
 

“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:  14 januari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  mr. ing. B.J. Sijbom 

Voor informatie:  S. Tichelaar, Ruimtelijke en economische ontwikkeling  

Onderwerp:  stand van zaken bestemmingsplan De Marke III 

 

1. Aanleiding 

In een memo van 2 oktober 2013 hebben wij u uitgebreid bericht over de diverse plannen die 

in de gemeente Hof van Twente in ontwikkeling zijn.  

Over het bestemmingsplan De Marke III te Hengevelde hebben wij het volgende geschreven. 

 

Bij de ontwikkeling van het woongebied was uitgebreid onderzoek noodzakelijk naar de 

volgende aspecten. 

 Een evenwichtige en kwalitatief verantwoorde stedenbouwkundige opzet in relatie tot de 

exploitatie. 

 Het geluid van het verkeer op de Needsestraat en de gevolgen hiervan voor het 

plangebied. 

 Het inpassen van de locatie De Witte in het plangebied. 

 De milieucontour van MHZ. 

 De retentie. 

 

De resultaten van de onderzoeken zijn verwerkt in een concept bestemmingsplan en een 

concept beeldkwaliteitsplan. Wel vinden tijdens de te volgen procedure momenteel nog enkele 

onderzoeken plaats. Tevens wordt gesproken met diverse betrokkenen in de omgeving. 

Het streven is om in november 2013 het ontwerpbestemmingsplan, samen met het beeld-

kwaliteitsplan, ter inzage te leggen. Het bestemmingsplan is gesplitst in 3 fasen. Medio 2014 

kan de kaveluitgifte van de eerste fase plaatsvinden. 

 

In deze memo willen wij u berichten over de huidige stand van zaken. 
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2. Inhoudelijke mededeling 

Het omzetten van het conceptbestemmingsplan en het conceptbeeldkwaliteitsplan naar een 

ontwerpbestemmingsplan en ontwerpbeeldkwaliteitsplan zijn voortvarend opgepakt. De 

diverse benodigde onderzoeken zijn gereed, alsmede het stedenbouwkundige plan. Verder is 

aan belanghebbenden en belangstellenden tijdens een informatieavond een toelichting op de 

plannen gegeven. De resultaten zijn inmiddels verwerkt in een ontwerpbestemmingsplan en 

een ontwerpbeeldkwaliteitsplan.  

 

Nadien is ons gebleken, dat de gesprekken met De Witte en MHZ meer tijd hebben gevraagd 

dan wij vooraf hebben ingeschat . Het is ons er namelijk veel aan gelegen om, voordat het 

bestemmingsplan met het beeldkwaliteitsplan ter inzage wordt gelegd, met De Witte en MHZ 

overeenstemming te bereiken. Hierdoor kon het bestemmingsplan met het beeldkwaliteitsplan 

nog niet in ontwerp ter inzage worden gelegd. 

 

Inmiddels kunnen wij u berichten dat de gesprekken met De Witte en MHZ tot een positief 

resultaat hebben geleid. In de laatste week van 2013 is er in principe overeenstemming 

bereikt. Voor de ontwikkeling en de exploitatie van het bestemmingsplan is dit een positieve 

ontwikkeling. Momenteel vindt er overleg plaats met De Witte en MHZ om de gemaakte 

afspraken in overeenkomsten vast te leggen.  

3. Conclusie 

De gesprekken met De Witte en MHZ hebben helaas tot enige vertraging geleid. Daarentegen 

is het bereiken van overeenstemming met beide partijen zeer positief voor de ontwikkeling van 

het plan. Bovendien worden hierdoor zienswijzen van De Witte en MHZ bij de gemeenteraad 

en hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State voorkomen. Dit 

zijn vaak langlopende procedures, waarvan het resultaat op voorhand niet zeker is.  

 

Planning 

Het ontwerpbestemmingsplan ligt samen met het ontwerpbeeldkwaliteitsplan met ingang van 

16 januari 2014 ter inzage. Tijdens de ter inzage legging vindt er nog een inloopbijeenkomst 

plaats, waar belanghebbenden en belangstellenden kennis kunnen nemen van de plannen en 

de bouwkavels (de eerste fase).  

Beide plannen worden dan in de extra commissievergadering van 12 februari 2014 van de 

commissie Fysiek voor advies voorgelegd. In de vergadering van 11 maart 2014 kunnen de 

plannen dan door de gemeenteraad worden vastgesteld.  

Als geen hoger beroep wordt ingesteld, kan het bestemmingsplan eind mei 2014 

onherroepelijk worden. Het bouwrijp maken kan daarna plaatsvinden. De uitgifte van de 

bouwkavels kan dan in het najaar starten. 

 

Mocht wel hoger beroep tegen het bestemmingsplan worden ingesteld en er wordt geen 

voorlopige voorziening gevraagd bij de Voorzitter van de Raad van State, dan kan vanaf half 

mei 2014 met het bouwrijp maken worden begonnen en daarna met de uitgifte. Als wel een 

voorlopige voorziening wordt ingediend en door de Voorzitter aanvaardbaar geacht, dan kan 

dit leiden tot een vertraging met een jaar. 

 

 

 

 

 


