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Onderwerp: Vaststelling bestemmingsplan "Diepenheim, herziening Raadhuisstraat- 

Hagen e.o. (KunstWerk) " en "Beeldkwaliteitsplan Kunstwerk Diepenheim" 

  

  

Voorstel: 1. De ingediende zienswijzen deels overnemen, overeenkomstig het 

bepaalde in de zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan 

“Diepenheim, herziening Raadhuisstraat-Hagen e.o. (KunstWerk)"/ 

ontwerp “Beeldkwaliteitsplan Kunstwerk Diepenheim” 

2. Het bestemmingsplan "Diepenheim, herziening Raadhuisstraat-Hagen 

e.o. (KunstWerk)", ongewijzigd vaststellen, overeenkomstig de 

bijbehorende en als zodanig gewaarmerkte verbeelding en regels, zoals 

tevens vervat in het GML-bestand o_NL.IMRO. 1735. DhxKunstW-vs10 

3. Het "Beeldkwaliteitsplan Kunstwerk Diepenheim” ongewijzigd vaststellen 

4. Geen exploitatieplan vaststellen       

1 SAMENVATTING 

Diepenheim profileert zich al geruime tijd als een kunststadje en wordt daardoor steeds meer 

bekend in de regio en de provincie. Maar ook landelijk staat Diepenheim op de kaart. De 

identiteit van Diepenheim als kunststadje wordt kortom steeds meer versterkt. 

  
Het initiatief wordt breed gedragen. Diverse plannen zijn daardoor de afgelopen jaren 

g ieerd en tot uitvoering gekomen. De initiatieven leiden niet alleen tot het maken van en 

kijken naar kunst. De aanwezige ateliers zijn voor Diepenheim ook belangrijk. 

  

In het verlengde hiervan speelt het verbeteren van het in Diepenheim aanwezige cultureel 

historisch erfgoed een belangrijke rol, alsmede de Tuinen van Diepenheim. Vele organisaties 

zijn hierbij betrokken, waaronder de Kunstvereniging Diepenheim, de Stichting KUNSTen Op 

Straat en de Stichting Cultureel Erfgoed Hof van Twente, alsmede tal van lokale partners. 

Hieruit is het project KunstWerk Diepenheim ontstaan. KunstWerk Diepenheim bundelt de al 

aanwezige initiatieven op het gebied van kunst en cultuur en waar mogelijk bouwt zij deze uit. 

Deze bundeling en versterking zal ook fysiek tot uitdrukking komen in en direct buiten de 

historische kern van Diepenheim. 

De fysieke bundeling en versterking van het cultureel historisch erfgoed vindt men binnen het 

project KunstWerk Diepenheim terug in 5 deelplannen. Deze zullen functioneel en waar 

mogelijk fysiek met elkaar worden verbonden. 

e Deelplan |: de huidige locatie van de Kunstvereniging aan de Grotestraat. Het gebouw 

wordt op dit moment gerenoveerd. 

e Deelplan Il: de renovatie van het Ottenhuis en het diepvrieshuisje. De ruimtes krijgen na de 

renovatie een multifunctioneel gebruik. 



  

* Deelplan II!: de voormalige herberg De Pol en de Maalderij. De Maalderij zal worden 

gerenoveerd. Herberg De Pol zal in oude luister worden hersteld en met nieuwbouw 

worden uitgebreid tot een cultureel centrum. 

e Deelplan IV: het voormalige cultureel centrum. Deze zal worden verbouwd tot kunst- en 

theaterwerkplaats. Tevens worden aan de zijde van de Bleek 4 “bedrijfswoningen” voor 

kunstenaars gerealiseerd, die gebruik maken van de kunst- en theaterwerkplaats. De 

naastgelegen Galerij Nijenhove is inmiddels in gebruik ten behoeve van de vestiging van 

het Drawing Centre Diepenheim. 

e Deelplan V: de Tuinen van Diepenheim en de herinrichting van de openbare ruimte. De 

uitvoering van de Tuinen van Diepenheim is gereed. 

