en chalets nlet ziin toegestaan". 

27.6 ender c Aanvullen Aanvullen met boerderijappartementen. 

Onder2: 

In geval van boerderijkamers de oppervlakte van een boerderijkamer niet meer 

mag bedragen dan 50 m•; in geval van boerderijappartementen de oppervlakte 

van een boerderijappartement niet meer mag bedragen dan 75 m•, met dien 

verstande dat de totale oppervlakte aan boerderijkamers en/of appartementen niet 

meer maa bedraaen dan 300 m'. 

27.6 Aanvullen Burgemees\er en wethouders kunnen ontheffing/afwijking verlenen van het 

bepaalde in: 

a. 27.1 en nevenactiviteiten toestaan binnen de bes\aande gebouwen, indien en 

voor zover: 

1. er sprake is van een voormalig agrarisch bedrijf; 

2. de landschappelijke kenmerken van het bouwperceel niet warden 

aangetast; 

3. het leidt tot het behoud of verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en 

niet leidt tot een visuele verstedelijking of aantasting van landschappelijke 

waarden; 

4. de bebouwing ten behoeve van de nevenactiviteit word! ingepast, wat 

blijkt uit een in te dienen beplantingsplan/inrichtingsplan, met dien 

verstande dat er sprake is van de versterking van he! ruimtelijk kwaliteit 

conform de gebiedskenmerken zoals deze zijn opgenomen in de 

Omgevingsvisie van de provincie Overijssel; 

5. de aorarische uitstralinQ van de bebouwino en he! erf behouden bliift en 
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waar mogelijk versterkt wordt; 

6. de nevenactiviteit plaatsvindt binnen bestaande bebouwing, met dien 
verstande dat sloop en nieuwbouw is toegestaan als: 

- herbenutting van beslaande bebouwing niet mogelijk Is; 

- de ruimtelijke kwaliteit daar bater door is gedlend; 

- dat noodzakefljk is vanwege lunctionele en/of bouwtechnische redenen; 

- de uftbreiding van de bebouwing aansluit op bestaande bebouwing, 
rekening houdend met de ontsiulting en conform de gebiedskenmerken 
zeals deze zijn opgenomen in de Omgevingsvisie van de provincie 
Overijss.el; 

7. de gezamenlijke brutovloeropperviakte van de gebouwen voor 
nevenactiviteilen maximaal 350 m2 mag bedragen ; 

6. eventuele parkeerplaatsen landschappelijk warden lngepast; 

9. er geen belemmeringen ontstaan voor functies in de omgeving; 

10. de bestaande lnfrastructuur is berekend op de nevenactlviteit; 

11. er geen sprake Is van een onevenredige verkeersaantrekkende 
werking; 

12. er geen sprake is van buitenopslag of andere bedrijlsactiviteiten 
buiten de gebouwen; 

13. alle gebouwen die niet warden hergebruikt worden gesloopt; 

14. er geen to1;mame plaatsvindt van het aantal woningen; 

15. het gebouwen betreft die niet minder dan 3 jaar geleden zijn gebouwd 
en die niet minder dan 3 jaar in agrarisch gebruik zijn geweest; 

16. hat gebouwen betreft welke met een bouwvergunning dan 
welomgevingsvergunning voor bouwen zijn opgericht; 

17. detailhandel ultsluitend is toegestaan als kleinschalige en 
ondergeschikte bljkomstigheid van de nevenactiviteit; 

16. In aanvullino oo het beoaalde ender 17 geld! dat de 
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verkoopvloeroppervlakte van detailhandel niet meer bedraagt dan 1 /3 van 
de totale brutovloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen en in ieder geval 
nlet meer dan 1 oo m2

; 

19. horeca uitsluitend is toegestaan als kleinschalige en ondergeschikte 
bijkomstigheid van de nevenactiviteit; 

20. zorgfuncties en kinderopvang niet zijn toegestaan; 

21 . geen bedrijven zijn toegestaan die ender het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen vallen, gevaarlijke of explosieve stoffen of producten opslaan 
als onderdeel van de bedrijfsvoering; 
22. auto- of motorreparatiebedrijven, of daarmee gelijk te stellen 

bedrijven, autoverkooppunten, bouwbedrijven en vervoersbedrijven niet 
ziin toeaestaan. 

27.6 Aanvullen Opnemen afwijkingsbevoegdheid voor locaties met de aanduiding "bedrijf" ten 
behoeve van andere bedrijfsactiviteiten, indien die bedrijfsactiviteiten naar de 
aard, de omvang en de invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met de 

toeaestane aclivlteiten dan wet minder lnvloed op de amaevlna hebben. 

27.7 onder a Aanpassen "Bedrijfsgebouwen" vervangen door "landschapontsierende bedrijfsgebouwen", 

Aanpassen: 
- Onderdeel 1 toevoegen "of 4.500 m2 aan landschapontslerende kassen". 
- Onderdeel 2 toevoegen "of een veetvoud van 4.500 m2 aan 
landschapontsierende kassen". 

- Onderdeel toevoegen tussen 2 en 3 "de landschapontsierende bedrijfsgebouwen 
moeten op peildatum 1 januari 2007 agrarisch in gebruik zijn geweest". 
- Onderdeel 5 vervangen door "de extra woning of woningen warden gerealiseerd 
op de plaats van de gesloopte bebouwing of aansluitend aan de locatie van de 
gesloopte bebouwing". 
- Onderdeel 6 vervangen door "de extra woning of woningen warden gerealiseerd 

op de plaats van de gesloopte bebouwing of aansluitend aan de localie van de 
gesloopte bebouwing". 
• Het bepaatde in artikel 30 tWonen) is van overeenkomsliae 1oepassln11. 
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- Het beleid Rood veer Rood zeals opgenomen in bijlage 1 van de planregels is 

met uitzondering van he! vermelde over de kernrandzone en de voorgestelde 

planologjsche procedure van toepassing. 

27.7 Aanvullen Wijzigingsbevoegdheid veer voormalige agrarische bedrijven veer 

bedrijfsbestemming, maatschappelijke bestemming of recreatieve bestemming 

ender voorwaarden, ender andere de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving in de 

reaelina verwerken. 

27.7 Aanvullen Wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van he! uitsluitend binnen de aaneengesloten 

bebouwing van een voormalige boerderij, le weten de woonruimte met 

aangrenzende deel of soortgelijke inpandige ruimte, toestaan van: 

1. sen woning extra, indien de inhoud van die aaneengesloten bebouwing meer 

dan 1.000 m' bedraagt, of 

2, twee woningen extra, indien de inhoud van die aaneengesloten bebouwing 

meer dan 1.500 m' bedraagt, met dien verstande dat: 

- per geval de gezamenlijke inhoud van de bestaande woning en de extra woning 

of woningen niet meer bedraagt dan de bestaande inhoud van de aaneengesloten 

bebouwing; 

- de extra woning of woningen passen binnen he! gemeentelijk 

woningbouwprogramma; 

- extra woning of woningen bijdragen aan de instandhouding en het herstel van de 

karakteristiek van de betreffende voormalige boerderij; 

- op geen van de gevels van een extra woning, bij voltooiing, de geluidsbelasting 

vanwege een weg of spoorweg de ter plaatse toegestane grenswaarde krachtens 

de Wet aeluidhinder overschriidt. 

27.7 Aanvullen Opnemen wijzigingsbevoegdheid voor het opnemen van de aanduiding 

"bedrijf" voor niet-agrarische nevenactiviteiten grater dan 350 m
2

• 

Bij deze wijziging gelden de volgende voorwaarden: 

1. er sprake is van een voormalig agrarisch bedrijf; 

2. de landschappelijke kenmerken van he! bouwperceel niet warden 

aangetast; 

3. het leidt tot het behoud of verbeterina van de ruimteliike kwaliteit en 
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nlet leidt tot een vlsuele verstedelijking of aantasting van landschappelljke 
waarden; 

4. de bebouwlng ten behoove van de nevenactivlteit word! ingepast, wat 
blijkt uit een in te dienen beplantingsplantlnrlchllngsplan. met dien 
verstande dat er sprake is ven de versterklng van het ruimtelijk kwaffteit 
conform de gebiedskenma1ken zoals deze zijn opgenomen in de 
Omgevingsvisle van de provincie Overljssel; 

5. de agrarische ultstraling van de bebouwlng en het erf behouden blljft en 
waar mogeTijk versterkt wordt; 

6. de nevenactivitelt plaatsvindt binnen bestaande bebouwing, met dien 
verstande dat sloop en nleuwbouw Is toegestaan ats: 

- herbenutting van bestaande bebouwlng nlet mogelijk is; 

- de ruimtell)ke kwaliteit daar beter door Is gediend; 

- dat noodzakelljk ts vanwege functlonele enlof bouwtechnische redenen; 

- de ultbreldlng van de bebouwing aansluit op bestaande bebouwlng, 
rekenlng houdend met de ontstuitin9 en conform de gebledskenmerken 
zoals deze zijn opgenomen In de Omgevingsvlsle van de provincie 
Overijssel; 

7. eventuele parkeerplaatsen landschappellrk worden ingepast; 

8. er geen belemmeringen ontstaan voor luncties in de omgeving; 

9. de bestaande inlrastructuur Is berekend op de nevenactlvilelt; 

1 o. er geen sprake Is van een onevenredlge verkeersaantrekkende 
werking; 

t 1. er geen sprake Is van buitenopslag of andere bedrijfsactivitelten 
buiten de gebouwen: 

12. alle gebouwen die niet worden hergebruikt worden gesloopt; 

13. er geen toenarne plaatsvindt van het aantal wonlngen; 

I 4, het gebouwen belrelt die niet minder dan 3 jaar gel eden zijn gebouwd 
en die niel minder dan 3 faar In aorarlscn oebrulk ziln oeweest· 
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15. het gebouwen betreft welke met een bouwvergunning dan wel. 

omgevingsvergunning voor bouwen zijn opgericht; 

16. detailhandel uitsluitend is toegestaan als kleinschalige en 

ondergeschikte bijkomstigheid van de nevenactiviteit; 

17. in aanvulling op het bepaalde ender 16 geldt dat de 

verkoopvloeroppervlakte van detailhandel niet meer bedraagt dan 1 /3 van 

de totale brutovloeroppervlakte van de bedrijfsgebouwen en in ieder geval 

niet meer dan 100 m2
; 

18. horeca uitsluitend is toegestaan als kleinschalige en ondergeschikte 

bijkomstigheid van de nevenactiviteit; 

19. zorgfuncties en kinderopvang niet zijn toegestaan; 

20. geen bedrijven zijn toegestaan die ender het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen vallen, gevaarlijke of explosieve stoffen of producten 

opslaan als onderdeel van de bedrijfsvoering; 

21. auto- of motorreparatiebedrijven, of daarmee gelijk le stellen 

bedrijven, autoverkooppunten, bouwbedrijven en vervoersbedrijven 

niet ziin toeaestaan. 

28 Aanvullen Bouwvoorschriften voor bultenriibakken opnemen. 

28.2.1 onder c Wiiziaen De inhoud exclusief kelder maa niet minder meer dan 1.000 m' bedraaen. 

28.2.1 onder c Aanpassen "Minder" vervanaen door "meer". 

28.2.1 Aanvullen Aanvullen met "i . bouwdelen aan het hoofdgebouw waarvan de nok op minder dan 

2.00 m. uit de nok van de woning liggen warden beschouwd als onderdelen van 

de wonina". 

