
  

Aan de raad, 

  

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening 

Enterweg 13 

  

  

Voorstel: Het bestemmingsplan Buitengebied Hof vanTwente, herziening Enterweg 13 

overeenkomstig de bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding 

en regels, zoals tevens vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.1735.MKxEnterweg13-VS10 ongewijzigd vaststellen       

1 SAMENVATTING 

De familie Slag aan de Enterweg 13 te Markelo heeft samen met de familie Morrenhof uit de 

gemeente Raalte een verzoek ingediend tot deelname aan de rood-voor-rood-regeling. Op 

het perceel Enterweg 13 te Markelo is 601 m2 te slopen bebouwing aanwezig en op het 

perceel Overmeenweg 4-6 te Heeten 549 m2. De gemeente Raalte heeft ingestemd met de 

combinatie en de Overmeenweg 4-6 de woonbestemming toegekend. De compensatie- 

woning wordt aan de Enterweg gerealiseerd. Bij de bestaande en te realiseren woning aan 

de Enterweg is totaal 445 m2 aan bijgebouwen gewenst. De voormalige deel (230 m2) met 

een karakteristieke uitstraling wordt daaronder gerekend. Deze deel is niet optimaal te 

benutten, waardoor bij de bestaande woning bebouwing wordt toegevoegd in de vorm van 

een kapschuur. Deze is nodig voor de stalling van materiaal ten behoeve van onder andere 

het onderhoud van het land. Volgens het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente 

kan 445 m2 aan bijgebouwen worden toegestaan, mits het drievoud van de extra toegestane 

bijgebouwen boven de sloop voor het verkrijgen van de compensatiekavel wordt ingebracht. 

Zoveel sloop wordt niet ingebracht. De overeenkomst en het bestemmingsplan hebben 

elkaar gekruist. Om die reden is in de overeenkomst uitgegaan van de sloopoppervlakte voor 

de compensatiekavel plus het enkelvoud van de extra opppervlakte aan bijgebouwen. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft gedurende 6 weken ter inzage gelegen. Er zijn geen 

zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan wordt u voorgelegd om ongewijzigd vast te 

stellen. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Aan de Enterweg 13 te Markelo is een agrarisch bedrijf gevestigd. Op het perceel is naast 601 

m2 te slopen bebouwing een aanzienlijke oppervlakte erfverharding aanwezig. De familie Slag 

wenst het bedrijf te beëindigen, bebouwing te slopen en overtollige erfverharding te 

verwijderen en daarvoor een compensatiekavel te verkrijgen. Om de minimale sloop opper- 

vlakte in een roodvoorroodovereenkomst in te kunnen brengen is een derde partij gezocht en 

gevonden in de gemeente Raalte. De partijen zijn tot overeenstemming gekomen en het 

college van de gemeente Raalte heeft evenals ons college ingestemd met de inhoud van de 

overeenkomst. Nadat de overeenkomst tot stand is gekomen is het ontwerpbestemmingsplan 

in procedure gebracht. 
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3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Op grond van artikel 3.1 Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad voor het gehele 

grondgebied van de gemeente één of meer bestemmingsplannen vast. Daarbij wordt ten 

behoeve van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van de in het plan begrepen 

grond aangewezen en worden met het oog op die bestemming regels gegeven voor bouwen 

en gebruik. 

Een bestemmingsplan wordt voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voor- 

bereidingsprocedure op grond van afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht. 

In het geval er bouwplannen worden mogelijk gemaakt, zoals bedoeld in artikel 6.2.1 Besluit 

ruimtelijke ordening, dient op grond van artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening een exploitatie- 

plan te worden vastgesteld waarin het kostenverhaal wordt geregeld. Het doel hiervan is dat 

de kosten van de bestemmingsplanprocedure op de initiatiefnemer kunnen worden verhaald. 

