
 

“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:  24 juni 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  drs. W.J.H. Meulenkamp 

Voor informatie:  A.B.H. Roebert-ter Horst, afdeling Ontwikkeling 

Onderwerp:   Bovenbergweg 4 te Markelo 

 

1. Aanleiding 

Behandeling van het raadsvoorstel tot vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van 

Twente, herziening Bovenbergweg 4. In de commissie Fysiek van 4 juni 2014 is geïnformeerd 

naar het beleid dat de basis vormt voor dit plan. Deze memo gaat in op die vraag.  

2. Inhoudelijke mededeling 

Het hergebruik van karakteristieke bedrijfsgebouwen op een agrarisch bedrijf (niet zijnde de 

bedrijfswoning) vloeit voort uit de wens om karakteristieke bebouwing op erven met een 

karakteristieke cultuurhistorische waarde te behouden. Dit streven is nadrukkelijk verwoord in 

onder andere de structuurvisie landelijk gebied Hof van Twente. 

 

Om in de gevallen sturend op te kunnen treden, is deze mogelijkheid niet zonder meer in het 

VAB-beleid vertaald.  

 

In de toelichting van het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente is aangegeven dat 

het gebruik in de vorm van wonen mogelijk is. 

 

Als de wijzigingsbevoegdheid niet toe te passen is, kan medewerking worden verleend door 

een herziening van het bestemmingsplan. Als een herziening van het bestemmingsplan aan de 

orde is, is in feite per definitie sprake van een bijzondere situatie en maatwerk.  
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Bij de herziening van het bestemmingsplan Langenhorsterweg 2 is het volgende overwogen.  

Naast het gemeentelijk VAB-beleid is er ook een beleidsregel ‘woningen in het buitengebied’ 

opgesteld door de gemeente. In dit beleid wordt gesteld dat bewonen van vrijstaande voor-

malige agrarische bedrijfsbebouwing niet gewenst is. In uitzonderlijke gevallen kan een 
vrijstaand voormalige agrarisch bedrijfsgebouw als woning in gebruik worden genomen.  

 

Uitgangspunt is:  

- een karakteristiek, cultuurhistorisch waardevol pand welke anders niet in stand gehouden 

kan worden;   

- geen andere functie mogelijk is of ongewenst is;  

- de overige aanwezige bebouwing heeft een karakteristieke cultuurhistorische waardevolle 

uitstraling;  

- overige opstallen op het perceel moeten zoveel als mogelijk worden gesloopt;   

- de ruimtelijke kwaliteit wordt versterkt door de invulling van het erf;  

- in geval van bijzondere functies zoals bijvoorbeeld woonzorgfuncties is de 

cultuurhistorische en karakteristieke waarde minder zwaarwegend, omdat het realiseren 

van zorgvoorzieningen prioriteit heeft. Duidelijk moet zijn dat de beoogde functie 

bestaansrecht heeft en bedrijfsmatig verantwoord is. Het erf moet gehandhaafd worden.   

 

In de situatie Bovenbergweg is het volgende overwogen: 

Er is sprake van een karakteristiek voormalig agrarisch gebouw. De setting is overeenkomstig 

de traditionele erfinrichting en de locatie aan de rand van de Borkeld en de inrichting van het 

gebied getuigd van een stukje karakteristiek landschap. Als in deze setting de schuur kan 

worden behouden draagt dat bij aan het behoud van de cultuurhistorische waarden in de 

gemeente. Zoals door het Oversticht is verwoord. 

Uit het bouwkundige rapport blijkt dat de schuur tot woning kan worden verbouwd, zonder de 

karakteristiek geweld aan te doen. De overtollige bebouwing wordt gesloopt en het 

kleinschalige kampeerterrein kan worden voorgezet. 

Er is een erfinrichtingsplan opgesteld en de uitvoering is geregeld in een overeenkomst. 

 

De uitgangspunten zoals benoemd bij de Langenhorsterweg zijn in de situatie van de 

Bovenbergweg gehanteerd. 

3. Conclusie 

Het betreft unieke situaties. Deze zullen niet regelmatig voorkomen. In al deze situaties moet 

een procedure tot herziening van het bestemmingsplan worden gevolgd.   

 

 

 

 

 

 