De bouwplannen voor de deelplannen | en I! zijn in overeenstemming met het geldende 

bestemmingsplan “Diepenheim”. Dit geldt ook voor Galerij Nijenhove (deelplan IV). Voor De 

Tuinen van Diepenheim is recentelijk het bestemmingsplan onherroepelijk geworden. 

De plannen voor de deelplannen II en IV (met uitzondering van Galerij Nijenhove) zijn in strijd 

met het geldende bestemmingsplan “Diepenheim”. Het bestemmingsplan “Diepenheim, 

herziening Raadhuisstraat-Hagen e.o. (KunstWerk), inclusief het beeldkwaliteitsplan”, voorziet 

in het mogelijk maken van de (ver)bouwplannen. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Afwijkingen geldende bestemmingsplan 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op die locaties, waarvan de functies van de bestaande 

bebouwing worden gewijzigd of het terrein wordt herontwikkeld. Ook worden wijzigingen aan 

de openbare ruimte voorgesteld. 

Voor een deel kunnen deze ontwikkelingen op basis van het geldende bestemmingsplan 

“Diepenheim” worden uitgevoerd. Voor een tweetal locaties aan weerszijden van de Bleek 

kunnen de gewenste functies niet op basis van het geldende bestemmingsplan worden 

gerealiseerd. Het betreffen de Maalderij en herberg De Pol, met het bijbehorend nieuw 

cultureel centrum, alsmede de verbouw van het huidige cultureel centrum aan de Hagen tot 

kunst- en theaterwerkplaats. 

De percelen van de Maalderij en herberg De Pol hebben een bedrijfsbestemming, terwijl de 

locatie van het bestaande cultureel centrum een maatschappelijke bestemming heeft. Binnen 

de bedrijfsbestemming is een horecafunctie niet mogellijk. Ook maatschappelijke en culturele 

functies zijn niet toegestaan. Bovendien past de beoogde nieuwbouw niet geheel binnen het 

aangegeven bouwvlak en zijn verder de geldende bouwhoogten niet toereikend. Het gaat hier 

om een geringe verhoging van 1,5 meter. 

De kunst- en theaterwerkplaats is in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan, 

waarin het ook de bestemming “Maatschappelijk” heeft. Een herziening is echter nodig in 

verband met de realisering van de “bedrijfswoningen”, te bewonen door kunstenaars (artists in 

residence). 

Het cultureel centrum heeft in de plannen de meeste (ruimtelijke) impact. Dit wordt niet zo zeer 

veroorzaakt door de geldende bedrijfsbestemming en het bouwvlak, maar vooral door het 

toekomstige multifunctionele gebruik van het cultureel centrum. Er is daarom uitgebreid 

onderzoek gedaan naar de akoestische gevolgen van het multifunctioneel centrum voor de 

woningen aan de Ruimersdijk en de woningen aan de Hagen. Uit het onderzoek is gebleken 

dat vanwege het geluid onder voorwaarden en met inachtneming van stringente bouwkundige 

voorzieningen er geen belemmeringen zijn voor de gewenste ontwikkeling. In dit advies zal op 

het akoestisch onderzoek nog nader worden ingegaan. 



  

Omgevingsvisie provincie Overijssel 

Er is geen sprake van een provinciaal belang, behoudens de “bedrijfswoningen” voor de 

kunstenaars. Aangezien hier sprake is van een specifieke doelgroep en een bijzonder belang, 

heeft de provincie met de “woningen” ingestemd. Overigens is de provincie Overijssel ook 

medefinancier van het project KunstWerk Diepenheim. 

Woonvisie 2009-2013 

De “bedrijfswoningen” voor de kunstenaars zijn niet in de Woonvisie opgenomen. Ook gaat de 

Woonvisie niet in op deze bijzondere vorm van wonen. Aangezien het hier om een bijzondere 

woonvorm gaat zijn deze woningen te rechtvaardigen. Kunstenaars en artiesten zullen hier 

afwisselend en dus tijdelijk verblijven, zolang hun project in de kunst- en theaterwerkplaats 

loopt. 

