
Plannen in het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente waarvoor de uitspraak van de Raad van State consequenties heeft 
 
Onderstaande zaken zijn op 13 maart 2014 besproken in het overleg tussen de afdelingen REO en V&H.  
 
Wij stellen de volgende afspraken voor: 
 

 Medewerking mogelijk 

 Medewerking afhankelijk van nog te nemen collegebesluit 

 Geen medewerking mogelijk 

 
 
 

 Dossiernummer + 
behandelaar 

Aanvrager  Adres Omschrijving 
aanvraag 

Situatie/vraag Afspraak 

1 2014/0089 MK Meulenkolk 
Markelo 

Plasdijk 14 Markelo Bouw 2
e
 

bedrijfswoning 
De bedrijfswoning is buiten het bouwvlak van het 
bestemmingsplan gelegen. In het oude 
bestemmingsplan Markelo 1997 valt de woning wel 
binnen het bouwvlak. Het perceel is bestemd als 
agrarisch en ligt binnen het 
landbouwontwikkelingsgebied. 
VRAAG: Er is geen toename van dieren, kunnen we 
medewerking verlenen? 

1. Het perceel ligt binnen het LOG. De gronden binnen de bouwvlaken 
zijn in dit gebied vernietigd. Hierdoor  geldt voor dat bouwvlak het 
onderliggende bestemmingsplan. 

2. De woning is echter buiten het bouwvlak gesitueerd. De 
afwijkingsmogelijkheid om buiten het bouwperceel te bouwen is 
vernietigd zodat voor deze locatie geen medewerking mogelijk is. 

3. Binnen het bouwperceel is medewerking wel mogelijk. 

2 2014/0349 AT Mts Boswinkel-
Nijenhuis 

Oude 
Haaksbergerweg 12 
Diepenheim 

Bouwen van een 
mestloods 

Deze te bouwen loods is gelegen in een iv bouwblok 
in het verwevingsgebied. 
VRAAG: Kan de vergunning worden verleend? 

1. Het perceel ligt binnen het verwevingsgebied waar de mogelijkheden 
zijn bevroren voor het uitbreiden van dierplaatsen bij een intensieve 
veehouderij. Het nieuwe bestemmingsplan geldt. 

2. Het bouwen van een mestloods is door de uitspraak van de RvSt niet 
uitgesloten, zodat we medewerking kunnen verlenen. 

3 2013/2748 AT Mts Hemel Slaghekkenweg 3 
Bentelo 

Uitbreiden 
papagaaienkwekerij 

Deze uitbreiding is gelegen naast een bouwblok in 
het LOG. Het bouwplan past niet in het 
bestemmingsplan, maar kon door het afwijken van 
de regels (bouwblokoverschrijding 25 m) worden 
verleend. In het voormalige bestemmingsplan 
Buitengebied Ambt Delden zat deze mogelijkheid 
voor bouwblok overschrijding niet. 
VRAAG: Hoe hiermee om te gaan, kan de 
vergunning wel of niet worden verleend? 

1. Het perceel ligt binnen het LOG. De gronden binnen de bouwvlaken 
zijn in dit gebied vernietigd. Hierdoor  geldt voor dat bouwvlak het 
onderliggende bestemmingsplan. 

2. De uitbreiding is echter buiten het bouwvlak gesitueerd, de 
afwijkingsmogelijkheid om buiten het bouwperceel te bouwen is 
vernietigd zodat voor deze locatie geen medewerking mogelijk is. 

 

4 2013/2390 AT Vehof-Pierik Eschweg 3 Bentelo Bouw 
vleesvarkensstal 

De stal is binnen het bouwblok gesitueerd en heeft 
een iv bestemming binnen het verwevingsgebied. 
Het bouwplan past in het voormalige 
bestemmingsplan Buitengebied Ambt Delden. 
VRAAG: Hoe gaan we hier mee om, kan de 
vergunning wel of niet verleend worden? 

1. Het perceel ligt binnen het verwevingsgebied waar de mogelijkheden 
zijn bevroren voor het uitbreiden van dierplaatsen bij een intensieve 
veehouderij. Het nieuwe bestemmingsplan geldt. 

2. Er is sprake van uitbreiding van dierplaatsen voor een intensieve 
veehouderij. Daarnaast is de uitbreiding meer dan 10% van de 
bestaande oppervlakte van de stallen, zodat ontheffing niet mogelijk is. 

