
“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  7 januari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

Voor informatie:  P. Braamhaar, Vergunningen en handhaving  

Onderwerp:  Handhaving bestemmingsplan "Buitengebied Ambt Delden" 

 

1. Aanleiding 

Op 18 december 2012 heeft uw raad het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente” 

gewijzigd vastgesteld. Met dit bestemmingsplan zijn alle bestemmingsplannen voor het 

buitengebied geactualiseerd. 

 

Ter voorbereiding op de vaststelling van dit bestemmingsplan heeft er een inventarisatie van 

ongeveer 50 locaties door de gemeentelijke handhavers plaatsgevonden. Dit betroffen locaties 

waarvan de daadwerkelijke activiteiten ter plaatse onduidelijk waren en een nader onderzoek 

duidelijkheid moest verschaffen. Van zo‟n 17 locaties is geconstateerd dat er sprake was van 

een met het toen geldende bestemmingsplan strijdige situatie.  

 

Het college heeft op 6 december 2011 besloten een handhavingstraject te starten tegen de 

hiervoor genoemde 17 locaties. Het toen in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan 

“Buitengebied Hof van Twente” voorzag namelijk niet in een legalisatie van de geconstateerde 

overtredingen.  

 

Gedurende het proces van vaststelling van het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van 

Twente” hebben er verschillende controles en daaruit voortvloeiende gesprekken met de 

betrokken eigenaren plaatsgevonden. Onder andere heeft dit er toe geleid dat een groot aantal 

overtredingen is beëindigd. Na gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan eind vorig jaar 

is gebleken dat er nog sprake is van een 5-tal overtredingen, waartegen handhavend optreden 

gewenst is. Het college heeft besloten de handhavingsprocedure tegen deze 5 overtredingen 

voort te zetten.   
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2. Inhoudelijke mededeling 

Wij willen u via dit memo informeren over ons besluit. Wij hebben besloten tegen de met het 

bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente” strijdige activiteiten op de volgende percelen 

handhavend op te treden: 

 

 Beldsweg 10a-12 in Ambt Delden (De Oosterhof)  Op dit perceel vindt detailhandel van 

computers, televisies, witgoed ed. plaats. Deze activiteiten zijn de afgelopen jaren sterk 

toegenomen. Het perceel heeft een agrarische bestemming. Tegen de ook op het perceel 

aanwezige automatiseringsactiviteiten (computerreparatie) wordt niet opgetreden, omdat 

hiervan reeds jaren sprake is én de voormalige gemeente Ambt Delden eerder heeft 

besloten hiertegen niet op te treden. Op het perceel is nog steeds sprake van een 

melkveehouderij en kleinschalig kamperen, hetgeen in overeenstemming is met de 

bestemming. Afwijken van het bestemmingsplan voor de detailhandel is krachtens de 

afwijkingsregels niet mogelijk, aangezien deze niet gelden voor detailhandel. 

 

 Plasdijk 9 in Markelo  In een agrarische schuur (800 m²) op dit perceel vinden activiteiten 

plaats ten behoeve van een metaalconstructiebedrijf. Het betreft het vervaardigen van 

metalen hekwerken en paardenboxen. Het perceel heeft een agrarische bestemming en is 

gelegen in het Landbouwontwikkelingsgebied. Dergelijke industriële activiteiten horen niet 

thuis op een agrarisch perceel in het Landbouwontwikkelingsgebied, waar juist sprake 

dient te zijn van de bevordering van agrarische activiteiten. In een andere schuur op het 

perceel is sprake van een paardenhouderij, hetgeen wel in overeenstemming is met het 

bestemmingsplan.  

 

 Slaghekkenweg 5 in Bentelo  Enkele (gedeelten van) schuren op dit perceel worden 

verhuurd aan derden voor de opslag van goederen (o.a. elektrische installaties van een 

keuringsbedrijf, materiaal van de ondernemingsvereniging Delden, bouw- en elektro-

materiaal van installatiebedrijf Ten Dam, buitenopslag van containers en aanhangers). Het 

perceel heeft een agrarische bestemming en ligt in het Landbouwontwikkelingsgebied.  

 

 Suetersweg 9 in Ambt Delden  Dit perceel heeft krachtens het nieuwe bestemmingsplan 

“Buitengebied Hof van Twente” de bestemming „wonen‟. De voormalige agrarische schuren 

op dit perceel worden door de eigenaar van het perceel verhuurd aan derden. Op het 

perceel zijn zes schuren aanwezig waarvan er drie worden verhuurd. Twee schuren zijn 

onderverdeeld in verschillende units (één schuur vier units en de andere in vijf units). De 

schuren worden gebruikt voor het opslaan en sleutelen aan auto‟s, oldtimers en boten door 

verschillende personen. Alsmede door een voegersbedrijf en opslagruimte voor inboedel-

opkopers. Bovendien vindt er opslag plaats van elektro-onderdelen ten behoeve van een 

installatiebedrijf. Krachtens het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente” is het 

bedrijfsmatig gebruik van de schuren niet toegestaan.   

 

 Katiersweg 6 in Bentelo  Op dit perceel wordt een agrarische schuur gebruik voor niet-

agrarische activiteiten. De schuur – die onderverdeeld is in vijf units – wordt aan verschil-

lende personen verhuurd. In de units wordt onder andere huisraad en bouwmateriaal voor 

een aannemer opgeslagen, alsmede installatiemateriaal voor een installatiebedrijf. 

Bovendien is er een kleine werkplaats aanwezig. Op het perceel is ook nog sprake van een 

kalvenhouderij en een gedeelte van een schuur wordt gebruikt voor houtbewerking, 

hiervoor is een milieuvergunning verleend. 

3. Conclusie 

Ik verzoek u kennis te nemen van bovenstaande handhavingszaken. Mocht u vragen hebben 

over de stand van zaken of het besluit van het college dan kunt u contact opnemen met Pim 

Braamhaar van de afdeling Vergunningen en Handhaving.  