Mobiliteitsplan 

Het gebied is al ingericht als 30 km zone. Dit zal niet veranderen. Het vereiste aantal van 

25 extra parkeerplaatsen wordt binnen het plangebied gerealiseerd. 

Water 

Bij de invulling van de gemeentelijke zorgplichten met betrekking tot het hemel- en afvalwater 

wordt uitgegaan van het gemeentelijk waterbeleid dat is vastgelegd in het Waterplan Hof van 

Twente en het Gemeentelijk Rioleringsplan. Bijzonder is op te merken dat het plan een 

bijdrage levert aan de beleving van het water. Het uitgangspunt is om ook in de toekomst het 

water meer zichtbaar en beleefbaar te maken. Tevens wordt voor de afvoer van hemelwater 

aansluiting gezocht met de plannen voor de Tuinen van Diepenheim. 

Asbest 

Op een aantal locaties is asbest aangetroffen. De asbest is verwijderd. Het gaat om de 

volgende locaties. 

- _ Speelveldje hoek Raadhuisstraat/Ruimersdijk. Het perceel was overigens deels met 

asbest verontreinigd. 

- _ Raadhuisstraat 11/11a/Ottenhuis. 

- Herberg De Pol. De locatie was reeds onderzocht en gesaneerd. Uit onderzoek is 

gebleken dat er geen verontreiniging meer aanwezig is. 

Hagen/Kuimgaarden. Het onderzoek is gereed. 

De werkzaamheden om te komen tot het verwijderen van de asbest zijn afgerond. 

Monumentale bomenlijst 

Tussen/nabij de Maalderij en de voormalige feestzaal staan 3 monumentale bomen. Bij de 

ontwikkeling van de plannen is hiermee rekening gehouden. De bomen zijn ingepast in de 

plannen. De bomen worden beschermd door op de verbeelding een bestemming “Waarde — 

Boom” op te nemen. 

De Bleek 

De Stadsbleek krijgt de bestemming “Groen”. Met deze bestemming wordt het gebied op een 

afdoende wijze beschermd voor ontwikkelingen die afbreuk aan de kwaliteit zouden kunnen 

doen. Tevens is het gebied in verband met de archeologische waarde beschermd. 

Archeologie 

De archeologische waarden worden in het bestemmingsplan beschermd door het opnemen 

van de bestemming “Waarde - Archeologie 1” of “Waarde - Archeologie 3". Het gebied ten 

zuiden van de Hagen heeft een hoge archeologische verwachtingswaarde, terwijl het overige 

gebied een middelhoge verwachtingswaarde heeft. Voor de Hagen geldt dat voor ingrepen in 

de bodem groter dan 50 m2 en dieper dan 40 cm archeologisch onderzoek noodzakelijk is. In 

het overige gebied is archeologisch onderzoek alleen noodzakelijk bij bodemingrepen groter 

dan 5.000 m2 en dieper dan 40 cm. Voor de uitvoering van het bestemmingsplan worden 

echter geen grote bodemingrepen verwacht. Op erven met een hoge cultuurhistorische waarde 

is wel nader archeologisch onderzoek uitgevoerd. 



  

Nader onderzoek is hier niet noodzakelijk gebleken. Mochten er tijdens de werkzaamheden 

toch archeologische vondsten worden gedaan, dan is het belang van de archeologie op een 

voldoende wijze in de Wet op de archeologische monumentenzorg en in het bestemmingsplan 

beschermd. 

Geluid 

Het gemeentelijk geluidbeleid is vastgelegd in de Nota gemeentelijk geluidbeleid 2011-2020. 