3. Er is nu geen medewerking mogelijk aan het bouwplan. 

5 2014/0186 GtB Distel Bentelosestraat 69 
Bentelo 

Nieuwbouw winkel Reactieve aanwijzing provincie m.b.t. uitbreiding. Bij 
de laatste herziening buitengebied 2013 is rekening 
gehouden met dit bouwplan, provincie is akkoord. 
Uitspraak burgemeester: medewerking verlenen 
vooruitlopend op deze laatste herziening. Nav de 
uitspraak van de RvSt heeft de raad het nieuwe 
bestemmingsplan echter niet vastgesteld. 
VRAAG:. Er is geen uitbreiding van dieren, maar het 
nieuwe bestemmingsplan is niet vastgesteld. Gaan 
we toch vooruitlopen? 

1. De uitspraak van de RvS heeft geen betrekking op dit perceel. 
2. Er bestaan geen bezwaren bij provincie, gemeenteraad of bij de 

omgeving van het perceel. 
3. Formeel moet gewacht worden op het nieuwe bestemmingsplan. 
4. Hierop vooruitlopen is een politieke afweging en vraagt om een besluit 

van het college. 

6 Nav afspraken en 
overeenkomst REO GtB 

Las en 
machinetechniek  
Rouweler 

Dorreweg 14 
Hengevelde 

Bouwen van een 
bedrijfsgebouw 

Betreft nog geen formele aanvraag. Het perceel 
heeft nu nog een VAB-bestemming maar zou 
volgens gemaakte afspraken en overeenkomsten 
een bedrijfsbestemming krijgen met de mogelijkheid 
van een kleine uitbreiding. Hiervoor worden de 

1. Dit betreft geen agrarische activiteit en staat los van het besluit van de 
RvSt. 

2. De afdeling REO komt hiervoor met een voorstel. 



bestaande (voormalig agrarische) schuren gesloopt 
waarna nieuwbouw zal plaatsvinden. De bedoeling 
was dat dit geregeld zou worden in het 
bestemmingsplan Buitengebied. Dat is echter niet 
gebeurd. Vervolgens is afgesproken dat dit 
gecorrigeerd zou worden in de herziening. Die is 
echter niet vastgesteld. 
VRAAG: Rouweler heeft lang gewacht en wil nu 
bouwen, hoe gaan we hier mee om? 

7 2014/0239 JvD Temmink Oude Goorseweg 8 
Diepenheim 

Plaatsen hekwerk Voor dit perceel heeft de RvSt een specifieke 
uitspraak gedaan. Het perceel is bestemd als 
““Intensive veehouderij” in een “verwevingsgebied”. 
Er is sprake van een biologische pluimveehouderij 
waarbij een hekwerk noodzakelijk is. 
VRAAG: Hoe nu verder? Het is een 
handhavingszaak. 

1. In het nieuwe bestemmingsplan is onbedoeld biologische veehouderij 
uitgesloten en dat zal worden hersteld. 

2. Daarnaast laat het bestemmingsplan het hekwerk niet toe, terwijl dat 
voor het bedrijf nodig is om biologische dieren te houden 

3. Medewerking verlenen met een buitenplanse ontheffing. 

8 2013/2435 JvD Oude Lansink Stoevelaarsweg 19 
Markelo 

Bouw varkensstal + 
veranderen inrichting 

Er is recent een aanvraag buiten behandeling 
gelaten voor het bouwen van een varkensstal en het 
veranderen van de inrichting. Het perceel heeft de 
bestemming “intensieve veehouderij” en ligt in het 
verwevingsgebied. Milieutechnisch was 
medewerking niet mogelijk. Daarom is aanvrager nu 
bezig om dit op te lossen en komt hij met een 
nieuwe aanvraag. Er is toezegging gedaan om de 
nieuwe aanvraag met spoed te behandelen. 
VRAAG: Hoe lossen we dit op? 

1. Het perceel ligt binnen het verwevingsgebied waar de mogelijkheden 
zijn bevroren voor het uitbreiden van dierplaatsen bij een intensieve 
veehouderij. Het nieuwe bestemmingsplan geldt. 

2. Er is sprake van uitbreiding van dierplaatsen voor een intensieve 
veehouderij. Daarnaast is de uitbreiding meer dan 10% van de 
bestaande oppervlakte van de stallen, zodat ontheffing niet mogelijk is. 

