
 

“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:  21 januari 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

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

Voor informatie:  J. Kip, Vergunningen en handhaving  

Onderwerp:  Feitenrelaas kwestie Driebelterweg 3 Markelo 

 

1. Aanleiding 

Naar aanleiding van hetgeen u is toegezegd in de raadsvergadering van 17 december 2013 

treft u onderstaand het feitenrelaas aan van de kwestie aan de Driebelterweg 3 te Markelo. De 

kwestie spitst zich toe op het vrijstaande bijgebouw (hierna: bijgebouw) dat het dichtst bij de 

woning is gesitueerd.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Geschiedenis 

 Op 26 juni 1990 is er vergunning verleend aan de vorige eigenaar van het perceel 

Driebelterweg 3 te Markelo voor het verbouwen van de woning en de berging. Op de 

bijbehorende tekening is te zien dat het bijgebouw destijds gedeeltelijk is vergund als 

hobbyruimte (met wc) en voor een deel als garage. Op 30 juni 2000 is een vergunning 

verleend voor het vergroten van de woning. Op de bijbehorende tekening staat het 

bijgebouw dan nog steeds als “garage” aangegeven. Vergunningen zijn adresgebonden 

en bij eigendomsoverdracht van het perceel gaan deze over op de nieuwe eigenaar. 

 

 Op 15 december 2006 is de huidige bewoner eigenaar geworden van dit perceel. 

 

 Op 26 november 2010 heeft de gemeente een verzoek om handhaving ontvangen van de 

bewoner (hierna: verzoeker) van het perceel Driebelterweg 1 in Markelo. Het verzoek is 

gericht tegen het perceel Driebelterweg 3 in Markelo. In het handhavingsverzoek stonden 

de volgende zaken vermeld: 1) Garage afgebroken en daarvoor in de plaats een huis 

gebouwd, 2) Tuinhuisje omgebouwd tot gastenverblijf, 3) Chalet gebouwd opzij van het 

huis, 4) Aan de achtergevel is een schoorsteen gebouwd ten behoeve van een open 

haard. 
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 Naar aanleiding van het handhavingsverzoek heeft de gemeente op 6 december 2010 een 

controle gehouden op het perceel. Hierbij is geconstateerd dat zonder omgevings-

vergunning een schoorsteen aan de woning is gebouwd (punt 4) en de dakpannen zijn 

vervangen door riet. Verder is geconstateerd dat het bijgebouw (punt 1) dat het dichtst bij 

de woning is gesitueerd (dit betreft het bijgebouw waarop deze kwestie zich toespitst) is 

ingericht als gastenverblijf.  

 

 Het gebruik van dit bijgebouw als gastenverblijf was niet in overeenstemming met het toen 

geldende bestemmingsplan “Buitengebied Markelo 1997”. De gemeente heeft de eigenaar 

in de gelegenheid gesteld om aan te tonen dat het gebruik van het bijgebouw als 

gastenverblijf onder het overgangsrecht van het bestemmingsplan valt. De eigenaar heeft 

hiertoe foto’s en verklaringen overgelegd. Naar de mening van de gemeente is met deze 

overgelegde gegevens onvoldoende aangetoond dat het gebruik van dit bijgebouw onder 

het overgangsrecht valt. 

 

 Het college heeft een beginselplicht om handhavend op te treden ingeval van een 

overtreding van een wettelijk voorschrift. Het college dient wel eerst te onderzoeken of een 

geconstateerde overtreding alsnog kan worden gelegaliseerd. Er was op dat moment 

echter geen zicht op legalisatie ten aanzien van het gebruik van het betreffende 

bijgebouw. Op 24 oktober 2011 is aan de eigenaar een eerste handhavingsbrief gestuurd, 

waarin is verzocht om het gebruik van het bijgebouw als gastenverblijf te staken.  

 

 De schoorsteen (punt 4 uit het handhavingsverzoek) en de dakbedekking konden wel 

worden gelegaliseerd. In de brief van 24 oktober 2011 heeft het college de eigenaar in de 

gelegenheid gesteld om hiervoor een vergunning aan te vragen. Hier werd aan voldaan en 

op 17 februari 2012 is hiervoor een vergunning verleend, waardoor er geen sprake meer is 

van een overtreding op dit punt. In de brief van 24 oktober 2011 heeft het college tevens 

meegedeeld dat de eigenaar heeft aangetoond dat het tweede gastenverblijf (punt 2 uit 

het handhavingsverzoek) wél onder het overgangsrecht valt en dat daartegen niet 

handhavend wordt opgetreden. Ook is meegedeeld dat de blokhut opzij van het huis (punt 

3 uit het handhavingsverzoek) voldoet aan de criteria van een vergunningsvrij bouwwerk. 

