
“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:  2 april 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Van:  mr. ing. B.J. Sijbom 

Voor informatie:  G.B.J. Overbeek, Ruimtelijke en economische ontwikkeling  

Onderwerp:  Uitvoering motie Dierenhotel Hof van Twente 

 

1. Aanleiding 

Op 18 december 2012 uw raad het bestemmingsplan buitengebied vastgesteld. Voor de 

locatie van het Dierenhotel Hof van Twente heeft uw raad het voorstel van uw college 

overgenomen. De mogelijkheden van het dierenhotel zijn beperkt tot de in 2003 verleende 

milieuvergunning. Tegelijkertijd is er een motie aangenomen die ons college opdraagt mee te 

werken aan een uitbreidingsplan voor vernieuwing  c.q. aanpassing van het dierenpension dat 

aan alle wettelijke eisen voldoet en dat de overlast naar de omgeving tot een minimum 

beperkt. 

2. Inhoudelijke mededeling 

In het nu voorliggende plan worden alle honden uit de noordelijke schuur verplaatst naar de 

zuidelijke schuur, de buitenrennen worden zuidelijker gelegd, waarbij een akoestische over-

kapping in de vorm van een kapschuur het geluid moet beperken. De open ruimte aan de 

noordzijde van het perceel wordt opgeschoond en ingeplant. De parkeervoorziening wordt 

gerealiseerd aan de oostzijde van het perceel, in combinatie met een nieuwe entree. Er wordt 

rekening gehouden met het houden van ± 120 (pension)honden. 

 

De afstand tussen de gevel van de huidige dierverblijven en de dichtstbijzijnde woning 

bedraagt in de nieuwe situatie 36 meter. De afstand tot de uitlooprennen wordt vergroot tot 

± 52 meter. 
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Een akoestisch onderzoek is bij het verzoek gevoegd. In variant D van het onderzoek is de 

voorliggende situatie beschreven. Het langetijd gemiddelde geluidniveau wijzigt door de 

maatregelen niet ten opzichte van de in 2003 vergunde milieuvergunningsituatie. Ten opzichte 

van de feitelijk (maar niet vergunde) situatie van de afgelopen jaren treedt een verbetering van 

11 dB(A) op (van 50 naar 39 dB(A). Voor wat betreft het maximale geluidniveau (het geluid van 

de blaffende honden) is er ten opzichte van de in 2003 vergunde milieuvergunningsituatie een 

verbetering van 5 dB(A) (van 57 naar 52 dB(A). Ten opzichte van de feitelijk (maar niet 

vergunde) situatie van de afgelopen jaren treedt een verbetering van 14 dB(A) op (van 66 naar 

52 dB(A). 

 

In het gemeentelijk geluidbeleid is het ambitieniveau voor het langetijd gemiddelde geluid-

niveau in het buitengebied 45 dB(A). De streefwaarde voor het maximale geluidniveau is 10 

dB(A) boven het ambitieniveau van het langetijd gemiddelde geluidniveau, in dit geval is dit 

55dB(A). In de voorliggende variant wordt deze waarde voor de woning van de familie Ten 

Dam gehaald (52 dB(A). Voor de woning aan de Langenhorsterweg 18a (familie Workel) is de 

waarde 61 dB(A) en wordt de streefwaarde overschreden. Na afweging kan tot 70dB(A) 

vergund worden. In het concept geluidbeleid 2013 is de gemeentelijke streefwaarde niet meer 

benoemd. 

 

In de akoestische rapportage is uitgegaan van een kapschuurconstructie met een houten wand 

bekleding. In de akoestische rapportage wordt gemeld dat verdere geluidsabsorptie te 

realiseren is door het aanbrengen van andere wandbekleding. In de opsomming van de 

financiën is rekening gehouden met aanbrengen van een akoestisch sandwichpaneel met 

steenwol in het dak en de gevel. Wij hebben deze zwaardere akoestische panelen vereist, als 

Nieuwe locatie buitenrennen 

Te verwijderen buitenrennen 
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bijdrage in de vereiste kwaliteitsimpuls groene omgeving en als tegemoetkoming aan het 

besluit van de raad (de overlast naar de omgeving tot een minimum beperken). 

 

De kosten van de maatregelen zijn (inclusief de zwaardere akoestische maatregelen, exclusief 

interne verbouwingskosten van de stallen) door initiatiefnemer geraamd op € 71.700,- en zijn 

voor rekening van initiatiefnemer. 

 

Een partiële herziening van het bestemmingsplan is noodzakelijk en zal worden opgestart, in 

principe als onderdeel van de nog op te starten ‘thematische herziening bestemmingsplan 

buitengebied’ 

3. Conclusie 

Samenvattend hebben wij in principe ingestemd met de aangevraagde uitbreiding van het 

dierenhotel Hof van Twente, waarbij: 

 De honden uitsluitend worden gehuisvest in de zuidelijk gelegen schuur; 

 De twee noordelijke buitenrennen worden verschoven naar het zuiden en de buitenrennen 

worden afgeschermd met een overkapping, uitgevoerd met een akoestisch 

sandwichpaneel met steenwol in het dak en de gevel; 

 Opstallen ten noorden van het perceel worden gesloopt en dit noordelijk deel wordt 

ingepast met streekeigen beplanting. 

 

Wij zijn van mening dat met dit plan ruimschoots aan de wettelijke eisen wordt voldaan en dat 

de overlast naar de omgeving tot een minimum is beperkt. Hiermee komen wij tegemoet aan 

de door uw raad aangenomen motie. 

 

 

 

 

 

 

 


