
 

“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:  1 april 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.J.M. Eshuis 

Voor informatie:  Jeroen Overbeek en Sieds Tichelaar, Ruimtelijke en Economische 
Ontwikkeling  

Onderwerp:  Uitspraak Raad van State Bestemmingsplan Buitengebied  

 

1. Aanleiding 

In de raadsmemo van 7 maart 2014 is uw raad geïnformeerd over de uitspraak van de Afdeling 

bestuursrechtspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan “Buiten-gebied Hof 

van Twente”. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor het bestemmingsplan “Buitengebied Hof 

van Twente 2013”. Het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente 2013” is om die 

reden, tijdens de raadsvergadering van 11 maart 2014 van de agenda afgevoerd.  

 

Verder is aan uw raad voorgesteld om het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente” te 

repareren, overeenkomstig de uitspraak van de Raad van State, en voor een aantal bijzondere 

gevallen een partiële herziening in procedure te brengen.  

 

Tevens zijn er door de PvdA de volgende vragen gesteld.  

 Per ingediend bezwaar / zienswijze een analyse krijgen van de impact van het vonnis en 

gevolg voor de status van het bestemmingsplan.  

 Een oordeel van het vonnis vernemen, zeker waar het gaat om analoge zaken, waarvoor 

geen bezwaar / zienswijze is ingediend.  

 

De vraag over de impact van het vonnis op de behandeling van het bestemmingsplan “Buiten-

gebied Hof van Twente 2013” is in de memo van 7 maart 2014 beantwoord. 
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2. Inhoudelijke mededeling 

Op woensdag 5 maart 2014 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 

(hierna: de Raad van State) uitspraak gedaan in verschillende beroepsprocedures tegen het 

vastgestelde bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente”.  Het bestemmingsplan is 

weliswaar in stand gebleven, maar is wel op verschillende onderdelen door de Raad van State 

vernietigd. Op die punten moet het bestemmingsplan worden hersteld. 

De uitspraak heeft gevolgen voor diverse percelen in het buitengebied. De grootste gevolgen 

zijn die voor de locaties met een agrarisch bouwvlak. 

 

Agrarische locaties (LOG) 

Alle agrarische bouwvlakken die zijn gelegen in de landbouwontwikkelingsgebieden zijn 

vernietigd. Dit betekent dat voor die locaties wordt teruggevallen op de hiervoor geldende 

bestemmingsplannen voor het buitengebied.  

 

Agrarische locaties (Verwevingsgebied) 

Voor de agrarische bouwvlakken met de aanduiding intensieve veehouderij die gelegen zijn in 

de verwevingsgebieden zijn de mogelijkheden voor het realiseren van bebouwing voorlopig 

beperkt tot de huidige bebouwing. Er mogen geen extra stallen worden opgericht ten behoeve 

van de intensieve veehouderij.  

 

Verder zijn de wijzigings- en afwijkingsbevoegdheden die opgenomen waren in het bestem-

mingsplan “Buitengebied Hof van Twente”, ook vernietigd. De Raad van State heeft namelijk 

geoordeeld dat de maximale milieugevolgen die onderzocht zijn in de MER onvoldoende 

gewaarborgd zijn in het bestemmingsplan. 

 
Hoe nu verder? 

Allereerst wil ik opmerken dat alle direct belanghebbenden na de uitspraak van de Raad van 

State zijn bericht over de uitspraak. Deze informatie is gevolgd door een persbericht, waarin wij 

hebben aangegeven dat het bestemmingsplan nu wordt hersteld. 

 

De analyse van de uitspraak van de Raad van State voor het bestemmingsplan “Buiten-gebied 

Hof van Twente” is in een memo van 6 maart 2014 (juridische analyse uitspraak Raad van 

State inzake bestemmingsplan „Buitengebied Hof van Twente‟) verwoord. Volledigheidshalve 

doen wij u deze memo toekomen. Hierin staat de juridische analyse die de uitspraak heeft voor 

het bestemmingsplan. Wij willen u naar deze memo verwijzen.  

 

Op dit moment zijn wij gestart met de herstelwerkzaamheden, overeenkomstig de uitspraak 

van de Raad van State. Hierover het volgende. 

 

De Raad van State heeft besloten om op een drietal onderdelen zelf in de zaak te voorzien. Zij 

heeft de gemeente opgedragen om dit aan te passen in het bestemmingsplan en dat binnen 4 

weken na de uitspraak te publiceren. Op 26 maart 2014 is dit gepubliceerd in het Hofweekblad 

en op www.ruimtelijkeplannen.nl.  
 

Partiële herziening LangenHorsterweg 20 en Bentelosestraat 69 

Voorgesteld wordt om de locaties Bentelosestraat 69 te Ambt Delden en de Langenhorster-

weg 20 te Ambt Delden in een afzonderlijke partiële herziening op te nemen.  

Bij de percelen Bentelosestraat 69 en de Langenhorsterweg 20 betreft de herziening een 

aanpassing van de verbeelding voor het betreffende percelen afzonderlijk en de daarbij 

behorende regels.  

Voor de initiatiefnemers van deze locatie is dit de snelste oplossing en lopen zij geen verdere 

vertraging op door zienswijzen tegen overige onderwerpen. 
 

 

 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Inhoud woningen en aanpassing Rood voor Rood 

Het is niet wenselijk om het vergroten van de inhoud van de woningen en de rood voor rood 

regeling in de herziening voor de bovengenoemde locaties mee te nemen. De reden hiervan is 

dat het vergroten van de inhoud van de woningen en de rood voor rood regeling betrekking 

hebben op alle regels en dus weer voor alle percelen in het buitengebied. In dat geval betekent 

dit dat het gehele bestemmingsplan voor het buitengebied moet worden herzien.  

 

Het meenemen van de inhoud van de woningen en de rood voor rood regeling heeft dus tot 

gevolg dat een ieder weer een zienswijze tegen het bestemmingsplan kan indienen en beroep 

kan instellen bij de Raad van State. Dus niet alleen tegen de inhoud van de woningen en de 

rood voor rood regeling, maar ook tegen alle andere opgenomen bestemmingen.  

 

Om die reden wordt voorgesteld om de aanpassing van de inhoud van de woningen en de 

rood voor rood regeling mee te nemen in de reparatie van het bestemmingsplan “Buitengebied 

Hof van Twente”. Zo blijft het overzichtelijk welk bestemmingsplan van toepassing is en wordt 

voorkomen dat er wederom beroep bij de Raad van State wordt ingesteld.  

 

Overigens zal het opnemen van de inhoud van de woningen en de rood voor rood regeling in 

het herstelplan maar tot een geringe vertraging leiden. 

3. Conclusie 

 De eerste analyse van de uitspraak van de Raad van State wordt aan uw raad 

toegezonden.  

 Direct belanghebbenden zijn bericht over de uitspraak.  

 In een persbericht is kennis gegeven van de uitspraak.  

 De partiële herziening (voor de Bentelosestraat 69 en Langenhorsterweg 20) is opgestart.  

 De voorbereidende werkzaamheden voor het herstelplan zijn opgestart.  

 

 