3. Er is nu geen medewerking mogelijk aan het bouwplan. 
 

9 2014/0235 JvD Udink Brummelaarsweg 
12 Markelo 

Oprichten van een 
jongveestal 

Betreft een principeverzoek. Op 3 maart 2014 is 
hierover een eindadvies gegeven. De jongveestal ligt 
in een LOG-gebied en buiten het bouwvlak. 
Medewerking was mogelijk met een 
afwijkingsprocedure. Wel moet de aanvrager nog het 
e.e.a. aantonen.  Aanvrager komt binnenkort met een 
aanvraag om omgevingsvergunning. 
VRAAG: Hoe gaan we hier mee om? 

1. Het perceel ligt binnen het LOG. De gronden binnen de bouwvlaken 
zijn in dit gebied vernietigd. Hierdoor  geldt voor dat bouwvlak het 
onderliggende bestemmingsplan. 

2. De stal is echter buiten het bouwvlak gesitueerd. De 
afwijkingsmogelijkheid om buiten het bouwperceel te bouwen is 
vernietigd zodat op grond van het bestemmingsplan voor deze locatie 
geen medewerking mogelijk is. 

10 2013/2572 MdR Tettero-Ten Berge Bentelerhaarweg 1b 
Bentelo 

Wijzigen twee 
varkensstallen 

De vergunning voor het bouwen van twee 
varkensstallen is verleend. Deze aanvraag voorziet 
in “ondergeschikte” wijzigingen die echter nog niet 
helder zijn. Daarom zijn wij van plan de aanvraag 
buiten behandeling te laten. 
VRAAG: Formeel is het buiten behandeling laten 
een logische stap, of moeten we dat nu voorkomen 
omdat we de aanvrager met een nieuwe aanvraag 
onevenredig duperen? 

1. Het perceel ligt binnen het verwevingsgebied waar de mogelijkheden 
zijn bevroren voor het uitbreiden van dierplaatsen bij een intensieve 
veehouderij. Het nieuwe bestemmingsplan geldt. 

2. De aanvraag is onduidelijk, aanvullingen zijn niet of onvoldoende 
ontvangen zodat de aanvraag buiten behandeling moet worden 
gelaten. 

3. Het besluit om de aanvraag buiten behandeling te laten heeft geen 
extra consequenties. Het besluit van de RvSt moet ook nu al in acht 
worden genomen. Op het moment van het besluit moet gekeken 
worden naar de dan geldende regels. 

11 2014/0187 MdR Versteeg Platenkampsweg 13 
Bentelo 

Bouw varkensstal en 
vergroten 
ligboxenstal 

De 1
e
 fase vergunning voor de activiteit milieu is 

verleend. Het betreft nu de aanvraag 2
e
 fase voor de 

bouwactiviteit. Het perceel heeft de bestemmingen 
Agrarisch + intensieve veehouderij in 
verwevingsgebied. De vorm van het bouwvlak is 
gewijzigd, maar het bouwplan past binnen het oude 
en het nieuwe bouwvlak. 
VRAAG: Kan deze vergunning verleend worden? Zo 
niet, wat voor gevolgen heeft dat voor de 
omgevingsvergunning eerste fase (milieu)? 

1. Het perceel ligt binnen het verwevingsgebied waar de mogelijkheden 
zijn bevroren voor het uitbreiden van dierplaatsen bij een intensieve 
veehouderij. Het nieuwe bestemmingsplan geldt. 

2. Er is sprake van uitbreiding van dierplaatsen voor een intensieve 
veehouderij. Daarnaast is de uitbreiding meer dan 10% van de 
bestaande oppervlakte van de stallen, zodat ontheffing niet mogelijk is. 

3. Er is nu geen medewerking mogelijk aan het bouwplan. 
4. Dit heeft geen directe gevolgen voor de 1

e
 fase vergunning. Het college  

kán de vergunning op termijn intrekken, maar dat is geen verplichting. 

12 2014/0252 MdR Wassink Stokkumerbroekweg 
10 Markelo 

Bouw ligboxenstal Betreft vooroverleg. Er is sprake van een 
ligboxenstal voor rundvee. 
VRAAG: Kan vergunning verleend worden? 

1. Het perceel ligt binnen het LOG. De gronden binnen de bouwvlaken 
zijn in dit gebied vernietigd. Hierdoor  geldt voor dat bouwvlak het 
onderliggende bestemmingsplan.. 

