
  

Aan de raad, 

  

Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan Goor Centrum e.0., herziening 

Kerkstraat 68-72 

  

  

Voorstel: 1. Geen exploitatieplan vaststellen 

2. De zienswijzen, zoals omschreven en afgewogen in de zienswijzen- 

notitie ontwerp-bestemmingsplan Goor Centrum e.0., herziening 

Kerkstraat 68-72 welke geacht wordt deel uit te maken van dit besluit, 

ontvankelijk verklaren en de zienswijzen overnemen voor wat betreft de 

omschrijving van de bestemming “Wonen — zorg” en voor het overige 

niet overnemen 

3. De ambtshalve wijzigingen zoals omschreven in de zienswijzennotitie 

ontwerp-bestemmingsplan Goor Centrum e.0., herziening Kerkstraat 

68-72, welke geacht wordt deel uit te maken van dit besluit, overnemen 

4. Het bestemmingsplan “Goor Centrum e.o., herziening Kerkstraat 68- 

72 (inclusief bijlagen) gewijzigd vaststellen overeenkomstig de 

bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding en regels, 

zoals tevens vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO. 1735.GOxKerkstraat68x72-OP10.       

1 SAMENVATTING 

Wij willen middels een bestemmingsplanherzieining medewerking verlenen aan een plan 

voor de bouw van acht zorgappartementen aan de Kerkstraat 68-72 te Goor. De apparte- 

menten zijn bedoeld als zelfstandige woonruimte voor (licht) verstandelijk gehandicapten. 

Bovendien wordt er een ruimte als wacht- en slaapruimte voor verzorgers ingericht. 

Naar aanleiding van inspraakreacties op het voorontwerp-bestemmingsplan is in het ontwerp- 

bestemmingsplan de bouwhoogte van het bouwplan verlaagd van 12 naar 10 meter en is ook 

het gevelontwerp van het bouwplan aangepast. 

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen. Door 4 appellanten is 

een zienswijze ingediend. 

Er is een afweging gemaakt tussen de gevolgen van deze herziening van het bestemmings- 

plan voor de appellanten in relatie tot de gewenste verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en 

het belang van de noodzakelijke huisvesting voor de specifieke doelgroep van zorg- 

behoevenden. Op basis van deze afweging wordt voorgesteld de zienswijzen over te nemen 

voor wat betreft de omschrijving van de bestemming “Wonen-zorg” en voor het overige de 

zienswijzen niet over te nemen alsmede het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. 
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2 VOORGESCHIEDENIS 

Door T.O. Projecten B.V. is verzocht medewerking te verlenen aan een plan voor de bouw 

van acht zorgappartementen aan de Kerkstraat 68-72 te Goor. De appartementen zijn 

bedoeld als zelfstandige woonruimte voor (licht) verstandelijk gehandicapten. Bovendien 

wordt een ruimte als wacht- en slaapruimte voor verzorgers ingericht. 

Het bouwplan is in strijd met het geldende bestemmingsplan “Goor Centrum e.0.” In 2009 

hebben wij besloten in principe medewerking te verlenen aan het plan middels een her- 

ziening van het bestemmingsplan. 

Het voorontwerp-bestemmingsplan heeft voor inspraak ter inzage gelegen. Naar aanleiding 

van de ontvangen inspraakreacties heeft de initiatiefnemer het bouwplan aangepast. Daarbij 

is de bouwhoogte van het bouwplan verlaagd van 12 naar 10 meter en is ook het gevelont- 

werp van het bouwplan aangepast. 

Ons college heeft vervolgens het ontwerp-bestemmingsplan op basis van het gewijzigde 

bouwplan vastgesteld, met een maximale bouwhoogte van 10 meter. 

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft met ingang van 28 juni 2012 gedurende zes weken voor 

eenieder ter inzage gelegen. 

Gedurende die termijn zijn door 4 appellanten zienswijzen ingediend. 

Ons college heeft de voorliggende zienswijzennotitie ontwerp-bestemmingsplan Goor 

Centrum e.0., herziening Kerkstraat 68-72 opgesteld. In deze zienswijzennotitie zijn de 

ingediende zienswijzen samengevat en voorzien van een gemeentelijke reactie. 