28.2.2 onder c Aannassen 75 m2 vervanaen door 100 m2
• 

28.2.2 onder c Wiiziaen De aezamenliike oppervlakte mao niet meer bedragen dan 250 m'. 

28.2.4 onder a Wijzigen De bouwhoogte van terrein· en erfafscheidingen op tenminste 1 m achier de 

voorgevelrooilijn mag niet meer dan 2 m bedragen. 

28.2.4 Aanvullen De bouwhoogte van overige terrein· en erfafscheidingen mag niet meer dan 1 m 

bedraaen. 

28.2.4 Aanvullen Buraemeester en wethouders kunnen ontheffina verlenen van het beoaalde in: 
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28.2.1onder h, en toestaan dat een ke\der buiten de begrenzing van de woning 

word! gebouwd, met dien verstande dat de oppervlakte van de kelder buiten de 

begrenzing van de woning meetell voor de oppervlakte van aanbouwen, 

uitbouwen en biioebouwen. 

28.4 Aanvullen Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van he! bepaalde 

in:26.2.4, onader a ten behoeve van he! bouwen van erf· of perceelafscheidingen 

tot een bouwhoogte van 2 m, tot aan en v66r de voorgevelrooilijn, met dien 

verstande dat: 

a. daardoor geen onaanvaardbare gevolgen ontstaan voor aangrenzende 

perce\en betreffende beschaduwing, privacy en gebruiksmoge\ijkheden van die 

percelen, en 

b. de-erf· of Delteelafschetdinoen overweaend doorzlchtla warden aebouwd. 

28.4 ender a Aanoassen 2 m vervangen door 1 m. 

28.4 ender h Aanoassen 28.2.2. ender e I en a vervanaen door 28.2.2. ender I en a. 

28.5 Aanvul\en Opnemen voorwaardelijke verplichling in verband met ontwlkkelingen op de 

localie Schoolkaterdiik 39. 

34 Aanvul\en 34. Afstand tot water 

Onverminderd hel overigens In deze rege\s met betrekking tot he! bouwen 

bepaalde, mag op en in gronden die grenzen aan de gronden als bedoeld in 

artikel 26 (Water), niet warden gebouwd binnen een afstand van 5 m, loodrecht 

gemeten op de bestemmingsgrens van die gronden. 

34, Ontheffing afstand tot water 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met toepassing van artikel 39 

(Procedurebepalingen), na advies le hebben ingewonnen van de beheerder van 

de betreffende watergang omlrent de waterstaatkundige aanvaardbaarheld 

daarvan, ontheffing le verlenen van he! bepaalde in subl\d , ten behoeve 

van he! bouwen tot aan de bestemminasarens van die aronden. 

34.1 Aanvul\en Aanvullen 

Wanneer gebouwen warden gebouwd op gronden grenzend aan binnen 

oebiedsbestemminq voorkomende weoen aeldl een minimale afstand uit de as 
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van de wei:i van 15 m. 

35 Wljzigen en aanvullen a. he1 gebrulk van bebouwde en onbebouwde gronden ten behoeve van een 
sekslnrichtlng, behouderis in het geval dat gebruik uitdlukkelljk ls toegestaan: 
b. hat getirulk van ontlebouwde gronden: 
t . als stand· of llgplaals van onderkQfTlens, teniij dlt gebruik verband houdt met 
het op de bestamming gerichte beheer van de gronden; 

2. ats opslag-, ston- of bergplaats van machines, voer- en vaartulgen en andere al 
of nlet atgedankte stoffen, voorwetpen en producten, tenz.lj dit gebruik verband 
houdt, met hat op de bestemmlna aerichte beheer van de aronden. 

35 Aanvullen Oonemen reaellna voor beroeo- en kleJnschalige bedrnvlaheld aan huis. 

39.1 ender a Aanpassen ·Gedurende twee waken vervangen door een week. 
·lid e. toevoegen: Er kan a!geweken warden van de procedure ender a tot en met. 
d, lndlen de belangen van gebrulkers en/ol elgenaren de betre!tende en de 
aanllaoende aronden nlet warden oeschaad. 

Artikelen Aanpassen Hat aanlegvergunnlngstelsel wordt aangepast. Er worden een aantal werken en 
werkzaamheden toegevoegd en anderen verwijderd. He! 
aanlegvergunnlngenstelsel wotdt tevens aangepast aan de Wabo. 

Artikel Toevoegen Naar aanleld!ng van wl]zlglngen van de verbeeldlng warden onkele bestemmlngen 
1oegevoegd. Dal betekent dat enkele artlkelen Mn oi meet nummer(s) 
doorschuiven. 
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6.2. \IERBEEWllllG 

Kaannr. Betreft oerceel lnhoud aanoasslna Aanoassina 

Alie Diverse percelen Resultaten naar aanleiding van MER en passende beoordeling. Zie hootdstuk 2. Dit heel! geleid tot: Opnemen de . He! opnemen van de aanduiding "sba-amv . .. " (nummer) voor de grootte van het bouwperceel van aandulding "sba-amv" 

agrarische bedrijven. Deze grootte is gebaseerd op de grootte van hat bouwperceel uit het bij agrarische bedrijven 

vigerende bestemmingsplan. voor de grootte van eht . Het opnemen van de aanduiding "sba-amv5" voor de genoemde adressen in art. 4.1 ender a sub 6. agrarisch bouwperceel. 

Dit betreft hat agrarisch bouwperceel op basis van de vergunde situatie. Het gaat hierbij om 

agrarische bedrijven die gelegen zijn in de 250 m zone van de zeer kwetsbare gebieden in het 

kader van de beoordellng van ammoniak op grond van de Wet ammoniak en veehouderij (250 m 

WAV-zone) en piekbelasters in de nabijheid van de Natura 2000-gebieden. 

De omvang van de bestemmingsvlakken "Agrarisch - Agrarisch bedrijf"" Is in veel gevallen wel groter dan 

de orootte van het bouwoerceel 

Alie Diverse percelen Op sommige percelen is dmv een aanduiding het aantal bedrijfswoningen aangegeven. Het aantal De aanduiding "aantal 

bedri~swoningen is geregeld in de planregels en hoeft dus nlet op de analoge verbeelding aangeduid le bedrijfswoningen"' word! 

worden. verwijderd van de 

analoae verbeeldina. 

Alie Diverse percelen Buiten he\ Landbouwon\wikkelingsgebied moeten ook alle intensieve veehouderijen (IV aanduiding) een Op alle 

aanduiding "specifieke bouwaanduiding - afwijkende maatvoering" krijgen. Dit is In een aantal gevallen bestemmingsvlakken 

niet gebeurd en dient alsnog te geschleden. De specifieke bouwaanduiding is gebaseerd op de met een aanduiding "IV" 

bouwperceelsgrootte van het vigerende bestemmingsplan Buitengebied (0,25 ha, 0,50 ha of 1,0 ha). word! de aanduiding 

"specifieke 

bouwaanduiding -

afwijkende 

maatvoering" 

ooaenomen. 

Alie Diverse percelen Bij veel intensieve veehouderijen in het verwevingsgebied is geen specilieke bouwaanduiding Daar waar nodig de 

volgens he! vigerende bestemmingsplan Buitengebied opgenomen. Indian nodig alsnog aanduiding 

opnemen. "specilleke 

bouwaanduiding -

alwiikende 
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maatvoering" 

oonemen. 

1 Beckummerweg 25 De bestemmlng Is gewijzigd van "Wonen" naar "Agrarisch - Agrarisch bedrijf". Er is geen agrarisch bedrijf De bestemming 

aanwezig. De bestemming word! gewijzigd conform he! vigerende bestemmingsplan Buitengebied. De "Agrarisch -Agrarisch 

milieuvergunning is op 21 jull 2009 geheel ingetrokken. bedrijf" word! verwijderd 

en gewijzigd conform 

he! vigerende 

bestemmingsplan 

Buiten_uebied. 

1 Benteloseweg 13 Bestemming "Agrarisch - Agrarisch bedrijf" wijzigen naar 'Wonen". De bestemming 

"Agrarisch - Agrarisch 

bedrijf" word! in 

"Wonen" gewijzigd. 

1 Benteloseweg 25 Aanpassen aan het onherroepelijke bestemmingsplan "Buitengebied, partiele herziening Erve Bestemming en 

Meverinkbroek". aanduiding aanoassen. 

1 Benteloseweg 50 Er is geen sprake van een intensleve veehouderij. Vanaf 1995 warden er geen varkens meer gehouden. De aanduidingen "IV" 

De aandulding "IV" dient verwijderd te warden. word! verwijderd van 

het bestemmingsvlak. 

1 Diepenheimseweg 44 Er is geen sprake van een agrarisch bedrijf. De bestemming "Agrarisch - Agrarisch bedrijf" wijzigen in De bestemming 

'Wonen•. "Agrarisch - Agrarisch 

bedrijf" word! In 

"Wonen" gewijzigd 

(grootte 

bestemmingsvlak 

aansluiten bij 

naastgelegen woning 

Dieoenheimseweg 40}. 

1 Ellenbroekweg 31 In verband met bestaande bebouwlng en de gewenste ontwikkelingen dient het bestemmingsvlak Het bestemmingsvlak 

"Agrarisch -Agrarisch bedrijf" aangepast le warden. "Agrarisch - Agrarisch 

bedriif" word! aewiiziad. 

1 Harmoleweg ong. De nieuwvestiging van een agrarlsch bedrijf gaat niet door. Het bestemmingsvlak "Agrarisch - Agrarisch Het bestemmlngsvlak 

bedriif" dient verwiiderd te warden. "Aararisch - Aararisch 
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bedrijf" word! 

verwiiderd. 

1 Kinkelerweg 3 Alie bebouwing moet binnen het bestemmingsvlak vallen. Bestemmingsviak 

aanoassen. 

1 Kinkelerweg 1 O De uilbreiding van het bestemmingsvlak "Bedrijf" van het perceel Kinkelerweg 1 o heel! gevolgen voor een He! bestemmingsvlak 

nabijgelegen agrarische bedrijf. Dit is milieuhygienisch niet wenselijk. word! conform het 

vigerende 

bestemmingsplan 

Buitengebied 

aangepast. Dit is 

conform de 

eiaendomssituatie. 

1 Kinkelerweg 17 Alie bestaande bebouwing moet binnen het bestemmingsvlak vallen (zie GBKN), maximum Bestemmingsvlak 

bestemmlnasvlak 1,5 ha. aanoassen. 

1 Stegenhoekweg 1 De uitbreiding van het bestemmingsvlak "Detailhandel - Tuincentrum'" van het perceel Stegenhoekweg 1 Het bestemmingsvlak 

heeft gevolgen voor een nabijgelegen agrarische bedrijf. Dit is milieuhygienisch nlet wenselijk. word! conform he! 

vlgerende 

bestemmingsplan 

Buitengebied 

aanaeoast. 

1 Stegenhoekweg 20 De bestemming Is van "AB 3" is gewijzigd naar "Wonen" met een aanduiding dater twee woningen De aanduiding "2,2" 

aanwezig zijn. Dit is niet correct. Het gaat niet om twee afzonderlijke wonlngen, maar om een woning met word! verwijderd van 

inwoning. het bestemmingsvlak 

"Wonen". 