2. De stal past binnen het oude bestemmingsplan, dus vergunning 
verlenen. 

13 2014/0324 MdR Hagreis Beldsweg 11 Ambt Vergroten Betreft vooroverleg voor het vergroten van een stal 1. Het perceel ligt binnen het verwevingsgebied waar de mogelijkheden 



Delden vleesvarkensstal en 
het plaatsen van een 
overkapping 

voor biologische vleesvarkens met daarbij een 
overkapping als uitloop voor die varkens. 
Het perceel heeft de bestemming Agrarisch + 
intensieve veehouderij in een verwevingsgebied. De 
vorm van het bouwvlak is gewijzigd, maar het 
bouwplan past binnen het oude en het nieuwe 
bouwvlak. 
VRAAG: Hoe gaan we dan om met dit verzoek? 

zijn bevroren voor het uitbreiden van dierplaatsen bij een intensieve 
veehouderij. Het nieuwe bestemmingsplan geldt. 

2. Er is sprake van uitbreiding van dierplaatsen voor een intensieve 
veehouderij. Daarnaast is de uitbreiding meer dan 10% van de 
bestaande oppervlakte van de stallen, zodat ontheffing niet mogelijk is. 

3. Er is nu geen medewerking mogelijk aan het bouwplan. 

14 2014/0435 MdR Lammertink Rijssenseweg 12 
Ambt Delden 

Bouw van een 
berging (bij een 
geitenhouderij) 

Betreft slechts een berging, er is geen toename van 
dieren. 
VRAAG: Kan deze vergunning verleend worden? 

1. Het perceel ligt binnen het verwevingsgebied waar de mogelijkheden 
zijn bevroren voor het uitbreiden van dierplaatsen bij een intensieve 
veehouderij. Het nieuwe bestemmingsplan geldt. 

2. Er is geen sprake van uitbreiding van dierplaatsen voor een intensieve 
veehouderij.  

3. Medewerking verlenen. 

15 2013/2733 MdR Rotink Bentelosestraat 21a 
Hengelelde 

Bouwen van een 
werktuigenberging 

Betreft het bouwen binnen het verwevingsgebied en 
buiten het bouwvlak. 
VRAAG: Is medewerking mogelijk? 

1. Het perceel ligt binnen het verwevingsgebied waar de mogelijkheden 
zijn bevroren voor het uitbreiden van dierplaatsen bij een intensieve 
veehouderij. Het nieuwe bestemmingsplan geldt. 

2. Er is geen sprake van uitbreiding van dierplaatsen voor een intensieve 
veehouderij.  

3. Het bouwplan is echter buiten het bouwvlak gesitueerd, de ontheffing 
om buiten het bouwperceel te bouwen is vernietigd zodat voor deze 
locatie geen medewerking mogelijk is. 

4. Binnen het bouwperceel is medewerking mogelijk nadat is aangetoond 
dat het bouwplan voor de agrarische bestemming wordt opgericht en 
gebruikt. 

16 2013/1236 JvD Eeltink Hagenweg 1 Ambt 
Delden 

Bouwen van een 
vleesvarkensschuur 
en het veranderen 
van de inrichting 

Er is al vergunning verleend voor zowel de bouw- 
als voor de milieuactiviteit. De aanvraag betreft nu 
het verschuiven van dierplaatsen, er is geen 
toename. Op 8 januari 2014 is om aanvullende 
stukken verzocht voor zowel de bouw als voor de 
milieuactiviteit. 
VRAAG: kan als de aanvraag volledig is 
medewerking verleend worden? 

1. Het perceel ligt binnen het verwevingsgebied waar de mogelijkheden 
zijn bevroren voor het uitbreiden van dierplaatsen bij een intensieve 
veehouderij. Het nieuwe bestemmingsplan geldt.  

2. Het besluit van de RvS moet in acht worden genomen. Op het moment 
van het besluit moet gekeken worden naar de dan geldende regels. 

3. Daarom moet er getoetst worden aan het gebruik. Er is sprake van een 
uitbreiding van de oppervlakte tav de bestaande oppervlakte ten tijde 
van de inwerkingtreding van het bestemmingsplan. Eeltink kan wel 
uitvoering geven aan het reeds vergunde plan, maar mag het niet in 
gebruik nemen. Mocht hij de stal toch in gebruik nemen, dan kan na 
een belangafweging (mogelijk zich op legalisatie) wellicht worden 
afgezien van handhaving.  