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 exploitatieovereenkomst met de initiatief- 

nemer. Deze mogelijkheid i op de voorliggende bestemmingsplanherziening van 

toepassing. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Op het perceel Kerkstraat 68-72 is momenteel een relatief laag woongebouw (grondgebon- 

den woning) aanwezig. Het gebouw verkeert in een slechte staat. Er is sprake van verpaupe- 

ring. De ruimtelijke kwaliteit van het perceel vinden wij laag. Wij wensen te komen tot een 

verbetering van de ruimtelijke kwaliteit. Ook willen wij huisvesting realiseren voor een 

specifieke doelgroep. De appartementen zijn namelijk bedoeld als zelfstandige woonruimte 

voor (licht) verstandelijk gehandicapten. 



4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Ontwerp-bestemmingsplan 

Het ontwerp-bestemmingsplan heeft met ingang van 28 juni 2012 gedurende zes weken voor 

eenieder ter inzage gelegen. Gedurende die termijn zijn door 4 appellanten zienswijzen 

ingediend. 

Zienswijzen 

Alvorens nader wordt ingegaan op de ingediende zienswijzen en de gemaakte afwegingen, 

wordt onderstaand een samenvatting gegeven van de meest relevante onderdelen van de 

geldende bestemming en vervolgens van de bestemming zoals in de voorliggende 

herziening is opgenomen. 

In het geldende bestemmingsplan “Goor Centrum e.o.” is het perceel Kerkstraat 68-72 

bestemd voor “Wonen”, waarbij is geregeld dat: 

e Het aantal woningen niet meer bedraagt dan het bestaande aantal (in 1992 is bouwver- 

gunning verleend voor de verbouw van het pand tot 1 woning) 

e De goot- en bouwhoogte van het hoofdgebouw bedragen niet meer dan 7 respectievelijk 

10 meter. 

e De goot- en bouwhoogte van bijgebouwen bedragen niet meer dan 3 respectievelijk 

6 meter. 

e Bouwen van een hoofdgebouw op minder dan 3 meter van de zijdelingse perceelgrens is 

toegestaan, mits de goot- en bouwhoogte niet meer bedragen dan 3 respectievelijk 

6 meter, dan wel de goot- en bouwhoogte van de bestaande gebouwen als die meer 

bedragen. 

De diepte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal ca. 11 meter. 

De bouw van 8 zorgappartementen voldoet niet aan het geldende bestemmingsplan. 

Daarom wordt een herziening van bestemmingsplan doorgevoerd, waarbij het perceel 

Kerkstraat 68-72 wordt bestemd voor “Wonen-Zorg”, waarbij, in afwijking van het geldende 

bestemmingsplan, is geregeld dat: 

e Het aantal woningen niet meer bedraagt dan 8. 

e Het wonen, in samenhang met centrale voorzieningen, plaatsvindt ten behoeve van 

verzorging en verpleging op afroep. 

e De goothoogte van het hoofdgebouw niet gemaximeerd is en de bouwhoogte van het 

hoofdgebouw (ongewijzigd ten opzichte van het geldende bestemmingsplan) niet meer 

bedraagt dan 10 meter. 

e De goot- en bouwhoogte van bijgebouwen bedragen (ongewijzigd ten opzichte van het 

geldende bestemmingsplan) niet meer dan 3 respectievelijk 6 meter. 

e Bouwen van een hoofdgebouw op minder dan 3 meter van de zijdelingse perceelgrens is 

toegestaan. 

e De diepte van het hoofdgebouw bedraagt maximaal 15 meter. 

De ingediende zienswijzen komen grotendeels overeen met de eerder tegen het 

voorontwerp-bestemmingsplan ingediende inspraakreacties. Door appellanten zijn kort 

samengevat de volgende argumenten naar voren gebracht. 

e De grootte en massaliteit van het gebouw (10 meter hoog met een plat dak en een 

bouwdiepte van 15 meter) en de situering daarvan op de zijdelingse perceelgrens. 

e De aantasting van de privacy ten gevolge van uitzicht op gebouwen en percelen van 

omwonenden. 

e Minder daglicht/zonlicht omwonenden ten gevolge van de schaduwwerking van het 

gebouw. 

e Minder uitzicht voor omwonenden ten gevolge van de grootte van het gebouw; 

e Het parkeren op het achtererf, hetgeen leidt tot overlast en een onveilige verkeerssituatie 

bij de oprit aan de Kerkstraat. 

Het niet voldoen van de appartementen aan de woonvisie. 

Overlast ten gevolge van een intensief gebruik van het gebouw en het perceel. 
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Voor een uitgebreide samenvatting van de zienswijzen wordt verwezen naar de bijgevoegde 

zienswijzennotitie bestemmingsplan Goor Centrum e.o., herziening Kerkstraat 68-72. 

