Aan de raad,

Onderwerp:

Vaststelling bestemmingsplan Buitengebied, Rood voor Rood Landgoed

Weldam en beeldkwaliteitsplan “Aanvulling welstandsnota voor vier
compensatiekavels voor Landgoed Weldam”

Voorstel:

1. De ingediende zienswijze niet overnemen, zoals omschreven in de

Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Rood voor
Rood Landgoed Weldam

2.

Het bestemmingsplan Buitengebied, Rood voor Rood Landgoed Weldam
ongewijzigd vaststellen overeenkomstig de bijbehorende en als zodanig
gewaarmerkte verbeelding en regels, zoals tevens vervat in het GMLbestand
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NL.IMRO.1735.BGxrvrWeldam-VS10

3.

Het beeldkwaliteitsplan “Aanvulling welstandsnota voor vier
compensatiekavels voor Landgoed Weldam” ongewijzigd vaststellen

4.

Geen exploitatieplan vaststellen

SAMENVATTING

Enige jaren geleden is namens het Landgoed Weldam een verzoek tot deelname aan de roodvoor-rood-regeling ingediend voor verschillende percelen op het landgoed Weldam. Op verschillende locaties wordt het agrarisch bedrijf beëindigd en vrijkomende bebouwing gesloopt.
In totaal wordt op 16 locaties gesloopt met een gezamenlijk sloopoppervlakte van 9429 m2. Er
is ingestemd met de sloop van 2679 m2 voorafgaande aan de overeenkomst. Er ontstaat recht
op 8 compensatiekavels. Er is overeenstemming bereikt over vier locaties voor de compensatiewoningen. In afwijking van het beleid is ingestemd met een aantal ‘vrijliggende’ compensatiekavels, onder andere vanwege het unieke karakter van de collectieve aanvraag op het
historische landgoed en de te realiseren ‘landmarks’. In het voorliggende bestemmingsplan zijn
deze opgenomen. Over de resterende vier locaties is nader overleg noodzakelijk. Deze zullen
in een afzonderlijke procedure worden geregeld. De verandering van de agrarische bestemming in een woonbestemming is verwerkt in de integrale herziening van het bestemmingsplan
Buitengebied Hof van Twente.
Voor de viercompensatiewoningen die door dit bestemmingsplan gebouwd kunnen worden is

(geanonimiseerd)
(geanonimiseerd) 2an
een beeldkwaliteitsplan opgesteld. Er is een zienswijze ingediend doo
de Haaksbergerweg 5 te Markelo. Deze geeft geen aanleiding tot aanpassingen van het
bestemmingsplan. Het bestemmingsplan kan ongewijzigd worden vastgesteld.
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VOORGESCHIEDENIS

Enige jaren geleden is namens het Landgoed Weldam een verzoek tot deelname aan de rood-

voor-rood-regeling ingediend voor verschillende percelen op het landgoed Weldam. Op 16
verschillende locaties wordt/is het agrarisch bedrijf beëindigd en vrijkomende bebouwing
gesloopt.
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In de volgende tabel zijn de slooplocaties en oppervlakte weergegeven.
Slooplocaties Landgoed Weldam
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Deze veranderingen in functie leveren geen belemmeringen op voor de omliggende percelen

en de daar aanwezige functies. In de onderstaande tabel zijn de veranderingen in de bestemming weergegeven. De locaties 1 tot en met 14 zijn in de integrale herziening van het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente opgenomen.
locaties voor aanpassing bestemmingsplan
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Er is overeenstemming bereikt over de locatie van 4 van de 8 compensatiekavels: de locaties

15 tot en met 18. In één geval namellijk Kanaal Zuidzijde is er sprake van bouwen op de
vrijkomende locatie. Dit is op de andere locaties is niet aan de orde. Ons college heeft
ingestemd met het realiseren van een aantal “vrijliggende” compensatiekavels. Er is

afgeweken van het beleid vanwege:
het unieke karakter van de collectieve aanvraag op het historische landgoed,

de extra investering in de landschappelijke kwaliteit in de vorm van extra te slopen oppervlakte,

de voorgestelde architectonische waardevolle nieuwbouw,
het door het Landgoed Weldam gevoerde beleid om geen tweede bedrijfswoning toe te
staan op de historische erven,
de beperkte mogelijkheden binnen het landgoed voor het aansluiten bij bestaande
woningclusters
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het feit dat aansluiten bij bestaande woningclusters betekent dat geen ‘landmarks’ voor het

landgoed kunnen worden gerealiseerd.
Het gebruik van deze locaties levert geen belemmeringen op voor de omliggende percelen.
De 4 resterende kavels worden toegekend, nadat overeenstemming over de locaties is bereikt.
In de overeenkomst is de investering in de ruimtelijke kwalliteit geregeld van ruim 1,2 miljoen
Euro. Als niet alle acht kavels worden gerealiseerd, dan wordt minder geïnvesteerd, namelijk
€180.000,-- per niet gerealiseerde kavel. *
Daarnaast is de landschappelijke inpassing en de verschijningsvorm van de woningen
geregeld, zoals hierna wordt weergegeven.
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Om de kwaliteit van de bebouwing vast te leggen is naast het ontwerpbestemmingsplan
“Buitengebied Rood voor Rood Landgoed Weldam” ook een beeldkwaliteitsplan opgesteld en
in procedure gebracht.
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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 voorbereidingsprocedure 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 exploitatieplan 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
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INHOUD