Ten aanzien van punt 2 en 3 is er geen sprake van een overtreding.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 Naar aanleiding van de brief van 24 oktober 2011 bleef er uiteindelijk één overtreding 

over. Aan het verzoek om het gebruik van het betreffende bijgebouw als gastenverblijf te 

staken werd niet voldaan.  

 

 Beide partijen spreken van een conflict. Om dit op te lossen heeft de gemeente nadat het 

handhavingsverzoek was ingediend, begin 2011 getracht om een mediationtraject op te 

starten. Helaas is het toen niet tot een gesprek gekomen en heeft dit initiatief niet tot een 

oplossing geleid.  

 

 Na verzending van de brief van 24 oktober 2011 is wederom getracht om tot een 

minnelijke oplossing te komen in deze zaak. Uiteindelijk heeft er in oktober 2012 op het 

gemeentehuis te Goor een gesprek plaatsgevonden tussen de betrokken partijen. Hierbij 

is afgesproken dat de eigenaar een voorstel zou doen aan verzoeker om tot een oplossing 

te komen. Onderdeel hiervan was de mogelijkheid voor grondruil. De gemeente heeft 

hiervoor ook opties/voorbeelden aangedragen. Bij brief van 8 februari 2013 heeft 

verzoeker aan de gemeente aangegeven zich niet te kunnen vinden in het voorstel van de 

eigenaar en meegedeeld zijn handhavingsverzoek niet in te trekken.  

 

 Het college heeft toen de handhaving voortgezet middels het versturen van een 

vooraankondiging van een last onder dwangsom op 18 maart 2013. Hierin is verzocht om 

het gebruik van het bijgebouw als gastenverblijf te staken vóór 1 juni 2013. Aan beide 

partijen is meegedeeld dat het college na 1 juni 2013 een definitief besluit zou nemen op 

het verzoek om handhaving. 
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 Naar aanleiding hiervan heeft er in april 2013 op verzoek van de eigenaar een gesprek 

plaatsgevonden op het gemeentehuis. Hierbij is door hem voorgesteld om het 

gastenverblijf bij de woning “aan te trekken” door een tussenlid/gang tussen beide 

gebouwen te realiseren.  
 

 Het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente” is op 28 maart 2013 in werking 

getreden. Dit bestemmingsplan biedt mogelijkheden om het gastenverblijf bij de woning 

aan te trekken. In dat geval is er sprake van één woning. Inpandige bed & breakfast is 

toegestaan. Op dat moment mocht de totale inhoud van de woning echter maximaal 750 

m3 bedragen. De inhoud van de bestaande woning samen met de inhoud van het 

betreffende bijgebouw bedraagt nu circa 870 m3. 

 

Commissie Fysiek: 900 m3 

 Van belang in deze zaak is dat er op 29 mei 2013 een Commissievergadering Fysiek 

heeft plaatsgevonden. Door de commissie is aangegeven dat de maximaal toegestane 

inhoud van woningen in het buitengebied moet worden vergroot van 750 m3 naar 900 m3. 

Hiertoe is toen aan het college de opdracht gegeven om een herziening van het 

bestemmingsplan op te stellen, waarin dit mogelijk wordt gemaakt. Het ontwerp van dit 

bestemmingsplan is op 16 januari 2014 ter inzage gelegd.  

 

 Met de eigenaar is afgesproken dat er een vergunningaanvraag wordt ingediend zodra de 

herziening van het bestemmingsplan in werking treedt, zodat het gastenverblijf dan 

middels een tussenlid onderdeel van de woning uitmaakt en gelegaliseerd wordt (de totale 

inhoud van de woning blijft onder de 900 m3).  