Thans dient een afweging gemaakt te worden tussen de gevolgen van deze herziening van 

het bestemmingsplan voor de appellanten in relatie tot de gewenste verbetering van de 

ruimtelijke kwaliteit en het belang van de noodzakelijke huisvesting voor de specifieke 

doelgroep van zorgbehoevenden. 

Wij zijn allereerst van mening dat in de afweging van de belangen van appellanten het 

geldende bestemmingsplan “Goor Centrum e.0.” als uitgangspunt moet worden genomen. 

Hiertegen zijn door appellanten geen zienswijzen ingediend en beroep ingesteld. Dit 

betekent dat de gevolgen van de herziening voor de appellanten niet worden vergeleken met 

de huidige situatie, waarbij sprake is van 1 grondgebonden woning, maar met de mogelijk- 

heden die het geldende bestemmingsplan de initiatiefnemer maximaal biedt. 

Het naar aanleiding van de inspraakreacties aangepaste bouwplan voldoet qua bouwhoogte 

aan het geldende bestemmingsplan, waarin een maximale hoogte van 10 meter is voorge- 

schreven. Deze hoogte van 10 meter is passend en ruimtelijk aanvaardbaar in relatie tot de 

in goot- en bouwhoogte en functie wisselende bestaande bebouwing in de Kerkstraat. 

Bovendien heeft de aanpassing van het bouwplan geleid tot een ander gevelontwerp. Door 

de aanpassing van het gevelontwerp ontstaat in het gebouw een verticale geleding en 

hebben de onderdelen van het gebouw een meer individuele uitstraling. Hierdoor voegt het 

aangepaste bouwplan zich beter dan het oorspronkelijke bouwplan in de omgeving. 

Verder is een vergroting van de bouwdiepte ruimtelijk aanvaardbaar. De percelen kenmerken 

zich door relatief diepe achtertuinen, waardoor deze uitbreiding zich goed mengt in het 

gebied. Dat het bouwplan aanvaardbaar is blijkt ook uit het positieve advies van de welstand. 

Het bouwplan is, alhoewel dit wordt bestreden door appellanten, in overeenstemming met de 

gemeentelijke welstandsnota. 

Door appellanten wordt ook geconstateerd dat vanuit het gebouw zicht is op en in percelen 

en gebouwen van omwonenden, hetgeen de privacy van omwonenden zal aantasten. Ook 

zal het nieuwe gebouw een vermindering van het uitzicht van omwonenden tot gevolg 

hebben. 

Tevens zal het nieuwe gebouw volgens appelanten een grotere schaduwwerking hebben op 

met name het aangrenzende perceel en zal het parkeren op het achtererf leiden tot 

verkeersbewegingen op het perceel en tot het gebruik van de inrit op de Kerkstraat. 

Naar onze mening is hier sprake van een aanvaardbare situatie. De Kerkstraat was in het 

verleden een belangrijke winkelstraat van Goor. Nu nog kenmerkt de Kerkstraat zich door de 

aanwezigheid van de van oorsprong gemengde en vooral ook intensieve bebouwing. De 

voormalige functies zijn nog fysiek aanwezig of zijn in de vorm van de bebouwing nog altijd 

duidelijk herkenbaar. Opvallend is ook dat de woonfunctie op de verdiepingen van gebouwen 

nog regelmatig voorkomt. Ondanks verloop van tijd is de Kerkstraat nog steeds een stedelijk 

gebied met intensieve bebouwing, waar veel uiteenlopende functies voorkomen. 

Het bouwplan is ontwikkeld voor een specifieke doelgroep. De appartementen zijn bedoeld 

als zelfstandige woonruimte voor (licht) verstandelijk gehandicapten. Bovendien wordt er een 

ruimte als wacht- en slaapruimte voor verzorgers ingericht. De zorg wordt voor de bewoners 

van het complex op afroep geleverd. Het is belangrijk dat ook deze doelgroep adequaat 

gehuisvest kan worden in de kern Goor. Zoals in de toelichting van het bestemmingsplan is 

omschreven zijn de appartementen bedoeld als zelfstandige woonruimte voor (licht) verstan- 

delijk gehandicapten. Bovendien wordt er een ruimte als wacht- en slaapruimte voor 

verzorgers ingericht. Een zorginstelling zorgt alleen voor de plaatsing van de doelgroep en 

de verzorging op afroep. Er is dus geen sprake van permanente zorg. 

Door ons zijn de 8 appartementen in de Woonvisie 2009-2013 aangemerkt als woningen. 

Deze hoeven derhalve niet te voldoen aan Woonkeur. 