Daarnaast is het mogelijk het kostenverhaal voor bovengenoemde bouwplannen anderszins 

te verzekeren. Dit kan 0.a. door het sluiten van een overeenkomst 

met de initiatiefnemer. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Met het voorliggende plan willen we bereiken dat landschapontsierende bedrijfsbebouwing 

op het perceel Enterweg 13 te Markelo wordt gesloopt en overtollige erfverharding inclusief 

aanwezig asbest wordt verwijderd, nadat de bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd. Daardoor kan 

verbetering in ruimtelijke kwaliteit worden bereikt. Door de combinatie met de familie 

Morrenhof van de Overmeenweg 4-6 te Heeten ontstaat de mogelijheid een compensatie- 

woning met de daarbij behorende bijgebouwen te realiseren. 

Enterweg 13 te Markelo. 

Op dit perceel wordt 601 m2 aan vrijkomende bebouwing gesloopt. De familie Slag wenst de 

compensatiewoning te realiseren. De voormalige deel (230 m2) wordt behouden, omdat 

deze karakteristieke kenmerken heeft. In de bestaande woning is inwoning gerealiseerd. 

  

Huidige bebouwing Enterweg 13 

    
  

  



  

Overzicht te slopen en te behouden 

bebouwing 

    
  

o: woonhuis 

b: deel 

€ kleïne houten schuur 

_ 

    

TE SLOPEN GEBOUWEN 

  

l:varkensschuur _ 120 m2 

2: grote loods 327 m2 

3: kleine loods s4m2 

4 s 4 m2 

S: a 10 m2 

5: paardenstal 316 m2 

á | * voormatge marktpiasts verwijderen 

  

  

Te realiseren 

erfinrichting Enterweg 13 
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vodpue: 

  
Overmeenweg 4-6 in de gemeente Raalte 

In Heeten wordt 549 m2 aan vrijkomende agrarische bebouwing gesloopt. Er blijft 225 m2 

staan. Deze bebouwing staat ten dienste van twee woningen. De woningen liggen in het 

landbouwontwikkelingsgebied van de gemeente Raalte. Deze gemeente acht de locatie niet 

geschikt voor het vestigen van een agrarisch bedrijf, omdat verschillende woningen in de 

nabijheid van het perceel aanwezig zijn. De gemeente Raalte stemt in met de voorgestelde 

erfinrichting, landschappelijke inpassing, de te handhaven bebouwing en de voorgestelde 

investeringen in ruimtelijke kwaliteit op het perceel Overmeenweg 4-6 te Heeten. 

  



Beoordeling 

Combinatie met Raalte. 

Ons rood-voor-rood-beleid laat de combinatie van slooplocaties toe. In deze situatie ligt de 

slooplocatie in de gemeente Raalte in het landbouwontwikkelingsgebied. Gezien de 

aanwezigheid van verschillende woningen in de omgeving is het standpunt van de gemeente 

Raalte reëel en wordt medewerking verleend. 

  

Te realiseren woning inhoud 750 m3 

      

STREEKEIGEN BEBOUWING 

   
Te realiseren bebouwing 

Aan de Enterweg 13 wordt een compensatiewoning met bijgebouwen gerealiseerd, terwijl bij 

de huidige bedrijfsbebouwing een karakteristiek bijgebouw (voormalige deel) blijft staan en 

kippenschuur en een nieuwe loods is gewenst. 

Er zijn uitgangspunten voor de verschijning van de te realiseren woning geformuleerd, die 

zijn voorzien van een beeld. De uitgangspunten en het beeld voldoen aan de redelijke eisen 

van welstand en is aanvaardbaar. 

Gewenste bijgebouwen aan de Enterweg 13 

Nieuwe kapschuur bij bestaande woning 105 m2 

Bestaande kippenschuur bij bestaande woning 25m2 

Te handhaven deel bij bestaande woning 230 m2 

Garage bij nieuw woning 50 m2 

Paardenstal bij nieuwe woning 35 m2 

445 m2 

Dit is 145 m2 meer dan bij twee woningen is toegestaan. 