 

 Het handhavingsverzoek is bij besluit van 27 juni 2013 afwezen door het college, omdat er 

zicht is op legalisatie. Het is immers de verwachting dat binnen afzienbare tijd een woning 

van 900 m3 bij recht is toegestaan in het buitengebied. Het gastenverblijf kan dan 

gelegaliseerd worden door het aan de woning te koppelen. Voor de ontstane situatie kan 

dan een structurele oplossing komen door hiervoor vergunning te verlenen. Het college is 

van mening dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid om in dit geval van 

handhaving af te zien. Het is onredelijk en disproportioneel om nu de handhavings-

procedure voort te zetten, terwijl het de verwachting is dat het gastenverblijf binnen 

afzienbare tijd kan worden vergund/gelegaliseerd.  
 

Geen belanghebbende 

 Tegen dit afwijzingsbesluit heeft verzoeker bezwaar gemaakt. Tijdens een openbare 

hoorzitting van de onafhankelijke commissie voor bezwaarschriften op 2 september 2013 

zijn alle partijen gehoord. De commissie heeft het college vervolgens geadviseerd om het 

bezwaar niet-ontvankelijk te verklaren, omdat verzoeker niet is aan te merken als 

belanghebbende. Verzoeker heeft namelijk geen zicht op het bijgebouw en de afstand van 

het bijgebouw tot aan zijn woning bedraagt meer dan 125 meter. Aangezien het 

bezwaarschrift niet-ontvankelijk is, komt het bezwaar niet voor een inhoudelijke 

beoordeling in aanmerking.  

 

 Op 15 oktober 2013 heeft het college een beslissing op het bezwaarschrift genomen, 

waarbij het advies van de onafhankelijke commissie is overgenomen. 

 

 Verzoeker had de mogelijkheid om tegen deze beslissing op bezwaar binnen zes weken 

beroep in te stellen bij de Rechtbank Zwolle. Verzoeker heeft echter geen gebruik 

gemaakt van deze mogelijkheid, waardoor de beslissing op bezwaar nu onherroepelijk is. 

Er moet daarom (juridisch gezien) worden uitgegaan van de rechtmatigheid van dit besluit. 

Dat wil zeggen dat het college verzoeker terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard. 

 

 

 



- 4 - 

 

Ten overvloede 

 Verzoeker heeft gesteld dat het bijgebouw in zijn geheel is gesloopt en dat er vervolgens 

een compleet nieuw bijgebouw is gebouwd. Dit werd ook in de raadsvergadering van      

17 december 2013 aan de orde gesteld.  

 

 De eigenaar heeft gesteld dat hij het betreffende bijgebouw alleen heeft 

vernieuwd/opgeknapt. Beide partijen hebben foto’s en verklaringen overgelegd. De 

overgelegde foto van de schuur met de groene deuren is reeds genomen voordat de 

huidige eigenaar op het perceel kwam te wonen. Toen de huidige eigenaar het perceel 

kocht was dit bijgebouw wit. 

 

  
Foto links: voor aankoop door huidige eigenaar Foto rechts: ten tijde van aankoop door huidige eigenaar  

 

 Daarna is het aanzicht veranderd/vernieuwd. Uit een vergelijking tussen oude en nieuwe 

luchtfoto’s heeft de gemeente niet vast kunnen stellen dat het bijgebouw in zijn geheel is 

gesloopt en dat er vervolgens een compleet nieuw bijgebouw is gebouwd.  

 

  
Foto’s huidige situatie: vooraanzicht en zijaanzicht  

 

 Voor de vraag of er handhavend dient te worden opgetreden is het echter niet van belang 

of het gebouw nu wel of niet in zijn geheel is gesloopt. Het college dient op grond van 

jurisprudentie namelijk altijd te onderzoeken of een geconstateerde overtreding alsnog kan 

worden gelegaliseerd.  

 

Samenvatting 

 Aanvankelijk kon de overtreding niet gelegaliseerd worden, daarom is in eerste instantie 

het handhavingstraject gestart. Gaandeweg het traject heeft er echter een belangrijke 

wijziging plaatsgevonden ten aanzien van deze zaak. Het is namelijk de wens van de raad 

dat de toegestane inhoud van woningen in het buitengebied moet worden vergroot van 

750 m3 naar 900 m3. Het ontwerp van het bestemmingsplan is op 16 januari 2014 ter 

inzage gelegd. Hierdoor kan de ontstane situatie straks worden gelegaliseerd en daarom 

is er uiteindelijk afgezien van handhaving.   