Hierin zijn voor het langtijdgemiddelde beoordelingsniveau de geluidambities beschreven en 

vastgesteld voor industrie- en wegverkeerlawaai. Als niet aan de ambitiewaarden kan worden 

voldaan kan een geluidbelasting tot maximaal de plafondwaarde worden toegestaan. De 

inrichting is gelegen in een gebied met als gebiedstypering “woonwijk”. Voor dit gebied is een 

ambitiewaarde opgenomen van 40-35 dB(A) voor de dag- en avondperiode. De plafondwaarde 

voor dit gebied bedraagt 50-45 dB(A) voor de dag- en avondperiode. 

Naast het gemeentelijk geluidbeleid moeten inrichtingen voldoen aan de geluidnormen uit het 

Besluit algemene regels inrichtingen wet milieubeheer (Activiteitenbesluit). Voor optredende 

geluidpieken mag het geluidniveau voor de genoemde perioden niet meer bedragen dan 70-65 

dB(A). 

De deelplannen I! en IV worden als afzonderlijke inrichtingen beschouwd. Per inrichting moet 

worden beoordeeld of kan worden voldaan aan de genoemde waarden. Voor de beide deel- 

plannen geldt dat alleen in de dag en de avondperiode activiteiten plaatsvinden. 

Uit het uitgevoerde akoestisch onderzoek blijkt dat de geluidbelasting ten gevolge van de 

activiteiten in deelplan IV voor de dag- en de avondperiode ten hoogste 38 dB(A) bedraagt. 

Voor de avondperiode betekent dit een overschrijding van de ambitiewaarden met 3 dB(A). 

De geluidbelasting ten gevolge van de activiteiten in deelplan I! voor de dag- en de avond- 

periode bedragen ten hoogste 43-44 dB(A). Ter plaatse van deelplan II! zijn uitgebreide 

bouwkundige maatregelen ontworpen om de geluidbelasting zoveel mogelijk te beperken. 

Door de toepassing van deze maatregelen worden, ten opzichte van het ontwerp zonder 

maatregelen, forse geluidsreducties bereikt. In de nachtperiode vinden er geen activiteiten 

plaats. Met name voor het voorkomen van eventuele slaapverstoring is dit een belangrijke 

maatregel. 

Naast deze maatregelen zijn overdrachtsmaatregelen overwogen, zoals het plaatsen van 

geluidschermen. Deze schermen zijn echter vanuit een stedenbouwkundig oogpunt op deze 

locatie enerzijds niet gewenst en anderzijds fysiek niet mogelijk. Door toepassing van de in het 

geluidrapport beschreven bouwkundige maatregelen kan voor beide deelgebieden worden 

voldaan aan de plafondwaarden uit het gemeentelijk geluidbeleid en het Activiteitenbesluit. 

Ter plaatse van deelplan II worden incidenteel buitenoptredens gehouden. Hiervoor geldt dat 

deze maximaal acht keer per jaar mogen plaatsvinden. Hierbij wordt er van uitgegaan dat de 

geluidbelastingen de grenswaarden zullen overschrijden. Per buitenoptreden moet worden 

beoordeeld of deze past binnen de regels uit de Algemene Plaatselijke Verordening voor 

incidentele activiteiten. 

Openbare ruimte 

Voor de openbare ruimte is een inrichtingsplan gemaakt. Het inrichtingsplan openbare ruimte 

zal als toelichtend stuk aan het bestemmingsplan worden toegevoegd. Belanghebbenden en 

belangstellenden kunnen namelijk met het inrichtingsplan beter de bestemmingen “lezen”. De 

bestemmingen geven het juridische kader aan en het inrichtingsplan laat de feitelijke uitwer- 

king van de bestemmingen zien. 



  

Ruimtelijke kwaliteit 

In 2009 is een eerste stedenbouwkundige visie opgesteld. In deze visie werd de onderlinge 

samenhang tussen de verschillende deelplannen benadrukt. Ook de huidige locatie van de 

Kunstvereniging aan de Grotestraat maakte onderdeel uit van deze visie, alsmede het gebied 

’t Stedeke, die op de nominatie staat om als beschermd stads- en dorpsgezicht te worden 

aangemerkt. De deelplannen zijn vervolgens per deelplan uitgewerkt. De plannen werden als 

ruimtelijk aanvaardbaar beoordeeld. 