1 Weideweg/Olthuiswe Het bestemmingsvlak van de schietvereniging ligt deels op de weg. Het bestemmingsvlak moet enigszins De bestemming "Sport" 

g op hoek verplaatst worden. word! verplaatst in zuid-

(Schietvereniging de oostelijke richting. 

Hoevel 

2 Aansluiting Het bestemmingsplan voor de aansluiting Kolenbranderweg-N18 valt buiten de grenzen van het Plangrens aanpassen, 

Kolenbranderweg - bestemmingsplan Buitengebied. De plangrens moet hierop worden aangepast. waardoor het 

N18 bestemmingsp\an voor 

de aansluitina 
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Kolenbranderweg - N 18 

buiten het 

bestemmingsplan 

Buitenoebied valt. 

2 Beckummerweg 32 Het bestemmingsvlak "Agrarisch -Agrarisch bedrijf" dient te warden aangepast. Bestemmingsvlak 

aanoassen. 

2 Beckummerweg 46 Er Is geen sprake van een agrarisch bedrijf. De bestemming "Agrarisch -Agrarisch bedrijf" wijzigen in De bestemming 

"Wonen", "Agrarisch - Agrarisch 

bedrijf" word! in 

"Wonen" gewiizigd. 

2 Beckummerweg 4 7 Het betreflende perceel heel! de bestemming voor een agrarisch bedrijf gekregen. In he! vlgerende Het bestemmingsvlak 

bestemmlngsplan Buitengebied heel! he! nog een dubbele woonbestemming. Op he! perceel staan twee word! conform het 

burgerwoningen. vigerende 

bestemmingsplan 

Buitengebied 

aanqepast. 

2 Brandweg 16 He! college heel! ingestemd met de herbouw van een karakteristieke schuur. De hoogte is echter Er word! een 

afwijkend (8 meter) van de maximals hoogte van bijgebouwen, zoals vastgelegd in het bestemmingsplan. aanduiding afwijkende 

maatvoering van 8 

meter voor het 

bijgebouw op de 

verbeelding 

opgenomen. De 

planregels warden 

hieroo ook aanoeoast. 

2 Eijssinkpasweg 6 en De aanduiding "2" bij "maximum aantal wooneenheden" moet verwijderd warden. He! gaat om Mn De aanduiding "2" word! 

6a wonlno Cwonino met inwonino). verwiiderd. 

2 Geukerdijk I 39 De ultbreiding van he! bestemmingsvlak "Wonen" van he! perceel Geukerdijk 139 heel! gevolgen voor He! bestemmingsvlak 

een nabijgelegen agrarische bedrijf. Dit is milieuhygienisch niet wenselijk. "Wonen" word! conform 

he! vigerende 

bestemmingsplan 

Buitennebied 
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aanaeoasl. 
2 Grevenpaalweg 22 Er is geen sprake van een paardenhouderij. De bestemming "Agrarisch - Paardenhouderij" wijzigen in De bestemming 

"Wonen". • Agrarisch -

Paardenhouderij" wordt 

in 'Wonen" gewijzlgd 

(grootte 

bestemmingsvlak 

conform he! 

voorontwerp 

bestemmingsplan 

Buitenoebied). 

2 Hengelosestraat 51 De aanduiding "bedrijf" toevoegen. Aanduiding "bedrijf" 

toevoeQen. 

2 Hengelosestraat 83 De bestemming "Horeca" van het ter plaatste gevestigde restaurant dient vergroot te warden ivm met het Het bestemmingsvlak 

bestaande parkeerterrein van het restaurant. "Horeca" wordt vergroot 

tpv de bestaande 

oarkeerolaats. 

2 Hengeloseweg In hat vigerende bestemmingsplan Buitengebied was he! 1 agrarisch bedrijf. In het voorontwerp is het De bestemming wonen 

192/194 woonhuis Hengelosestraat 194 afgesplitst van het agrarisch bedrijf en heett de bestemming "Wonen" van de woning 

gekregen. Di! lever! milieuhygienisch problemen op. De woning Hengelosestraat 194 dient bij de Hengelosestraat 194 

agrarische bestemming van het perceel Hengelosestraat 192 betrokken le warden. wordt gewijzigd in 

• Agrarisch - Agrarlsch 

bedrijf" zodat het samen 

met nr. 192 een 

agrarisch bedrijl is. He! 

bestemmingsvlak word! 

verklelnd naar 1.5 ha. 

2 Hengelosestraat 200 Het bestemmingsvlak van het agrarisch bedrijf is le groat en ligt voor groat deel op andermans eigendom. Het bestemmingsvlak 

"Agrarisch -Agrarisch 

bedriif" wordt verkleind. 

2 Hengelosestraat 202 Het bestemmingsvlak van he! perceel aan de Hengelosestraat 202 is le groat en ligt voor een groat deel Het aangepijlde 

over een andermans eiaendom. bestemminasviak aan 
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de Hengelosestraat 202 

word! verkleind. 

2 Hengelosestraat 204 De schuur achier he! perceel Hengelosestraat 204 hoort bij de woning Hengelosestraat 204 (dus niet bij De achterliggende 

he! agrarisch bedrijf). Deze schuur dlent een woonbestemming te krijgen. schuur wordt bestemd 

tot "Wonen". 

2 Hulstweg 3 Het bestemmingsvlak "Wonen" is uitgebreid boven een bestaand bosperceel. Dit is niet wenselijk. Het bestemmingsvlak 

word! conform het 

vigerende 

bestemmingsplan 

Buitengebied aangepast 

2 Hulstweg 9/11 Het agrarisch bedrijf heel\ geen IV tak meer. Tevens staat de aanduiding "maatschappelijk (m)" op het De aanduiding "IV" 

verkeerde gebouw. word! verwijderd en de 

aanduiding 

"maatschappelijk" word! 

verplaatst naar het 

iuiste Qebouw. 

2 Hulstweg 15 Er is geen sprake van een agrarisch bedrijf. De bestemming "Agrarisch -Agrarisch bedrijf" wijzigen In De bestemming 

"Wonen", "Agrarisch - Agrarisch 

bedrijf" word! in 

"Wonen" oewiiziod. 

2 Kolenbranderweg Het bestemmingsplan Buitengebled, partiele herziening Kolenbranderweg valt buiten de grenzen van het Het bestemmingsplan 

bestemmingsplan Buitengebied 2009. Buitengebied, partiele 

herziening 

Kolenbranderweg valt 

buiten de grenzen van 

het bestemmingsplan 

Buitenaebied. 

2 Kolenbranderweg 88 Op de analoge verbeelding staat een ander bestemmingsvlak dan op de digitale verbeelding. Dit moet Het bestemmingsvlak 

met elkaar in overeenstemming gebracht worden. op de analoge 

verbeelding word! in 

overeenstemming 

Qebracht met de digitale 
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verbeeldinc1. 

2 Oude Boekeloseweg Het bestemmingsvlak "Agrarisch - Agrarisch bedrljf" dient le warden gewijzigd. Het bestemmingsvlak 

112 wiiziaen. 

2 Oude Boekeloseweg Er is sprake van een agrarisch bedrijf, de bestemming "Agrarisch -Agrarisch bedrijf" opnemen. De bestemming "Bedrijf" 

114 vervangen door de 

bestemming "Agrarisch 

- Aararisch bedriif". 

2 Rietmolenweg 51 De uitbreiding van he! bestemmingsvlak "Wonen" van het perceel Rietmolenweg 51 heeft gevolgen voor Het bestemmingsvlak 

nabijgelegen agrarische bedrijven. Dit is milieuhyglenisch niet wenselijk. 'Wonen" wordt conform 

het vigerende 

bestemmingsplan 

Buitengebied 

aanaeoast. 

2 Schaddenweg 30 De uitbreiding van he! bestemmingsvlak "Bedrijf" met de aanduiding hovenier is zeer tors. Dit houdt in dat Het bestemmingsvlak 

er binnen het gehele bestemmingsvlak gebouwen opgericht kunnen warden. Dit is niet wenselijk. "Bedrijf" word! 

aangepast met een 

aanduldlng op een deel 

van he! perceel waar 

geen bebouwing mag 

warden ooaericht. 

2 Schoolkaterdijk Er is sprake van een intensieve veehouderij. Er dient een IV-aanduiding en een specifieke Er word! een 

27/27a bouwaanduiding - afwijkende maatvoerlng te warden opgenomen. aanduiding "IV" en "sba-

amv 2" ooaenomen. 

2 Schoolkaterdijk 39 Aanpassen aan het onherroepelijke bestemmingsplan 'Buitengebied partiele herziening Landgoed Aanpassen 

Eppenzolder". bestemmingen en 

aanduidlnaen. 

2 Schoolkaterdijk 47 De bestemming "Bedrijf" vervangen voor "Agrarisch -Agrarisch bedrijf". De bestemming "Bedrijf" 

wijzigen in "Agrarisch -

Aararisch bedriif". 

2 Schoolkaterdijk 76 Er is geen sprake van een intensieve veehouderij . De aanduidlng "IV" dient verwijderd te warden. De aanduiding "IV" 

word! verwijderd van 

het bestemminQsvlak. 
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2 Slepelerveld Hel beslemmingsplan bedrijvenlerreln Stepe/erve/d vali buiten de grenzen van hel beslemmingsplan Het bestemmlngsplan 

Buitengabled De p/angrens moal hlerop wo1den aangepa.st. bedrljvenlerreln 
Stepelerveld van bulten 
de grenzen van het 

bestemmlngsplan 
Builengebied. De 

plangrens hlerop 
aanpassen. 

2 Veldhulsweg 515a Er is geen sprake van een agrarlsch bedrljl. De bestemmlng "Agrarlsch -Agrarisch bedrijf" wijzigen in De bestemmlng 
"Wonen". "Agrartsch - Agrarlsch 

bedrijf" word! in 
·wonen· aewli71nd. 

2 Wlsslnkbtlnkweg 69 De uitbreidlng van het bestemmfnlJsvlak "Wonan" van de percelen Wfssinkbrinkweg 69 eh 73 heeft Hel bestemmtngsvlak 

en 73 gevolgen voor ean nabfjgelegen agrarlscha bedrijf. Dlt Is mllleuhygienisch niet wenselljk. 'Wonen• word! conform 

he! ViQerende 
besternmlngsplan 
Builengebled 
aangepast. Ott is 

conform 
eioendomsslluatie. 

3 Bartelerweg 11 De uitbreidlng van hel bestemmlngsvtak 'Wonen• van he! perceel Bartelerweg 1 t heel! gevolgen voor Hel bestemmlngsvlak 
eeri nabilgelegen agrarische bedrl)f. Ott Is mllle~hygiilnisch nlel wenseiljk. ·wonen" word! conform 

het vlgerende 
beslemmlngsplan 
Bu!Lengebled 
aannAru>SI. 

3 Barteterweg 16 Er Is sprake van een agrarlsch bedrljl tussen de 10 en 40 nge·s. Hlervoor geldt een best.emmlngsvlak van Hel bestemmlngsvtak 
maxfmaal 1,0 ha Het bestemmingsvlakdient verkleind te warden van 1,5 ha naar 1 ha. word! verkleind van 1,5 

ha naar 1 O. Ha. 

3 Belshofweg 6 Het bestemmlngsvlak ''Agrarlsch -Agrarisch bedrijf' Is niet /ogisch en client aangepast te warden. He! bestemmingsvlak 
• Agrarfsch - Agrarlsch 
bedrlif" word! 
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aanaeoast. 