  

In de Woonvisie 2009-2013 worden daarnaast nog richtlijnen voor kwaliteit (nultreden- 

woningen, minimale oppervlakte) benoemd. De appartementen voldoen niet aan deze 

richtlijnen. Daarom wordt gemotiveerd afgeweken van deze richtlijnen van de woonvisie. 

Naar aanleiding van de daarop betrekking hebbende zienswijze stellen wij voor het begrip 

wonen — zorg in de regels van het bestemmingsplan verder aan te scherpen om te voor- 

komen dat er op het perceel gewoond wordt, waarbij permanente zorg wordt verleend. 

Bij de ontwikkeling van het bouwplan is, naast de maximale bouwhoogte volgens het gelden- 

de bestemmingsplan, met de hiervoor benoemde aspecten nadrukkelijk rekening gehouden. 

Om die redenen is het bouwplan dan ook acceptabel en ruimtelijk aanvaardbaar en worden 

de belangen van de omwonenden in een stedelijk gebied niet onevenredig geschaad. Met 

het bouwplan wordt een verdergaande verpaupering van het perceel Kerkstraat 68-72 voor- 

komen en wordt, mede in het belang van de omgeving en de omwonenden, de gewenste 

ruimtelijke kwaliteit hersteld. 

Samengevat wordt voorgesteld de zienswijzen de zienswijzen over te nemen voor wat betreft 

de omschrijving van de bestemming “Wonen — zorg” en voor het overige niet over te nemen 

alsmede medewerking te verlenen aan een herinvulling van het perceel Kerkstraat 68-72 op 

basis van het eerder aangepaste bouwplan. 

Ambtshalve wijzigingen 

In de zienswijzennotitie is tevens een ambtshalve wijziging voorgesteld. Het gaat hierbij om 

een geringe correctie met betrekking tot de formulering van de archeologische waarde. 

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 

o_NL.IMRO. 1735.GOxKerkstraat68x72-OP10; 

4.C Wat mag het kosten? 

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 exploitatieovereenkomst gesloten. 

4.D Wat is het alternatief? 

De gemeenteraad kan een andere belangenafweging maken en op grond daarvan het 

bestemmingsplan niet of met meer wijzigingen vaststellen. 

4.E Wat is het risico? 

Appellanten kunnen in beroep gaan bij de Raad van State als zij met de beantwoording van 

hun zienswijze niet kunnen instemmen. Het risico bestaat dat de Raad van State een andere 

afweging maakt en het raadsbesluit tot vaststelling van het bestemmingsplan vernietigt. 

Ook kunnen zij een verzoek tot planschade indienen. Eventueel toegekende planschade 

komt voor rekening van de initiatiefnemer. 

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 

Het voorontwerp-bestemmingsplan is in het kader van vooroverleg voorgelegd aan verschil- 

lende instanties. Alleen de provincie Overijssel heeft een reactie gegeven. De provincie heeft 

daarbij aangegeven dat het plan is besproken en akkoord bevonden in het ruimtelijk overleg 

van 12 januari 2012. 

De provincie is vervolgens ook geinformeerd over de ter inzage legging van het ontwerp- 

bestemmingsplan. De provinciale diensten hebben ons medegedeeld dat het plan, omdat het 

past in het ruimtelijk beleid van de provincie, geen reden biedt om Gedeputeerde Staten te 

adviseren een zienswijze in te dienen. 

Naast de in de voorgaande paragrafen beschreven formele procedure heeft de portefeuille- 

houder het initiatief genomen om zich ook persoonlijk op de hoogte te stellen van hetgeen er 

Ieeft bij de appellanten en de initiatiefnemer. Daartoe heeft hij met beiden een gesprek 

gevoerd. 

In het gesprek met de initiatiefnemer is door de initiatiefnemer aangegeven dat het plan naar 

aanleiding van de inspraakreacties door hem is aangepast. Ook heeft hij gesteld dat de plan- 

vorming al enkele jaren duurt en daarom heeft hij aangedrongen op een snelle afhandeling 

van de planologische procedure. 

In het gesprek met de appellanten is door hen benadrukt dat hun belangen door de voorge- 

nomen, niet in de omgeving passende, ontwikkeling aanzienlijk worden geschaad en dat zij 

dat niet acceptabel vinden. De portefeuillehouder heeft gesteld dat hij kennis heeft genomen 

van de ingebrachte argumenten en daarvoor begrip heeft. Daarbij heeft hij wel aangegeven 

dat eerst het college, door het formuleren van een raadsvoorstel, maar uiteindelijk de 

gemeenteraad een belangenafweging dient te maken. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 
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