Naast het geluid in relatie tot de omliggende woningen was het gebied van het cultureel 

centrum een belangrijk aandachtspunt. Uitgaande van het vereiste programma van de 

gebruikers van het cultureel centrum is maatwerk op deze locatie noodzakelijk. Zowel 

stedenbouwkundig als in de architectuur. 

De stedenbouwkundige visie is in 2010 nader uitgewerkt. Diverse varianten zijn nader 

onderzocht. Deze uitwerking gaf echter geen nieuwe gezichtspunten. 

Het bestemmingsplan voorziet in een regeling voor twee locaties/deelplannen (Maalderij/ 

Herberg De Pol en de kunst- en theaterwerkplaats). Bij de ontwikkeling van beide deelplannen 

is echter ook nadrukkelijk gekeken naar de andere deelplannen. Er moet immers sprake zijn 

van een ruimtelijke samenhang en behoud van het cultureel historisch erfgoed. Verder is er 

een relatie met het gewenste gebruik voor kunst en cultuur en het geluid. Gebruik en geluid 

moeten vooral in de architectuur terugkomen. Het juiste gebouw op de juiste plaats voor het 

juiste gebruik. 

Dit alles luistert zeer nauw. Om die reden is voor dit specifieke project gekozen voor een 

andere opzet om te komen tot een bestemmingsplan. Vanuit de disciplines architectuur, 

akoestiek en stedenbouw is door alle betrokkenen met de beschikbare informatie samen- 

gewerkt aan de totstandkoming van een akoestisch rapport, een beeldkwaliteitsplan en een 

bestemmingsplan. Problemen en belemmeringen konden op deze wijze tijdig worden onder- 

kend en zo kon snel op ontwikkelingen worden ingespeeld. Door deze werkwijze zijn bijvoor- 

beeld vanuit de akoestiek noodzakelijke bouwkundige maatregelen al in de architectuur 

meegenomen. 

Samenvattend kan worden gesteld dat hier een plan ligt waarin alle uiteenlopende aspecten en 

belangen op een zodanige evenwichtige wijze zijn verwerkt, dat er sprake is van een ruimtelijk 

aanvaardbaar plan. 

Parkeren 

Met betrekking tot de toepassing van de parkeernorm wordt opgemerkt dat het minimum 

vereiste aantal parkeerplaatsen (25) binnen het plangebied wordt gerealiseerd. 

Beeldkwaliteit 

De ontwikkeling vindt plaats in een historische binnenstad en ligt aan de rand van t Stedeke, 

dat op de nominatie staat om als beschermd stadsgezicht te worden aangemerkt. Bovendien is 

er sprake van een gebied met bijzondere cultuurhistorische waarden. Beeldkwaliteit is daarom 

van groot belang. Met een hoge beeldkwaliteit worden de huidige waarden gewaarborgd en 

versterkt. Het beeldkwaliteitsplan omvat overigens niet alleen de gebouwen, maar is ook van 

toepassing op de inrichting van de openbare ruimte. 

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. Voor het project KunstWerk Diepenheim is een begroting opgesteld, waaruit de 

kosten worden betaald. 

Het beeldkwaliteitsplan vervangt voor de te realiseren gebouwen in het plangebied de 

bepalingen in de gemeentelijke welstandsnota. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Met het project worden de navolgende resultaten nagestreefd. 

e Deelplan |I. Verbouw van de voormalige herberg De Pol en de Maalderij. De Maalderij zal 

worden gerenoveerd. Herberg De Pol zal in oude luister worden hersteld en met 

nieuwbouw worden uitgebreid tot een cultureel centrum. 

* Deelplan IV. Verbouw voormalige cultureel centrum tot kunst- en theaterwerkplaats. 