3 Brammeloweg 16 Er is geen sprake van een paardenhouderij. De bestemming "Agrarisch - Paardenhouderij" moat De bestemming 

gewijzigd worden in "Agrarisch -Agrarisch bedrijf (A-AB)". "Agrarisch -

Paardenhouderij" word! 

gewijzigd in "Agrarisch 

- Aararisch bedriif". 

3 Brammeloweg 21 Het bestemmingsvlak Brammeloweg 21 van de manege Brammelhoeve dient te worden aangepast. De Het bestemmingsvlak 

aanduidingsgrens moet overeenkomen met de bestemmingsgrens. aanpassen. De 

aanduldingsgrens word! 

oak aanoeoast. 

3 Brammeloweg 27 De uitbreiding van het bestemmingsvlak "Wonen" van he! perceel Brammeloweg 27 heel! gevolgen voor He! bestemmlngsvlak 

een nabijgelegen agrarische bedrijf. Di! is milieuhygienisch nlet wenselijk. "Wonen" word! conform 

he! vigerende 

bestemmingsplan 

Buitengebied 

aanoeoast. 

3 Brammeloweg 48 Het bestemmlngsvlak van het perceel Brammeloweg 48 dient le worden aangepast. He! bestemmingsvlak 

aanpassen. 

3 Diepenheimseweg B Er is geen sprake van een agrarisch bedrijf. De bestemming "Agrarisch -Agrarisch bedrijf" wijzigen in De bestemming 

"Wonen". De eigenaren hebben di! aangegeven in de enquete. "Agrarisch - Agrarisch 

bedrijf" word! in 

"Wonen" gewijzigd en 

word! verkleind. 

3 Eibergsestraat 173 De schuren behorende bij Eibergsestraat 173 hebben een "Agrarisch - Agrarisch bedrijf" gekregen. Di! is Bestemming "Agrarisch 

onjuist. Het hele perceel moet een woonbestemming krijgen. De grootte van he! getekende - Agrarisch bedrijf'' 

bestemmingsvlak is akkoord. Bij de percelen Eibergsestraat 171 en 173 gaat he! om in totaal twee aanpassen naar 

woningen. Dus he! bestemmingsvlak "Agrarisch -Agrarisch bedrijf" dient gewijzigd le word en In een woonbestemming. 

woonbestemmlng. 

3 Eibergsestraat 173a Er is geen sprake van een agrarisch bedrijf. De bestemming "Agrarisch -Agrarisch bedrijf" meet De bestemming 

gewijzigd warden in "Wonen" conform he! vigerende bestemmingsplan Buitengebied. De koppeling met 'Agrarisch - Agrarisch 

he! perceel Eibergestraat 173 dient verwijderd le warden. De grootte van het bestemmingsvlak is bedrijf" word! gewijzigd 

akkoord. in 'Wonen". De 

\\1/1 .... ;;;;1 1256 



NOTA JNSPRAAK EN OVERLEG BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBJED HAAKSBERGEJ 

koppeling met perceel 

Eibergsestraat 173 

word! verwiiderd. 

3 Eibergsestraat 232 Er is nag sprake van een agrarisch bedrijf. De bestemmlng "Wonen" moet warden gewijzigd in "Agrarisch Bestemming "Wonen" 

-Agrarisch bedrijf". aanpassen naar 

"Agrarisch -Agrarisch 

bedritt". 

3 Eibergsestraat 238 Aanduiding (·bw) toevoegen. Geen bedrijfswoning toegestaan. Aanduiding "·bw" 

toevoecien. 

3 Eibergsestraat 242 Er is geen sprake van een intensieve veehouderij. De aanduiding "IV" dient verwijderd le warden. Naar De aanduiding "IV" 

aanleiding van de MER en passende beoordeling word! de aanduiding "sba-amv5" opgenomen. Zie ook word! verwijderd van 

hoofdstuk 2. het bestemmingsvlak. 

Ook word! de 

aanduiding "sba-amv5" 

ooaenomen. 

3 Enschedesestraat Het bestemmlngsvlak dient le warden aangepast. Het bestemmingsvlak 

177 aanoassen. 

3 Goorsestraat Het bestemmingsvlak agrarisch Is doorgetrokken tot over de weg. Dit dient aangepasl te warden. De bestemming 

ongenummerd (op de "Agrarisch" word! 

hoek met de gedeeltelijk gewijzigd in 

Westsinael) "Verkeer". 

3 Goorsestraat klein Een klein gedeelte van het trace van de Goorsestraal thv nr 74 moet buiten het plangebied warden Plangebied aanpassen. 

deal thv nr 74 qehouden, aanaezien het val! In het bestemminasolan Doro - Wolferink. 

3 Haarweg 46 Dit betreft een onderdeel van een Rood voor Rood-project. Er word! een nieuwe woning gerealiseerd. De bestemming 

Hiervoor word! de bestemming "Wonen" opgenomen. "Wonen" word! 

ooaenomen. 

3 Hassinkbrinkweg 1 a Deze twee agrarische bedrijven zijn door de gemeente aangekocht bezit van de gemeente in het kader De IV-aanduidingen en 

en 24 van de ontwikkelina van de nieuwe wiik Wissinkbrink. De aanduidinaen "IV" warden verwiiderd. warden verwllderd. 

3 Heetpasweg 2 Er is geen sprake van een intensieve veehouderij. De aanduiding "IV" dient verwijderd le warden. De aanduidingen 'IV" 

word! verwijderd van 

het bestemminasvlak. 
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3 Kattendamsweg 23 Dit betreft een locatie waarvoor de Rood voor Rood regeling is toegepast. He! agrarisch bedrijf Is gestopt Voor de beide woningen 

en 25 en de opstallen worden gesloopt. Het perceel krijgt de bestemming "Wonen". Er is sprake van twee word! de bestemmlng 

woninaen rvoormallae bedriifswonina en de nieuwe wonlno in he! kader van Rood voor Roodl, •wonen· oooenomen. 

3 Kattendamsweg ong. Op de locatie stand een veldschuur, die ender het overgangsrecht viel. De veldschuur is zonder De aanduiding 

bouwvergunning verplaatst naar een andere plek. De veldschurenregeling werkt niet voor deze specifieke "specifieke vorm van 
veldschuur. Deze veldschuur krijgt daarom een specirieke aanduiding op de nieuwe plek. agrarisch - veldschuur" 

word! voor de nieuwe 

locatie ooaenomen. 

3 Marktvelderweg 2 He! agrarisch bestemmingsvlak is le groat en dient verkleind le warden. He! bestemmingsvlak 

"Agrarisch - Agrarisch 

bedrijf" word! verkleind 

tot max. 1,5 ha. 

3 Olthuisweg 18 Er Is geen sprake van een intensieve veehouderij. De aanduiding "IV" dient verwijderd te warden. De aanduidingen "IV" 

word! verwijderd van 

he! bestemminasvlak. 

3 Rietmolenweg 17 De uitbreiding van he! bestemmingsvtak 'Wonen" van he! perceel Rietmolenweg 17 heel! gevolgen voor Het bestemmingsvlak 

een nabijgelegen agrarische bedrijf. Di! is milieuhygienisch niet wenselijk. "Wonen" word! conform 

het vigerende 

bestemmingsplan 

Buitengebied 

aanQepast. 

3 Scholten hagen- Het bestemmingsplan Scholtenhagen-Watermolen val! buiten de grenzen van het bestemmingsplan He! bestemmingsplan 

Watermolen Buitengebied. Scholten hagen-

Watermolen val! bulten 

de grenzen van het 

bestemmingsplan 

Buitenoebied. 

3 Voordtweg 16 Het bestemmingsvlak "Agrarisch - Agrarisch bedrijf" dient verkleind te warden. Dit bestemmingsvlak ligt Het bestemmingsvlak 

gedeeltelijk op buurmans grand. "Agrarisch -Agrarisch 

bedrijf" word! verkleind 

(alleen op eigen 

- perceel) . 
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3 Vrevelinkweg 1 en 3 Op dlt perceel komen Rood voor Rood woningen. De agrarische bestemming "Agrarisch -Agrarisch Bestemming "Agrarisch 

bedrijf" moet warden gewijzigd naar twee woonbestemmingen. In totaal vier aparte bestemmingsvlakken - Agrarisch bedrijf" 

"Wonen". aanpassen naar 

woonbestemminQen. 

3 Weerninksweg 8 Er is geen sprake van een agrarisch bedrijf. De bestemming "Agrarisch - Agrarisch bedrljf" wijzigen in De bestemming 

'Wonen". "Agrarisch -Agrarisch 

bedrijf" wordt in 

"Wonen" gewijzigd 

(grootte 

bestemmingsvlak 

aansluiten bij 

naastgelegen woning 

Weerninkswea 10). 

4 Buurserstraat Het perceel naast Buurserstraat 183 heeft de bestemming wonen gekregen. Dit houdt in dat hier een De bestemming 

perceel : I 05511 nieuwe woning gerealiseerd kan warden. Dit is niet de bedoeling. De bestemming moet conform het "Wonen" wordt 

(naast het perceel vigerende bestemmingsplan Buitengebied bestemd warden. verwijderd en gewijzigd 

Buurserstraat 183) conform het vigerende 

bestemmingsplan 

Buitenaebied 

4 Elderinksweg 2, 2a De aanpassing van het bestemmingsvlak van deze percelen is achteraf bezien niet zo logisch gekozen. Het bestemmingsvlak 

en 4 Deze dient aangepast te warden. "Wonen" wordt conform 

het vigerende 

bestemmingsplan 

Buitengebied 

aangepast. D it is 

conform 

eioendomssituatie. 

4 Enschedesestraat De vergroting van het bestemmingsvlak "Wonen" van het perceel Enschedesestraat 133 is le tors Het bestemmingsvlak 

133 opgenomen. Dit dient le warden aangepast conform het vigerende bestemmingsplan. wordt aangepast 

conform he1 vigerende 

bestemminasolan. 

4 Enschedesestraal De uitbreidino van het bestemminasvlak "Wonen" van het perceel Enschedesestraat 170 heeft oevoloen Het bestemminosvlak 
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170 voor een nabljgelegen hovenlersbedr!Jf. Oit is milieuhyglenisch nlet wenselljk. "Wonen' word! zoveel 
mogelljk conform het 
vlgerende 

bestemmlngsplan 
Buitengebied 

aangepast. Alie 
beslaande bebouwtng 
word! blnnen het 
bestemmingsvlak 

'Wonen" oebraelit. 

4 Enschedeseslraal Het beslemmlngsvlak ·wonen" moel vergroot warden richtlng Noordsingel. Ook dlenen de percelen naast Bestemming "Wonen" 

177 de Noordslngel de bestemmlng "Bos• te krljgen. vergroten en 
bestemmlng "Bos· 

opnemen. 

4 Grintenbosweg 53 Er Is geen sprake van een agrarlsch bedrljf. De beslemmlng "Agrarlsoh - Agrarlsch bedrljl' wtjzlgen In De bestemmlng 
'Wonen•. "Agrarlsch - Agrarfsch 

bedrljf" wordt In 
·wonen· oewJlzlad 

4 H11akSbergerweg 31 Oil perceel heeft In he! vooro11twerp beslemmlngsplan de bestemmlng "A·AB" gekregen. In he! vigerende He! bestemmlngsvlak 

beS1emmingsplan Buitengabled heefl hel perceel een woonbestemmlng. Er Is geen sprake van een "A·AB" word! conform 

agrarlsch bedrljl. hel vigerende 
bestemmlngsplan 
Bullengebled gewljzlgd 
In de beS1emming 
"Wonen•. 

