
 

“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 maart 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  College van B&W 

Voor informatie:  S. Tichelaar, Ruimtelijke en Economische Ontwikkeling  

Onderwerp:  Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente 

 

1. Aanleiding 

Uitspraak Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan 

“Buitengebied Hof van Twente” 

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

vastgesteld. Tegen het bestemmingsplan zijn meerdere beroepen ingesteld bij de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State.  

Op 5 maart 2014 heeft de Afdeling uitspraak gedaan inzake de ingestelde beroepen. De 

Afdeling bestuursrechtspraak heeft vastgesteld dat het bestemmingsplan op onderdelen niet 

juist is. 

Kort samengevat betreft de uitspraak het volgende. 

 

De Afdeling heeft het bestemmingsplan voor wat betreft de plandelen met de bestemming 

“Agrarisch” en de bestemming “Agrarisch met waarden”, met de aanduiding “Reconstructie-

wetzone – landbouwontwikkelingsgebied” vernietigd. De vernietiging betreft uitsluitend de 

bouwvlakken.  

 

Verder heeft de Afdeling een voorlopige voorziening getroffen voor de plandelen met de 

bestemming “Agrarisch” en de bestemming  “Agrarisch met waarden”, met de aanduiding 

“Reconstructiewetzone – verwevingsgebieden”.  

 

De reden hiervan is dat de maximale milieugevolgen van het bestemmingsplan niet voldoende 

zijn onderzocht in het MER (Milieu Effect Rapportage). Hierdoor is het plan deels vernietigd 

(LOG’s) en deels bevroren (verwevingsgebieden). 

Na afweging van alle belangen heeft de Afdeling besloten de raad van de gemeente Hof van 

Twente in de gelegenheid te stellen het bestemmingsplan binnen een termijn van 1 jaar te 

herstellen.  
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Bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente 2013” 

Door uw raad is de wens uitgesproken om in aanvulling op het bestemmingsplan “Buiten-

gebied Hof van Twente”  de volgende onderwerpen planologisch te regelen.  

 Inhoud woningen.  

 Rood voor rood regeling.  

 Bentelosestraat 69 te Ambt Delden.  

 Langenhorsterweg 20 te Ambt Delden.  

Het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente 2013” voorziet in het regelen van deze 
vier onderwerpen alsmede enkele andere percelen. Dit bestemmingsplan omvat eveneens 
het gehele buitengebied. 
 
Naast het opnemen van deze onderwerpen zijn er meerdere zienswijzen ontvangen die op 
andere onderwerpen betrekking hebben.  
 
Dit bestemmingsplan ligt ter vaststelling voor in de raadsvergadering van 11 maart 2014. 

2. Inhoudelijke mededeling 

De uitspraak van de Raad van State  heeft gevolgen voor een groot deel van de onderwerpen 

die zijn opgenomen in het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente 2013”. Het is 

volgens ons dan ook niet mogelijk om het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente 

2013” vast te stellen zonder aanpassingen zoals bepaald door de Afdeling. Wil sprake kunnen 

zijn van een ordentelijke besluitvorming over het bestemmingsplan dan is een eventueel 

gedeeltelijke vaststelling van die delen van het bestemmingsplan welke geen onderwerp zijn 

van de uitspraken van de Afdeling, o.i. niet wenselijk. Daarom stellen wij voor om het bestem-

mingsplan “Buitengebied Hof van Twente 2013” van de agenda af te voeren. 

 

Proces. 

De vraag is vervolgens hoe nu verder te gaan met beide bestemmingsplannen. Wij willen het 

volgende voorstellen. 

1. Het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente” repareren, overeenkomstig de 

uitspraak van de Raad van State. Dit vraagt door met name door de noodzakelijke 

uitbreiding van het MER de nodige tijd. 

2. Vooruitlopend op de reparatie van het gehele bestemmingsplan een partiële herziening in 

procedure brengen, waarin de volgende onderwerpen worden geregeld: 

o Plannen die niet in het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente” zijn 

meegenomen, maar wel in het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente 

2013”. Het gaat hier om de inhoud van de woningen en de rood voor rood regeling. 

o Plannen die voor initiatiefnemers haast hebben. Bijvoorbeeld het perceel 

Langenhorsterweg 20 te Delden. 

o Ondergeschikte wijzigingen. 

 

De partiële herziening zal ter vaststelling aan de gemeenteraad worden aangeboden, nadat de 

vereiste ruimtelijke procedure is doorlopen (publicatie van het ontwerp en het indienen van 

zienswijzen). 

3. Conclusie 

a. Het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente 2013” van de agenda afvoeren. 

b. Het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente” repareren, overeenkomstig de 

uitspraak van de Raad van State. 

c. Een partiële herziening in procedure brengen. 

d. Met dit voorstel verwacht het College dat de kwaliteit en zorgvuldigheid van uw besluit-

vorming gewaarborgd is, waarbij de partiële herziening tegemoet komt aan de behoefte 

van betrokkenen tot meer spoedige besluitvorming door uw Raad. De portefeuillehouder 

zal voor de Raadsvergadering van 11 maart diegenen die het betreft informeren over de 

gang van zaken. 