* Deelplan IV. Bouw 4 “bedrijfswoningen” voor kunstenaars, die gebruik maken van de 

kunst- en theaterwerkplaats. 

e Opstellen van een beeldkwaliteitsplan, waardoor de diverse deelplannen en de inrichting 

van het openbaar gebied met elkaar worden verbonden. 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Ontwerpbestemmingsplan/ontwerp beeldkwaliteitsplan 

Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerp beeldkwaliteitsplan hebben met ingang van 

24 mei 2012 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage gelegen. Hiertegen zijn binnen de 

daarvoor gestelde termijn 2 zienswijzen naar voren gebracht. 

Zienswijzen 

Met de indieners van de zienswijzen zijn afzonderlijke gesprekken gevoerd over de vraag of, 

en zo ja, op welke wijze tegemoet kan worden gekomen aan de gemaakte bezwaren, zonder 

dat afbreuk wordt gedaan aan het bestemmingsplan, het beeldkwaliteitsplan en het inrichtings- 

plan openbare ruimte. 

Het resultaat van de gevoerde overleggen is dat met een aantal geringe aanpassingen van het 

inrichtingsplan openbare ruimte en zonder afbreuk te doen aan de gewenste kwaliteit van het 

stedenbouwkundig plan, de architectuur en de inrichting openbare ruimte (in hoofdlijnen) aan 

de ingediende bezwaren tegemoet wordt gekomen. Hierbij is ook op een voldoende wijze met 

de belangen van de omwonenden rekening gehouden. De aanpassingen van het inrichtings- 

plan openbare ruimte leiden verder niet tot extra kosten. 

Aangezien de zienswijzen door de indieners niet zijn ingetrokken moet nog wel formeel op alle 

aspecten worden ingegaan. 

Voor de samenvatting en de beantwoording van de zienswijzen wordt verwezen naar de 

bijgevoegde zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan “Diepenheim, herziening 

Raadhuisstraat-Hagen e.o. (KunstWerk)"/ontwerp “Beeldkwaliteit Kunstwerk Diepenheim”. 

Voorgesteld wordt de zienswijzen deels over te nemen. 



  

Ambtshalve wijzigingen 

Er zijn geen ambtshalve wijzigingen voorzien. Wel moet de toelichting van het 

bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan op een aantal punten van ondergeschikte aard 

worden aangepast. Dit heeft geen juridische gevolgen. Hiervoor willen wij verwijzen naar de 

zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan “Diepenheim, herziening Raadhuisstraat-Hagen 

e.o. (KunstWerk)”/ontwerp “Beeldkwaliteitsplan Kunstwerk Diepenheim”. 

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. Ook omdat het beoogde beeldkwaliteitsniveau niet in overeenstemming is met de 

welstandscriteria in de gemeentelijke welstandsnota, is een beeldkwaliteitsplan noodzakelijk. 

Het ontwerp beeldkwaliteitsplan heeft op grond van de inspraakverordening met ingang van 

24 mei 2012 gedurende 6 weken voor eenieder ter inzage gelegen. Tegen het ontwerp-beeld- 

kwaliteitsplan zijn 2 zienswijzen naar voren gebracht. De samenvatting en afweging hiervan is 

opgenomen in de zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan “Diepenheim, herziening 

Raadhuisstraat-Hagen e.o. (KunstWerk)". De zienswijzen hebben niet direct betrekking op het 

beeldkwaliteitsplan en leiden daarom niet tot een aanpassing van het beeldkwaliteitsplan. 

Derhalve stellen wij u voor het “Beeldkwaliteitsplan Kunstwerk Diepenheim” ongewijzigd vast te 

stellen. 

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.DHxKunstW-vs 10; 

4.C Wat mag het kosten? 

Voor het KunstWerk Diepenheim is een budget beschikbaar gesteld. De kosten voor het 

opstellen van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan worden uit dit budget gedekt. 

Als er sprake is van een exploitatieplan 

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 anderszins is 

verzekerd. Voor het project KunstWerk Diepenheim is een begroting opgesteld, waaruit de 

kosten worden betaald. 

4.D Wat is het alternatief? 