4 Haaksbergerweg Er Is geen sp1ake van eeri agrarfsch bedrljl. De beslemmlng "Aglarls<lh -Agrarlsch bedrljl " wljzigen in De bestemmlng 

31/31a 'Wonen•. "Agrarisch - Agrarlscll 
bedrijf' wordt In wonen 
gewi).zlgd (conform het 

vlgerende 
beslemmingsp!an 
Bulleooebledl. 
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4 Hanenbe1gweg 36 Het agrarisch bedrijf is opgesplitst In een bestemmlng "Agrarisch - Agrarisch bedfljf" en '.Wonen'. Het De bestemmiAg 
perceel meet conform het vlgerende bestemmlngsplan Buitengebied bestemd warden. 'Wonen" word! 

gewijzigd in ~Agrarlsch 
- Agrarisch bedrl)f' 

conform het vigerende 
bestemmingsplan 
Buitengebled. Het 

bestemmingsvtak mag 
maximaal 1,5 ha Groot 
warden~ 

4 Haaksbergerweg 39d De bl)gebouwen vallen builen het bouwvlak. Het bouwvtak moet worden aangepas1. Het bouwvlak 

-Z aanpassen. 

4 Hultenweg 'I 4 De woonbestemming dient te warden gewljzlgd In een agrarische bestemming. De bestemmlng 
'Wonen' wijzlgen In 

• Agrarisch - Agrarlsch 
bedrljr en opnemen 

"sba·amv5". 

4 Hultenweg 15 Er ls geen sprake van een agrarisch bedri)f. De bestemmlng 'Agrarisch -Agrarisch bedrlW wljzlgen in De bestemmlng 
'Woneri". T1jdens rnilleucontrole In 2007 is geconstateerd dater geen bedrijfsmaflge actlvlteften meer • Agrarlsch - Agrarlsch 
plaatsvlnden; bedrijl" wordl In 

"Wonen• gewl]zigd. Het 
bestemmingsvlak wordl 

verklelnd 

4 Klelweg 2 en 4 De ultbrelding van hel baslemmlngslllak "Wonen• van het perceel Klelweg 2 heeft gevolgen voor een Het bestemmingsvlak 
nabijgelegen kampeerterreln. Dlt Is mllleuhygf~nisch nlet wel)S61ijk. 'Wonen" word! zoveel 

mogelijk conform hat 

vigerende 
bestemmingsplan 
Buftengebied 
aangepast. Alie 
bestaande bebouwlng 
word! bionen het 
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bestemmlngsvlak 
"Wonen· nabracht. 

4 Klelweg 3 De uitbrelding van hel beslemmlngsvlak "Wonen· van hel perceel Klelweg 3 heelt gevolgen voor een Het beslemmlngsvtak 
nabl)gelegon kampeetterreln. Oil is mRieuhygfanlsc:h niet wenselljk. "Wonen· wordt conlorm 

het vigorende 
bestemmlngsplan 
Buitengebled 
aanaeoast. 

4 Kwekerljweg 4, 48 en De aandutdng "3" blj 'maximum aantal wooneenheden" moot worden gewijzlgd in "2". Het g~t om iwee Op de locatie wordt d11 
10 wonlngen (een woning en een woning met lmvonlng), aanduidng •3• gewfjzigd 

In "2". 
4 (en 7) Laakmorsweg 3 De camping krijgt alsnog een recreatlebestemmlng. De bestemmlng 

'Recreat111-
Verblljlsrecroatlo" wordl 
opgenomen met de 
aandulding 
"bedrijfswonlng 
ultaestoten'. 

4 Leemdljk 6 Er Is geen sprake van eeo agratisch bedrijf. De beslemmlng 'Agrarisch - 1\grarisc:h be01~" wijzigen In De bestemmlng 
"Wonen'. • Agrarisch -Agrarlsch 

bedliW wordl In 
·wonen• aewlizlod. 

4 Leomdljk 9 De ultbreldlng van hel bestemmlngsvlak "Wonen" van hel perceel Leemdljk 9 heefl gevolgen voor een Het be&temmlngsvlnk 
nabljgeley1;1n agrarlsoh bedrljt. Dll fs mlllouhygienisch niet wenselljk. •wonen' wordt zoveal 

mogelijk conform hot 
vigerende 
beslemmingsplan 
Buitengebled 
aangepast. Alie 
bestaande bebouwlng 
wordl blnnen hel 
bestemminasvlak 
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"Wonen" aebracht. 

4 Leemdijk 21, 23 en Het bestemmingsvlak ''Wonen" begrenzen. Voor dit bestemmingsvlak geld! de aanduiding "3" bij Het bestemmingsvlak 

25 ·maximum aantal wooneenheden''. "Wonen" begrenzen. 

Hierbij geldt de 

aanduidino "3". 

4 Leemdijk 27 en 29 Het bestemmingsvlak "Wonen" begrenzen. Voor dit bestemmingsvlak geldt de aanduiding "2" bij Het bestemmingsvlak 

"maximum aantal wooneenheden ''. "Wonen" begrenzen. 

Hierbij geld! de 

aanduiding "2''. 

4 Morgensterweg 31 Er is geen sprake van een paardenhouderlj. De bestemming "Agrarisch - Paardenhouderij" moet De bestemming 

gewijzigd warden in "Wonen". "Agrarisch -

Paardenhouderij" wordt 

in "Wonen" aewiiziad . 

4 Noordsingel De bestemmingsplannen Noordsingel en Noordsingel 3 warden opgenomen in het bestemmingsplan. De Voor de Noordsingel 

Noordsingel dient een verkeersbestemming te krijgen. een 

verkeersbestemming 

openemen. 

4 Oude Boekeloseweg Door middel van een artikel 19 lid 1 vrijstelllngsprocedure is een bouwvergunning verleend voor een Voor deze locatie de 

ong. (perceel gelegen woning. De planologische procedure hiervoor is afgerond. Dit perceel krijgt de bestemming "Wonen". bestemming ''Wonen" 

tussen 84 en 88/BBal oonemen. 

4 Ou de Het bestemmingsvlak "Agrarisch -Agrarisch bedrijf" dient te warden aangepast. Het bestemmingsvlak 

Enschedeseweg 31 "Agrarisch -Agrarisch 

bedrijf" word! 

aangepast 

4 Oude De vergroting van het bestemmingsvlak van het perceel Oude Enschedeseweg 47a Is achteraf bezien te Het bestemmingsvlak 

Enschedeseweg 47a tors gekozen. Dit dient aangepast te warden. "Wonen" wordt zoveel 

mogelijk conform het 

vigerende 

bestemmingsplan 

builengebied 

aangepast. Alie 

bestaande bebouwina 



NOTA INSPRAAK EN OVERLEG BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED HAAKSBERGEN l 

word! binnen het 

bestemmingsvlak 

"Wonen" Qebracht. 

4 Scholten hagen- Het bestemmingsplan Scholtenhagen-Watermolen val! buiten de grenzen van het bestemmingsplan Het bestemmingsplan 

Watermolen Buitengebied. Schcltenhagen-

Watermolen val! buiten 

de grenzen van het 

bestemmingsplan 

Buitenaebied. 

4 Siepeweg 21 De bestaande woning is gesloopt en door middel van een artikel 19 lid 2 WRO is een nieuwe woning Het bestemmingsvlak 

gebouwd direct naast bestaande bestemmingsvlak. Het bestemmingsvlak dient vergroot le warden. "Wonen" word! 

aangepast zodat de 

vergunde vergunning 

hierin val!. 

4 Smitterijweg B Aanpassen naar aanleiding van het onherroepelijke bestemmlngsplan "Buitengebied, partiele herziening Aanpassen 

Smitterijweg B" . bestemmingen 

"Wonen", 

"Maatschappelijk" en 

"AW-NL" en de 

aanduidingen 

"zorginstelling", "-bw" en 

"Qroen". 

4 Urkerzijweg 2/2a De uitbreiding van het bestemmingsvlak "Wonen" van het perceel Urkerzijweg 2/2a heel! gevolgen voor Het bestemmingsvlak 

een nabijgelegen agrarische bedrijl. Dit is milieuhygienisch niet wenselijk. "Wonen" word! conform 

het vigerende 

bestemmingsplan 

Buitengebied 

aanaeoast. 

4 Welmerweg Bestemmingsvlak aanpassen. Bestemmingsvlak met twee woningen wljzigen in twee Bestemmingsvlak met 

4/Kalkdijk bestemmingsvlakken "Wonen". Voor de schuur een aanduiding opnemen vanwege de grotere twee woningen 

oppervlakte. aanpassen in twee 

bestemminosvlakken 
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''Wonen". Aanduiding 

opnemen voor schuur. 

4 Zoomweg 11 en 13 Het bestemmingsvlak "Wonen" meet warden begrensd. Voor dit bestemmingsvlak geld! de aanduiding He! bestemmingsvlak 

"2" bij "maximaal aantal wooneenheden". "Wonen" word! 

begrensd en hierbij 

aeldt de aanduidina "2". 

5 Aamweg33-Z De bijgebouwen vallen buiten he! bouwvlak. He! bouwvlak aanpassen. Het bouwvlak 

aanoassen. 

5 Aamweg 35-Z De bijgebouwen vallen buiten he! bouwvlak. Het bouwvlak aanpassen. Het bouwvlak 

aanoassen. 

5 Bosweg 4 en de Noor Voor he! perceel Bosweg 4 word! de Rood voor Rood regaling toegepast. De bestemming "A-AB" meet De bestemming "A-AB" 

warden gewijzigd in de bestemming "Wonen". De nieuwe woning in he! kader van Rood voor Rood zal in word! gewijzigd in 

het verlengde van de Noor warden gebouwd. Hiervoor dient de bestemming "Wonen" le warden "Wonen" en oak voor de 

opgenomen. De restruimte krijgt de naastgelegen gebiedsbestemming. De planologische procedure andere locatie word! de 

hiervoor is afgerond. bestemming "A-AB" 

opgenomen. De 

restruimte krijgt de 

naastgelegen 

aebiedsbestemmina. 

5 Broekheurnerweg 29 De bijgebouwen vallen buiten het bouwvlak. Het bouwvlak aanpassen. He! bouwvlak 

-Z aanoassen. 

5 Broekheurnerweg 31 De bijgebouwen vallen buiten het bouwvlak Het bouwvlak aanpassen. Het bouwvlak 

-Z aanoassen. 

5 Broekheurnerweg Voor de locatie Broekheurnerweg 100 wordt de bestemming "R-VR" aangepast naar ''Wonen". Het bestemmingsvlak 

100 "Recreatie -

Verblijfsrecreatie" word! 

qewiizii:id in ''Wonen", 

5 Broekheurnerweg De vergroting van het bestemmingsvlak van he! perceel Broekheurnerweg 110 en 112 is achteraf bezien Het bestemmingsvlak 

110 en 112 le fors gekozen. Dit dient aangepast te warden. "Wonen" word! zoveel 

mogelijk conform het 

vigerende 

bestemminasplan 
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Buitengebied 

aanaeoast. 