De extra bebouwing zal worden gebruikt voor het huisvesten van dieren, de stalling van 

auto's, landbouwmachines en de vrachtauto van een van de bewoners van de huidige 

woning Enterweg 13. Ook blijft een kippenhok gehandhaafd. De landbouwmachines worden 

gebruikt voor het onderhoud van ca. 3,8 ha. grond. De te handhaven deel bij de woning is 

daarvoor niet geschikt en de sloop is vanwege haar uitstraling niet gewenst. Volgens de 

regels In het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente kan 445 m2 aan bijgebouwen 

worden toegestaan. Als de regeling onverkort zou zijn toegepast zou 850 + 3°145 = 1285 m2 

aan sloopoppervlakte moeten worden ingebracht. De overeenkomst en het bestemmingsplan 

hebben elkaar gekruist. Om die reden is in de overeenkomst in deze situatie uitgegaan van 

de sloopoppervlakte met aftrek van de extra oppervlakte bijgebouwen. 
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Het erfinrichtingsplan voorziet in voldoende samenhang, waarbij streekeigen beplanting 

wordt toegevoegd en landbouwgrond wordt omgevormd tot natuur. Het plan voorziet in 

versterking van de ruimtelijke kwaliteit. In de overeenkomst zijn de de volgende 

investeringen opgenomen aan de Enterweg 13: 

e  Investering in erfbeplanting 

Verwijderen asbestdakbedekking 

Sanering uitzonderlijke erfverharding 

Omzetten agrarische grond naar natuur 5000m2 

Renoveren kippenschuur. 

Deze aspecten zijn vastgelegd in de roodvoorroodovereenkomst. Voor de realisatie van is 

een herziening van het geldende bestemmingsplan noodzakelijk. Daarom is een ontwerp- 

bestemmingsplan opgesteld en in procedure gebracht. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Ontwerp-bestemmingsplan 

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft met ingang van 5 juli 2012 gedurende 6 weken voor 

eenieder ter inzage gelegen. Hiertegen zijn binnen de daarvoor gestelde termijn geen 

zienswijzen naar voren gebracht. 

Ondergrond 

Bij het opstellen van het bestemmingsplan is voor de locatie van de geometrische plan- 

objecten gebruik gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKN 

o_NL.IMRO.1735.MKxEnterweg13-VS10; 

Wij stellen u voor in deze situatie geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van 

de kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden is verzekerd. Met 

initiatiefnemers is een overeenkomst gesloten, waarin het schetsplan van de te realiseren 

bebouwing is weergegeven. 

4.C Wat mag het kosten? 

De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en de procedure zijn voor rekening 

van de initiatiefnemers. 

4.D Wat is het alternatief? 

Bij de voorbereiding is overleg gepleegd met de familie Slag. Er is geen alternatief om de 

sloop van de vrijkomende agrarische bebouwing en de verwijdering van de erfverharding op 

het perceel te realiseren. 

4.E Wat is het risico? 

In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt omtrent het verhaal van de planschade. Er zijn 

geen beperkende factoren geconstateerd. Daarom zijn geen risco's te verwachten. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Na de vaststelling wordt het bestemmingsplan overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke 

ordening kenbaar gemaakt. Dit houdt in dat het bestemmingsplan zowel op onze website als 

in het gemeentelijk informatiecentrum kan worden geraadpleegd. 

Tegen de vaststelling staat beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 

van State. Tevens kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak worden verzocht 

om een voorlopige voorziening te treffen. 
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5 COMMUNICATIE 

Voorafgaande aan de procedure is overleg gepleegd met de gemeente Raalte inzake de 

haalbaarheid en hun visie op de voorgestelde combinatie. Dit heeft er toe geleid dat de beide 

colleges op 13 december 2011 hebben ingestemd met de overeenkomst. Daarna is de 

overeenkomst door alle betrokken partijen, waaronder de grondeigenaren, ondertekend. De 

familie Slag heeft daaraan voorafgaande een schetsplan voor de woning en een erf- 

inrichtingsplan voorgelegd. Deze maken deel uit van de overeenkomst. 

De provincie heeft aangegeven akkoord te gaan met het voorgestelde plan en ook het 

Waterschap Regge en Dinkel heeft geen opmerkingen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

Na de vaststelling van het bestemmingsplan wordt het plan overeenkomstig de wettelijke 

bepaling ter inzage gelegd en krijgt rechtskracht als geen beroep wordt aangetekend. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

  

  

  

  

  

de secretaris, de burgemeester, 

mr. G.S. Stam drs. J.H.A. Goudt 

Registratienummer : 400955 

Onderdeelprogrammabegroting _ : Programma 3. Wonen en werken 
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