4.A

Wat willen we bereiken?

overeenkomst

met de initiatiefnemer.

VOORSTEL

Met het voorliggende plan willen we bereiken dat landschapontsierende bedrijfsbebouwing op
verschillende percelen op het landgoed Weldam wordt gesloopt en overtollige erfverharding
inclusief aanwezig asbest wordt verwijderd, nadat de bedrijfsactiviteiten zijn beëindigd.

Daardoor kan verbetering in ruimtelijke kwaliteit worden bereikt. In deze situatie worden
‘landmarks (= oriëntatiepunt in het landschap b.v. een kerktorens)’ aan de rand van het
Landgoed toegevoegd. ‘Landmarks' zijn de nieuwe monumenten op een landgoed met een
eeuwenlange traditie. Deze ‘landmarks’ dragen bij aan de cultuurhistorische beleving van het

landgoed in de toekomst.
4.B

Wat gaan we ervoor doen?

Ontwerp-bestemmingsplan
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft met ingang van 13 september 2012 gedurende 6 weken
voor eenieder ter inzage gelegen. Hiertegen is binnen de daarvoor gestelde termijn een

(geanonimiseerd) (geanonimiseerd)
zienswijze door N
M
naar voren gebracht.
Zienswijze

De zienswijze richt zich met name op de mogelijke beperkingen in de bedrijfsvoering voor het
bedrijf aan de Haaksbergerstraat 5/5a. Daarnaast wordt de uitvoering van de rood-voor-roodregeling aan de orde gesteld. In totaal worden een tiental argumenten benoemd. De zienswijze

is ontvankelijk, maar geeft geen reden tot aanpassing van het plan. In de zienswijzennotitie
Zienswijzennotitie Buitengebied, Rood voor Rood Landgoed Weldam is dit beschreven. De
bedrijfsvoering aan de Haaksbergerweg 5/54a te Markelo wordt niet beperkt.

Voorgesteld wordt de zienswijzen niet over te nemen.
Ambtshalve wijzigingen

In de Zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Buitengebied Rood voor Rood Landgoed
Weldam zijn geen ambtshalve wijzigingen voorgesteld.
Ontwerp-beeldkwaliteitsplan
Een bestemmingsplan regelt de functie, het gebruik en het ruimtelijk beeld. Gelet op het doel
om te komen tot een kwalitatief hoogwaardige invulling van de locatie is een beeldkwalliteits-

plan opgesteld, waarin onder andere ruimtelijke aspecten als bouwstijl en kleurstelling worden
geregeld. Omdat het beoogde beeldkwaliteitsniveau niet in overeenstemming is met de
welstandscriteria, is een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan heeft op grond van de inspraakverordening met ingang van
13 september 2012 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage gelegen. Tegen het ontwerpbeeldkwaliteitsplan zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Derhalve stellen wij u voor het beeldkwaliteitsplan ongewijzigd vast te stellen.
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Ondergrond
Bij het opstellen van het bestemmingsplan is voor de locatie van de geometrische planobjecten
gebruik gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKN
NI.IMRO.1735BGxrvrWeldam-VS10.dwg;
4.C Wat mag het kosten?
De kosten voor het opstellen van het bestemmingsplan en de procedure zijn voor rekening van
de initiatiefnemer.

Wij stellen u voor om 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 initiatiefnemer is een overeenkomst gesloten.
4.D

Wat is het alternatief?

Bij de voorbereiding is overleg gepleegd met de initiatiefnemer. Er is geen alternatief om de
agrarische bedrijfsvoering te beëindigen, 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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COMMUNICATIE

De provincie heeft aangegeven akkoord te gaan met het voorgestelde plan en ook het Waterschap Regge en Dinkel heeft geen
opmerkingen. Er is een zienswijze ingediend. Wethouder

(geanonimiseerd) de zienswijze
Sijbom gaat op 8 november 2012 bij (geanonimiseerd)
N op bezoek, zodat N
mondeling kan toelichten. Na het bezoek wordt het voorstel als daartoe aanleiding bestaat
aangepast.

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
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