5 Hambree 21 -Z De bijgebouwen vallen buiten het bouwvlak. Het bouwvfak aanpassen. Het bouwvlak 

aanoassen. 

5 Hambree 39 -Z De bijgebouwen vallen buiten het bouwvlak. Het bouwvlak aanpassen. Het bouwvlak 

aanoassen. 

5 Hegebeekweg 2 Het bestemmingsvlak "Wonen" ligt gedeeltelijk op het perceel van de buren. Dit dient aangepast te Het bestemmingsvlak 

warden. "Wonen" wordt 

aangepast, zodat di! op 

he! eiaen perceel liot. 

5 Hegeveldweg 1 O Het bestemmingsvlak "Wonen" van het perceel Hegeveldweg 10 dient vergroot te warden. Enkele He! bestemmingsvlak 

bestaande schuren vallen bulten he! bestemmlnqsvfak. aanoassen. 

5 Langenbergweg 9e - De bijgebouwen vallen buiten het bouwvlak. Het bouwvlak aanpassen. Het bouwvlak 

z aanoassen. 

5 Langenbergweg 18 - De bijgebouwen vallen buiten het bestemmingsvlak. Het bestemmingsvlak aanpassen. Het bestemmingsvlak 

z aanoassen. 

5 Langenbergweg 20 - De bljgebouwen vallen buiten het bestemmingsvlak. He! bestemmingsvlak aanpassen. Het bestemmingsvlak 

z aanoassen. 

5 Meijersgaardenweg De bijgebouwen vallen buiten het bouwvlak. Het bouwvlak aanpassen. Het bouwvlak 

25a-Z aanoassen. 

5 Oude Buurserdijk 2 He! bestemmingsvlak dient aangepast le warden. De aanduiding "ks" meet ter plaatse van de bestaande Het bestemmingsvlak 

Kwekerij/ kassen komen. aanpassen en de 

Sterrenwacht aanduiding "ks" 

oonemen. 

5 Porikweg 3 Er is geen sprake van een agrarisch bedrijt. De eigenaren hebben dit ook aangegeven in de agrarische De bestemming 

enquete. De bestemming "Agrarisch -Agrarisch bedrijf" wijzigen in "Wonen". Aanpijling opnemen voor "Agrarisch -Agrarlsch 

relatie met woonvlak (-w) aan de overkant van de weg. bedrijf" wordt in wonen 

gewijzigd. Ook wordt de 

aanoi'lina aanaeoast. 

5 Porikweg 6 en 11 Dit agrarisch bedrijf heel! in het voorontwerp bestemmingsplannen drie verschillende De oppervlakte van de 

bestemminasvlakken aekreaen. Deze bestemminasvlakken zlin met een koooelina aan elkaar aekoooeld. drie 
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De lotale oppervlakte van al deze bestemmingsvlakken is meer dan 1,5 ha. Dit moet aangepast worden. bestemmingsvlakken 

Tevens moeten bij de twee noordelijkste bestemmingsvlakken de aanduidingen "IV" verwijderd warden. "Agrarisch - Agrarisch 

Alleen bij het zuidelijke bestemmingsvlak is sprake van een intensieve veehouderij. De aanduiding voor bedrijf" dient verkleind 

de grootte van het bouwperceel "sba-amv" worden aangepast aan de vigerende situatle. te worden naar max. 1,5 

ha. Ook worden de 

aanduldingen "IV" van 

de twee noordelijke 

bestemmingsvlakken 

verwijderd. De 

aanduidingen "sba-amv'' 

worden aan de 

vigerende situatie 

aanaeoast. 

5 Porikweg 7 Bestemmingsvlak ligt bij buurman op het perceel, moet veranderd worden. He! bestemmingsvlak 

aanoassen. 

5 Reinksweg 12 -Z De bijgebouwen vallen buiten het bouwvlak. Het bouwvlak aanpassen. Het bouwvlak 

aanoassen. 

5 Stendermolenweg 3 - Er dienen twee kleinere aparte bestemmingsvlakken gemaakt te warden (conform he! huidige Kleinere afzonderlijke 

z bestemmingsplan). bestemmingsvlakken 

opnemen. 

5 Stendermolenweg 5 - Er dienen twee kleinere aparte bestemmingsvlakken gemaakt te worden (conform het huidige Kleinere afzonderlijke 

z bestemmingsplan). bestemmingsvlakken 

opnemen. 

5 Wargerinksweg 30 Het bestemmingsvlak dient conform he! vigerende bestemmingsplan Buitengebied verkleind le worden. He! bestemmingsvlak 

Feitelijk alleen de camping bestemmen met "R-VR" en niet he! weiland. "Recreatie-

Verblijfsrecreatle" word! 

zoveel mogelijk conform 

he! vigerende 

bestemmingsplan 

Buitengebied 

aangepast. 

5 Perceel D 2.824 en D De aemeente heeft medewerkina verleend om he! bos oo oerceel D 2824 le kaooen en om he! oerceel D Oo he! oerceel D 282.4 
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2410 241 O in le planten. He! is noodzakelijk dat hiervoor de bestemmingen van beide percelen wordt wordt de bestemming 

aangepast. "Bos" verwijderd. Het 

percee\ D 241 O krijgt de 

beslemmina "Bos". 

5 Diverse percelen In he! kader van de Landinrichling Enschede-Zuid worden diverse perce\en ingericht als natuur. Oil zijn Bestemmlng aanpassen 

percelen ten oosten van de Broekheurnerweg in de omgeving van de gemeentegrens met de gemeente naar "Natuur". 

Enschede. 

6 Eibergsestraat 195 De opperv\akte van dit bestemmingsviak en het vlak aan de overzijde van de weg is le groot (grater dan Het bestemmingsviak 

1,5 ha). Dit dient aangepast le worden. Naar aanleiding van de MER en passende beoordeiing word! de "Agrarisch - Agrarisch 

aanduiding "sba-amv5" opgenomen. Zie ook hoofdstuk 2. bedrijf" wordt zoveel 

naar het noorden 

verschoven (zover 

mogelijktov 

Eibergsestraat 

199/201). De 

aanduiding "sba-amv5" 

wordt oooenomen. 

6 Eibergsestraat 199 De bestemming "Bedrijf" van he! perceel Eibergseslraat 199 en 102 grenst direct tegen de bestemming He! bestemmingsviak 

en 201 "Agrarisch -Agrarisch bedrijf" van het naastgelegen perceel. Het bestemmingsvlak "Bedrijf" dienl aan de "Bedrijf" wordt aan de 

noordzijde aangepast le worden. noordzijde zoveel 

mogelijk conform he! 

vigerende 

bestemmingsplan 

Builengebied 

aanoeoasl. 

6 Eibergsestraat Bil het bestemmen van daze twee percelen is onvoldoende rekening gehouden met de He! bestemmingsv\ak 

213/215 elgendomssitualie. De bestemming wonen van he! perceel Elbergseslraat 215 dient conform he! van he! percee\ 

vigerende bestemmingsplan Bultengebied aangepast le worden. Dit houdt in dat het bestemmingsv\ak Eibergsestraal 215 

"Agrarisch - Agrarisch bedrijt" van het perceel 213 aangepasl moet worden. wordt gewijzigd conform 

het vigerende 

bestemmingsplan 

Buitenaebied. Het 

m1r.v.0:1 1268 
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bestemmingsvlak 

"Agrarisch -Agrarisch 

bedrijf" van he! perceel 

213 word! aanaeoast. 

6 Groothuizenweg 56 Er is geen sprake meer van een intensieve veehouderij . Di! dient aangepast le worden. De aanduiding "IV" 

dient van he! perceel 

Groothuizenweg 56 

verwiiderd le warden . 

6 Groothuizenweg 62 He! bestemmingsvlak "Agrarisch - Agrarlsch bedrijf" dient verkleind te warden tot max. 1,5 ha. Aan de He! bestemmingsvlak 

oostkanl van het bestemmingsvlak dlent een deel van he! vlak verwijderd te warden. Een vergunde aanpassen. 

schuur ligt in de bestemmingvlak "Bos". He! bestemmingsvlak dient exact over de begrenzing van de 

schuur te komefl. 

6 Laarveldsweg 1 O Er is geen sprake van een agrarisch bedrijf. De bestemming "Agrarisch -Agrarisch bedrijf" wijzigen in De bestemming 

"Wonen". "Agrarisch - Agrarisch 

bedrijf" word! in 

"Wonen" gewijzigd. He! 

bestemmingsvlak word! 

verkleind. 

6 Laarveldsweg 11 Er is geen sprake van een agrarisch bedrijf. De bestemming "Agrarisch -Agrarisch bedrijf" wijzigen in De bestemming 

"Wonen". In de enquete is aangegeven dater geen agrarisch bedrijf word! uitgeoefend. "Agrarisch - Agrarisch 

bedrijf" word! in 

'Wonen" aewiizlad. 

6 Lankheterweg 4 De uitbreiding van he! bestemmingsvlak "Wonen" van het perceel Lankheterweg 4 heel! gevolgen voor He! bestemmingsvlak 

een nabijgelegen agrarisch bedrijf. Dit Is mllleuhygienisch niet wenselijk. 'wonen' word! zoveel 

mogelijk conform hat 

vigerende 

bestemmingsplan 

Buitengebied 

aanQepast. 

6 Lankheterweg achier De bestemming "Maatschappelijk" opnemen voor he! gebouw van Waterpark Het Lankheet. De bestemming 

nr4 "Maatschappelijk" 

oonemen. 
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6 Needseweg 7, 7a en De aanduiding "3 " bij "maximum aantal wooneenheden "moet warden gewijzigd in "2 ". Het gaat om De aanduiding "3" 

9 twee woningen lean wonina en een wonina met inwonina\. word! oawiiziad in "2 ". 

6 Scholtenhagen- Het bestemmingsplan Scholtenhagen-Watermolen valt buiten de grenzen van hat bestemmingsplan Het beslemmingsplan 

Watermolen Buitengebied. Scholten hagen-

Watermolen val! buiten 

de grenzen van het 

bestemmingsplan 

Buitenoabied. 

6 Veddersweg 15 De vergroting van het bestemmingsvlak van het perceel Veddarsweg 15 is achteraf bezien te !ors Het bestemmingsv/ak 

gekozan. Dit dient aangepast le warden. "Wonen" word! zoveel 

mogalijk conform het 

vigerende 

bestemmingsplan 

Buitengabied 

aanoeoast. 

6 Vloedstaegweg 1 -Z Dit pand moet ean woonbestemming krijgen. Het bestemmingsvlak 

"Wonen" oonemen. 

6 Weerninksweg 16 De ultbreiding van het bestemmingsvlak "Wonen" van he! perceel Weerninksweg 16 gevolgen voor een Het bestemmingsvlak 

nabijge/egen agrarisch bedrijf. Di! is milieuhygienisch niet wenselijk. "Wonen" word! zoveel 

mogelijk conform hat 

vigerende 

bestemmingsplan 

Buitengabied 

aangepast. Alie 

bestaande bebouwlng 

word! binnen hat 

bestemmingsvlak 

"Wonen" oebracht. 