4. Er kan nu geen medewerking aan het plan worden verleend.  

17 2012/5090 MdR Drekkers Dorreweg 1 Ambt 
Delden 

Bouwen van een 
vleesvarkensschuur, 
kappen van bomen 
en het uitbreiden van 
een 
vleesvarkenshouderij 

De vergunning is op 28 januari 2014 verleend. 
VRAAG: kan het plan uitgevoerd worden? 

1. Het perceel ligt binnen het LOG. De gronden binnen de bouwvlaken 
zijn in dit gebied vernietigd. Hierdoor  geldt voor dat bouwvlak het 
onderliggende bestemmingsplan. 

2. Het bouwplan past binnen dit onderliggende bestemmingsplan zodat 
het verlenen van medewerking mogelijk is. 

 

18 2013/2143 MK Wegdam Beldsweg 14b Bouwen van een 
pluimveestal 

De stal is gedeeltelijk buiten het bouwperceel 
gesitueerd. Op 17 maart is de ontwerpbeschikking 
verleend?  
VRAAG: Kan de definitieve vergunning verleend 
worden? 

1. Het besluit van de RvS moet in acht worden genomen. Op het moment 
van het (definitieve) besluit moet gekeken worden naar de dan 
geldende regels. 

2. Het perceel ligt binnen het verwevingsgebied waar de mogelijkheden 
zijn bevroren voor het uitbreiden van dierplaatsen bij een intensieve 
veehouderij. Het nieuwe bestemmingsplan geldt. 

3. Er is sprake van uitbreiding van dierplaatsen voor een intensieve 
veehouderij. Daarnaast is de uitbreiding meer dan 10% van de 
bestaande oppervlakte van de stallen, zodat ontheffing niet mogelijk is. 

4. Ook is het bouwplan gedeeltelijk buiten het bouwvlak gesitueerd, de 
ontheffing om buiten het bouwperceel te bouwen is vernietigd zodat 
geen medewerking mogelijk is. 

19 2013/2244 MK Morsink Beldsweg 21 Uitbreiden van een 
varkensstal 

De ontwerpbeschikking ligt ter inzage. 
VRAAG; Kan de definitieve vergunning verleend 
worden? 

5. Het besluit van de RvS moet in acht worden genomen. Op het moment 
van het (definitieve) besluit moet gekeken worden naar de dan 
geldende regels. 

6. Het perceel ligt binnen het LOG. De gronden binnen de bouwvlaken 



zijn in dit gebied vernietigd. Hierdoor  geldt voor dat bouwvlak het 
onderliggende bestemmingsplan. 

7. De stal is echter gedeeltelijk buiten het bouwvlak gesitueerd. De 
afwijkingsmogelijkheid om buiten het bouwperceel te bouwen is 
vernietigd zodat op grond van het bestemmingsplan voor deze locatie 
geen medewerking mogelijk is. 

8. Als het bouwplan wordt verkleind zodat het (voor wat betreft het 
vernietigde  gedeelte) binnen het onderliggende bouwperceel past, dan 
kan aan de bouwactiviteit medewerking worden verleend.  

 

       

 
 
Algemeen: 

1. Afspraken afstemmen met portefeuillehouders en met het college. 
2. REO zal zorgen voor een publicatie in het Hofweekblad over de consequenties van de uitspraak van de Raad van State. 
3. Voor plannen die na de uitspraak van de Raad van State worden ontvangen gelden dezelfde afspraken omdat op het moment van het besluit gekeken moet worden naar de dan geldende regels. 
4. Voor percelen die liggen binnen het LOG is goedkeuring onthouden aan het bouwvlak. Hierdoor  geldt voor dat bouwvlak het onderliggende (oude) bestemmingsplan. Die bestemmingsplannen zijn ouder dan 10 jaar zodat het 

heffen van leges niet mogelijk is voor aanvragen om vergunning die binnen het oude bestemmingsplan passen.  
5. Voor bouwplannen in het LOG die passen in het onderliggende bestemmingsplan, is het verlenen van medewerking mogelijk. Ook als daarbij sprake is van uitbreiding van dieren bij een intensieve veehouderij. 
6. Vergunningverlening bespreekt bovenstaande situatie met de aanvrager/adviseur. Er zijn drie opties: a. Aanvrager trekt aanvraag om vergunning in. b. Gemeente gaat vergunning weigeren. c. Gemeente laat aanvraag buiten 

behandeling. Bij de laatste optie worden geen leges geheven. 