7 Appelhofweg 12 De bestemming "Wonen" veranderen van "W 2,2" naar "Wonen" zoals in het vigerende bestammingsplan De aanduiding "2,2" 

Buitengebied word! verwijderd. Er is 

namelijk sprake van een 

wonino (conform het 

"llt' \ ii i• I 210 
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vigerende 

bestemmingsplan 

Buitenoebied). 

7 Bekkevosweg 5 Er is geen sprake van een agrarisch bedrijf. De bestemming "Agrarisch -Agrarisch bedrijf" wijzigen in De bestemming 

"Wonen". • Agrarisch - Agrarisch 

bedrijf" word! in 

'Wonen" aewiiziad. 

7 Broekdijk 21 Er is geen sprake van een agrarisch bedrijf. De bestemming "Agrarisch -Agrarlsch bedrijf' wijzigen in De bestemming 

"Wonen". "Agrarisch -Agrarisch 

bedrijf" word! In wonen 

oewiiziod. 

7 Haaksbergerweg 9 De bewoners willen de bestaande twee woningen los van elkaar bouwen. Dit houdt in dat de He! bestemmingsvlak 

woonbestemming aan de zuidkant van he\ perceel vergroot moet worden. 'Wonen" word! aan de 

zuidkan\ aanoeoast. 

7 Haaksbergerweg 15 He! bestemmingsvlak "Agrarisch -Agrarlsch bedrijf" dient vergroot le warden conform de situatietekening He! bestemmingsvlak 

behorende bii de insoraakreactie van Haaksberoerweo 15a. aanoassen. 

7 Haaksbergerweg 17 He\ bestemmingsvlak "Bedrijf" van nummer 17 Ilg\ gedeeltelijk op de grond van he\ naas\gelegen perceel Het bestemmingsvlak 

Haaksbergerweg 15. He\ bestemmingsvlak "Bedrijf" dient conform de situatietekening behorende bij de aanpassen. 

insoraakreactie Haaksberaerwea 15a te worden aanoeoast. 

7 Haaksbergerweg 43 De vergroting van he\ bestemmingsvlak van he\ perceel Haaksbergerweg 43 -Z is achteraf bezien te tors He\ bestemmingsvlak 

-Z gekozen. Di\ dient aangepast le warden. "Wonen" word! zoveel 

mogelijk conform he! 

vigerende 

bestemmingsplan 

Buitengebied 

aangepasl, met dien 

verstande dat he! 

bestemmingsv1ak op 

eiaen erf bliift. 

7 Krakeelsweg ong. Op deze plek word! een nieuwe Rood voor Rood met een nieuw bos en nieuwe natuur gerealiseerd. De Opnemen 

te realiseren woning dient een bestemmingsvlak 'Wonen" le krijgen (oppervlak circa 1.000 m2). Het bestemmingen 

nieuwe bas dient de bestemmina "Bos" te kriiaen. De nieuwe natuur dient de bestemmino "Natuur" te "Wonen" "Bos" 
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ktijgen. De overlge gronden moeten een agrarische gebiedsbestemming krijgen. "Natuur"' en agarische 

oebledsbestemmlna. 

7 (en 4) Laakmorsweg 3 De camping krijgt alsnog een recreatiebestemming. De bestemming 

"Recreatie -

Verblijfsrecreatie" wordt 

opgenomen met de 

aanduiding 

"bedrijfswoning 

uitaesloten' . 

7 Molenveldweg 6 Er is nog steeds sprake van een agrarisch bedrijf. De bestemming "Wonen" wijzigen in "Agrarisch - De bestemming 

Agrarisch bedrijf". "Wonen" word! in 

"Agrarisch - Agrarisch 

bedriif" aewiiziad. 

7 Morsinkhofweg ong. In he! vigerende bestemmingsplan heeft dit pand de bestemming 'Wonen". In he! Voor het perceel word! 

voorontwerpbestemmingsplan is de bestemming "Wonen" verwijderd. In het ontwerpbestemmingsplan de bestemming 

moat dil oerceel atsnoa de bestemmlna ' Wonen• krllaen, conform hot vioerende Dian. "Wonen" opgenomen. 

7 Oldekotsedijk 55 De bestemming bedrijf op het perceel Oldenkotsedijk 55 dient vergroot le warden met een deel van het De bestemming "Bedrijf" 

perceel Oldenkotsedijk 53. Deze schuren behoren bij hat perceel Oldenkotsedijk 55. word! vergroot mel een 

aantal schuren (gelegen 

achier het perceel 

Oldenkotsediik 53) . 

7 Onlandsweg 2 Aanduiding (·bw) toevoegen. Geen bedrijfswoning toegestaan. De aanduiding '-bw'' 

oonemen. 

7 Onlandsweg 5 Het bestemmingsvlak "Agrarisch - Agrarisch bedrijf" aan de overkant van de weg van het agrarisch Het bestemmingsvlak 

bedrijf Onlandsweg 5 en de relatielijn dienen verwijderd le warden. aan de overkant van de 

weg en de relatie 

verwiideren. 

7 Oostendorperweg B - De bijgebouwen vallen buiten het bouwvlak. Het bouwvlak aanpassen. He! bouwvlak 

z aanoassen. 

7 Oostendorperweg 1 o De bijgebouwen vallen buiten het bouwvlak. Het bouwv1ak aanpassen. Het bouwvlak 

-Z aanpassen. 

7 Oostendoroerweu 35 De biiaebouwen vallen buiten het bouwvlak. Hat bouwvlak aanoassen. Het bouwvlak 
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-Z aanoassen. 

7 Oostendorperweg 37 De bijgebouwen vallen buiten he! bouwvlak. Het bouwvlak aanpassen. Het bouwvlak 

-z aanoassen. 

7 Oostendorperweg 51 De bijgebouwen vallen buiten he! bouwvlak. Het bouwvlak aanpassen. Het bouwvlak 

-Z aanoassen. 

7 Stratersdijk 5 en 7 De aanduidingen "2" bij "maximaal aantal wooneenheden "en "2" bij "maximum aantal aaneen le De aanduidingen "2" bij 

bouwen wooneenheden" moeten warden verwijderd. Het gaat om een woning (een woning met "maximaal aantal 

inwoning). wooneenheden " en "2" 

bij "maximum aantal 

aaneen le bouwen 

wooneenheden" warden 

verwiiderd 

7 Veenrietweg 19 De schuren warden gesloopt ten behoeve van een Rood voor Rood project elders. De bestemming De bestemming 

"Agrarisch -Agrarisch bedrijf" moet gewijzigd warden in de bestemming "Wonen". "Agrarisch - Agrarisch 

bedrijf" wijzigen in 

"Wonen. 

7 Veldweg 4 Er is geen sprake van een bedrijf. De bestemming "Bedrijf" wijzigen in "Wonen". De bestemming "Bedrijf" 

word! in "Wonen" 

gewijzigd (grootte 

bestemmingsvlak 

conform he! 

voorontwerp 

bestemmingsplan 

Buitenoebied). 

7 Wennewickweg 9 Er is geen sprake van een agrarisch bedrijl. De bestemming "Agrarisch -Agrarisch bedrijf" wijzigen in De bestemming 

'Wonen". De grootte van het bestemmingsvlak in he! voorontwerp bestemmingsplan aanhouden. "Agrarisch -Agrarisch 

bedrijf" word! in 

"Wonen" gewijzigd. 

7 Wennewickweg 13 De vergroting van het bestemmingsvlak van he! perceel Wennewickweg 13 is achteraf bezien le tors He! bestemmingsvlak 

gekozen. Dit dient aangepast le warden. 'Wonen" word! zoveel 

mogelijk conform het 

viaerende 
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bestemmingsplan 

Buitengebied 

aangepast, met dien 

verstande dat de 

uitbreiding aan de 

zuidzijde overgenomen 

dient le warden. 

7 Perceel kad. Bekend Hier is sprake van compensatiebos, de bosbeslemming vergroten. He! bestemmingsvlak 

sectie S 795 van "Bos" veroroten. 

B Alsteedseweg 69 en De aanduiding '3" bij maximum aantal wooneenheden moet warden gewijzigd in "2". Het gaat om een De aanduiding "3" word! 

71a wonino (een wonino met inwonina). aewllzlad In ·2·. 

B Alsteedseweg 73 Er dient een aanduiding "-bw" opgenomen te warden (er is geen bedrijfswoning toegestaan). De aanduiding '-bw'' 

oonemen. 

B Beekweg Sa -Z De bijgebouwen vallen buiten het bouwvlak. Het bouwvlak aanpassen. He! bouwvlak 

aanoassen. 

8 Beekweg 1 O ter Er vindt hier een invulling Vrijkomende Agrarische Bebouwing en Rood voor Rood plaats. De intensieve De aanduiding 'iv" 

Huurne veehouderij stop!. De aanduiding "iv" dient verwijderd te warden. Ook dient het bestemmingsvlak verwijderen en he! 

gewijzigd le warden. Naar aanlelding van de MER en passende beoordeling word! de aanduiding "sba- bestemmingsvlak 

amv5" opoenomen. Zie ook hoofdstuk 2. wiiziaen. 

8 Braamweg 31 -z De bijgebouwen vallen buiten het bouwvlak. He\ bouwvlak aanpassen. He! bouwvlak 

aanoassen. 

B Broekheurnerweg Per abuis was het deel van de Broekheurnerweg ten zuiden van de kern Buurse opgenomen met de Aanpassen 

bestemmino "Verkeer - 3" di! moe\ warden aanaeoast naar "Verkeer -4". bestemmina. 

B Eibergsestraat 264 Het bestemmingsvlak (en het aanduidlngsvlak) moet warden aangepast. Aanpassen 

bestemmlngsvlak (en 

aanduidinosvlak). 

B Gervingshoekweg 2b De bijgebouwen vallen buiten het bouwvlak. Het bouwvlak aanpassen. He! bouwvlak 

-Z aanpassen. 

B Munsterdijk 5 Het bestemmingsvtak dient verschoven le warden. Verder is de specifieke bouwaanduiding - afwijkende He! bestemmingsvlak 

maatvoering (huidig bouwperceelsgrootte} ten behoeve van een intensieve veehouderij In het word! aangepast en er 

verwevinasoebied niet ooaenomen. word! "soeciflek 
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bouwaanduidlng -
alwijkenda maatvoe1ing 
2· oooenomen. 

8 Munsterdijk 19 De vorm van hel beslemmfngsvlak moel aangepast warden. De vorm van het 

bestemmlngsvlak 
aanoassen. 

8 Zendvelderweg 517 De aanduidlng • • ..r van het bestemmlngsvlak -Wonen• verwljderen. Aanduiding ·.w-
verwllderen. 

8 Ze11dvelderweg 19 Hat bestemmlngsvlak "Bedrijf" vergroten. Bestemmlngsvlak 

"Bedtlif" vararoten. 

8 Zuldgrensweg 11 De ultbreldlJlll van hel b11Stemmlngsvlak ·wonen• van hal perceel Zufdgrensweg 11 heelt gevolgen voor Hel besteminlngsvlak 
aen nabljgelegen aglarlsch bed1ljl. Dll ls mllleuhygienlsch nier wenselljk. "W onen' wordt zoveel 

mogelljk conform tier 
vigerende 

bestemmlngspfan 

Bultengebled 
aangepasL Alie 

beslaande bel:>ouwlng 
word! blnnen het 

beslemmlngsvlak 
"Wonen· C!llbrachl. 

a Zuldg1er1Sweg 12 Oil perceel dien1 conform hel vlgerende bestemmfngsplan voor he! builengebied bestemd le warden. Er Opnemen 
fs sprake van een woning en een 1ecreallewonln.g. Dus opnemen beslemmlngsvlak 'Wonen" en "R-RW". beslemmll)gen ·wonen' 

en "Recrea1le -
Recreatfewonl na". 

8 Pelceel kad: bekend Geheel bestemmen ats ·sos·. He1 ls namelljk een houlwal. Opnemen bestemmlQg 

seclie A 784 "Bos". 
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f!,L TOEUCHTING 

Alaemeen MER en oassende beoo1dellna: als biilaae oonemen MER en oassende beoordellna beschrilven en aevolaen verwerken in hel beslemmlnasolan. 

Algemeen De Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) uitgebreider in de toelichting verwerken. De werkwijze en de stappen omschrijven. Het verschil tussen 

een baslslnsoannll1Jl en een extra kwallleltslmools ulll<>nnen. 

Algemeen In de toelichting een hoofdstuk economische haalbaarheid toevoegen, ingaan op het aspect kostenverhaal en oak aangegeven waarom mag warden 

alaozlon van een exDlollatJeDlan. 

Aloemeen Verduldeffiken bij teksten over a!lrarlsche bedrllven of het aaal om het bes1emml11Qsvlak ol bouwperceel heldere benemlnaen. 

Bijlaae toelichtina De Plan MER en passende beoordellno nnclusief voonoetsl als b!Paae bll de toelichll110 oonemen. 

Bijlage toelichting Opnemen bijlage met relevante stukken over ontwikkelingen op Welmerweg 4/Kalkdijk (gesloopte schuren Welmerweg 4) 

Oonemen blllaae met relevante stukken over ontwlkkellnoen oa Ben1elaeewea 13. 

Biilaae toelichtina Oonemen biilaoe met stroomschema voor aanvraaa omaev1nasveraunnlna. 

Par. 1.1 De lilst aanvullen met de vaststelllna van de Omaevinasvisle en Omiievfn11sverordenini1. 

Par. 1.3 'Bewoners' vervangen door 'instanties'. 

Par. 1.4 
. ToeUchling vervangen door toelichting en bijlagen . Planregels vervangen door planregels en bijlagen . NLIMRO.o158.BP1036TL·0003 vervanoen door NL.IMR0.0158.BP1036-0003. versfenummer aanpassen naar -0004 • 

Par. 1.7 "Zeals bijvoorbeeld het omzelten van agrarisch gebied in natuur" vervangen door "zeals bijvoorbeeld het toestaan van uitbreidingen van de intensieve 

veehouderij". 

Uitgebreider toelichten de resultaten van de Plan MER en passende beoordeling en dat deze verwerkt zijn in het ontwerpbestemmingsplan 

Builenoabled. 

Par.22 Acluallsatle van hei riiksbeleid. Hat oaat hletbll om de Barro en Structuurvfsle lnl1aslruc1uur en Ruimte. 

Par. 2.3 . Da zin ender hel kopje Toetsing aan het uitvoerlngsrnoclel "Om te bepalen dlent het nlveau van de gebiec:lskenmerken• aanpassen . . "Funnel" uilleggen . . fnoaan oo de Kwalileitsimouls Groene Omaevino . 

Par. 2.6 Actualiseren beleld omtrent Rood voor Rood en VAB beleid. In 20 11 ls het beleld geacfualiseerd. Opnemen het beleid Rood voor Roor en VAB beleid 
2011 . 

Nieuw hoofdsluk lnvoegen hoofdstuk over MER en passende beoordeling, beschrljvlng van de MER en passende beooldeling en de gevolgen voor het 
beslemmlnosolan. 

Par. 3.2 Actualiseren aan de hand van he! rapport "Landbouw In OVerijssel; huidige slluatle en on\wikkeling" (LEJ·rapport 2011 ·009). 

Par. 3.7 Hal Lankheet vermelden als waardevol natuurgebled 

Par. 3.12 De categorie-indeling aanpassen: 
N 1 B is een Rijksweg . Goorsestraat en Hengelosestraat zijn provinciale wegen 
de VVestsinae! en Noordsinasl zi'n aemeenteliike waoen 
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Actualiseren aan de hand van de laatste stand van zaken met betrekkina tot de realisatie van de N18. 

Par. 4.2.1 Aanpassen waarbij word! aangegeven op basis waarvan de agrarische bedrijven zijn bestemd en hoe de bestemmingsvlakken zijn toegekend. Ook 

opnemen dat voor de grootte van he! bouwperceel van de agrarische bedrijven de aanduiding "sba-amv .. • " (nummer) is opgenomen. Hierbij is de 

grootte van he! agrarisch bouwperceel uit he! geldende bestemmingsplan leidend. Naar aanleiding van de MER en passende beoordeling is voor een 

aantal agrarische bedrijven hat agrarisch bouwperceel toegekend op basis van de vergunde situatie (milieuvergunning). Via een binnenplanse 

afwijkingsmogelijkheld is flexibiliteit ingebouwd veer wat betrefl verschuiving of uitbreiding van he! bouwperceel. 

Tabel oonemen met toekenning bestemmingen en grootte bestemmin9svlak. 

Par. 4.2.3 Aanpassen tekst, namelijk dat nieuwe agrarische bouwpercelen veer grondgebondan agrarisch bedrijven ender voorwaarden alleen mogelijk zijn in hat 

verwevinasaabied. 

Par. 4.2.4 "Hoeveelheid" vervangen door "maximals inhoud". 

Par. 4.5 Actualiseren van he! beleld omtrent Rood veer Rood en VAB beleld. In 2011 is he! beleid geactualieerd. 

Projecten in Haaksbergen: wijzigen conform onderstaande tekst 

De planologische procedures voor de volgende ontwikkelingen met betrekking tot Vrijkomende Agrarische Bebouwing zijn afgerond en in di! 

bestemmingsplan opgenomen: . Beekweg 10 . Benteloseweg 25 
Broekheurnerweg 94 
Brummelhuizerbrink 31 . Derkingsweg 13 . Haaksbergerweg 12 . Meijersgaardenweg 4 
Meijersgaardenweg 20 . Schoolkaterdijk 39 (combinatieproject) . Smitterijweg 8 . Watermolenweg 16 

Voor wat betreft planologlsch afgeronde Rood voor Rood-projecten gaat het om: . Bosweg 4 en de Noor ong. (gesloopte schuren Bosweg 4) . Grevenpaalweg 30 (gesloopte schuren perceel Scholtenhagenweg 28) . Haarweg 46 . Kattendamsweg 25 . Schoolkaterdijk 39 (combinatieproject) . Vrevelinkwea 1 en 3 12 woningen) 
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Veenrletweg/Krakeetsweg 

Daarnaast zijn er nieuwe ontwikkelingen die nog niet planologisch zijn afgerond. Het gaat hlerbij om de volgende projecten: 
Welmerweg 4/Kalkdljk (gesloopte schuren Welmerweg 4) . Benteloseweg 13 

Deze projecten zijn in het ontwerpbestemmingsplan meegenomen. In blj!agen bij de toe!ichting zijn de relevante stukken met onderbouwing van de 
twee laatst aenoemde oroiecteri oooenamen. 

Par. 4.6 Aanvullen met Kwaliteltslmouls Groene Omaevlna. 

Par. 4.B 
. Bouwvergunnlngsprocedure vervangen door Waboprocedure • . Beroepen en bedrljven aan huJsregellng concreter toellchten . . Opnemen concrete voorwaarden voor inwoning en woningsplitslng." . Tekst aan=<--<en omdat er aeen afzonderllike aandulclino voor oanclen met een karakterlslieke versohiinJnosvorm Is oooenomen • 

Par. 4.9 Actuallsatie van het beleid over cultuurhistorle, naar aanleiding van de modernlsering van de monumenlenzorg. 

Par. 4.10 Project toevoegen, namelljk Landgoed Eppenzolder (Schoolkalercll]k 39). 

Par. 4.11 Aanoeven dan bestaande kleinschallae landschannAllike klelner dan O 25 ha znn oooenomen In de oebledsbestemmlnaen. 

Par. 4.13 Ullleggen wat hel verschll ls tussen · verkeer 2 3 en 4". 

Par. 4.14 Aanneven welke wei:ien de beslemmlllll "Verkeer 2· · verkeer 3' en "Verkeer 4* heboon oekreaen. 

Par. 5.3.3 "Het reallseren van nleuwe tlets•, wandel· en ruitem:iden" vervanoen "het realiser en van nieuwe verharde flets·. wandel- en rultemaden'. 

Par. 6.1 Na de zln "Daarnaasl is een ...... aan te leggen' de zin toevoegen "Oil geldt voor verharde paden en wegen en dus nlet voor onverharde 
boerenlandoaden." 

Par. 6.2.1 Verduldelljken teksl over 11grafische bouwpercelen; 

Op de verbeelding zijn agrarische bouwpercelen opgenomen. Het bouwen ten behoeve van het agrarlsch bedrijt is toegestaan binnen de op de kaart 
aangegeven bestemmingsvlakken voor agrarische bedrijven, namelijk binnen cm bes1ernmlng •Agrarisch • Agrarisch bedrijf". Wei is een aanduiding 
opgenomen met een toegelaten bebouwd oppervlakte (grootte van het bouwperceel). Aangeven wal blnnen het beslemmingsvlak dient te warden 
gesilueerd en mogelijkheld voor bouwwerken buiten het bestemmingsvlak. 

Aangeven dat voor intensleve veehouderijen een regeling geld! voor de toegelaten oppervlakte ten behoeve van de intensieve veehouderij. De regaling 
is gebaseerd op de zonering uit het Reconstructleplan Salland • Twente. Hierbij ook de daarbijbehorende voorwaarden aangeven. 

Aangeven dat een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het vergroten of wijzigen van het agrarisch bouwperceel in het extensiveringsgebied en 
het verwevingsgebied ten behoeve van grondgebonden agrarische bedrijven. Hierbij ook de daarbijbehorende voorwaarden aangeven. 

Aangeven dal een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het vergroten of wijzigen van het agrarisch bouwperceel in landbouwontwikkelingsgebled. 
Hierbij ook de daarbijbehorende voorwaarden aangeven. 

Aangeven dat een wijzigingsbevoegdheid is opgenomen voor het vergroten of wljzigen van het agrarisch bouwperceel ten behoeve van intensieve 
veehouderij in verwevingsgebied. Hierbij oak de daarbijbehorende voorwaarden aangeven. 
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Aangeven dal een wijziglngsbevoegdheld is opgenomen voor hel vergrole11 of wijzlgen van he! agrarjsch bouwperceel 1en behoeve V11n agrarlsche 
bedrijven, die een bouwpercool hebben op basis van de vergunde sllual!e (mllieuvergunnlng). Hlerblj ook de daarbljbeho1endo voorwaarden aangeven. 

Tabel o nemen met toekennin besternmln en rootte bestemmln vlak bebouwin smo ell'kheid en wl zi 'n · sbevoe db eden. 
Aanvullen dat een afwljkingsregellng ls opgenomen om de maxima le lnhoud van de wonln(jen te vergrolen 101 750 m ·, nilts er word! voorzien in een 
oede Jandsch eh ke in assln en ertlnrichtin door mlddel van een ertinrlchUn • en/of be anlln s Ian. 
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