Het bestemmingsplan die de deelplannen I! en IV mogelijk moet maken, is onderdeel van het 

project KunstWerk Diepenheim. Door geen medewerking te verlenen aan de herziening van 

het bestemmingsplan kan het project niet volledig worden uitgevoerd en afgerond. Dit heeft dit 

ook gevolgen voor de provinciale subsidie. Daarom is er geen sprake van reële alternatieven. 

4.E Wat is het risico? 

Het bestemmingsplan omvat de planologische regeling voor een tweetal deelplannen, die 

onderdeel uitmaken van het project KunstWerk Diepenheim. Voor zover de planologische 

regeling van de twee deelplannen als onderdeel van het project KunstWerk Diepenheim 

financiële risico's heeft, vallen die buiten de reikwijdte van dit besluit. Hetzelfde geldt voor het 

beeldkwaliteitsplan. 

Het bestemmingsplan wordt door het (deels) honoreren van de zienswijzen en na ongewijzigde 

vaststelling door de gemeenteraad onherroepelijk. Door ongewijzigde vaststelling is beroep bij 

de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State door anderen niet mogelijk. 



  

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. 

Door de ongewijzigde vaststelling staat geen beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak 

van de Raad van State. Tevens kan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak geen 

voorlopige voorziening worden gevraagd. 

Het beeldkwaliteitsplan wordt na vaststelling bekend gemaakt. 

5 COMMUNICATIE 

Overleg met omwonenden. 

Communicatie is een belangrijk speerpunt geweest binnen het project KunstWerk Diepenheim. 

AI vanaf de eerste stedenbouwkundige visie in 2009 zijn de plannen uitgebreid voorgelegd en 

besproken met de belanghebbenden en de belangstellenden. Het betreft niet alleen de steden- 

bouwkundige uitwerking, maar ook het gewenste programma voor het cultureel centrum en de 

kunst- en theaterwerkplaats en de plannen voor de openbare inrichting. Dit overleg heeft geleid 

tot enige aanpassingen. 

Het inrichtingsplan openbare ruimte heeft op basis van reacties meerdere aanpassingen 

ondergaan. Op 6 september 2011 en 20 februari 2012 heeft tijdens een inloopsessie met de 

bewoners overleg plaatsgevonden. Aangezien het inrichtingsplan openbare ruimte na de 

laatste inloopsessie nog een aantal aanpassingen heeft ondergaan, zal nogmaals met de 

bewoners worden gesproken. 

Op 12 maart 2012 heeft er als afsluiting van het informele overleg een (interactieve) 

presentatie en inloopbijeenkomst plaatsgevonden, waarin de plannen (bestemmingsplan, 

inrichtingsplan en de architectuur) aan de belanghebbenden en de belangstellenden zijn 

gepresenteerd. De opkomst was groot en de reacties overwegend positief. De avond had het 

karakter van een voorontwerp van de plannen als bedoeld in de gemeentelijke 

inspraakverordening. 

De presentatie op 12 maart 2012 heeft 9 inspraakreacties opgeleverd. Door de bewoners is 

onder meer verzocht om de parkeerplaats aan de Ruimersdijk te schrappen. Deze parkeer- 

plaats gaat ten koste van het speelveldje. Gekozen wordt voor langsparkeren. 

Hetzelfde geldt voor het parkeren langs de Hagen. Dit naar aanleiding van een vervolgoverleg 

op 12 april 2012 met een vertegenwoordiging van de bewoners aan de Hagen. Ook is in dit 

overleg besproken om de hoogte van de kunst- en theaterwerkplaats met een halve meter 

terug te brengen. 

Dankzij de positieve gesprekken zijn er maar 2 zienswijzen ingediend. De indieners van de 

zienswijzen zijn vervolgens in de gelegenheid gesteld om de bezwaren mondeling toe te 

lichten. Hiervan hebben zij gebruik gemaakt. De gesprekken hebben op 13 en 14 augustus 

2012 plaatsgevonden. Van de gesprekken zijn verslagen gemaakt. Voor de resultaten willen 

wij u verwijzen naar “punt 4.B. Wat gaan we ervoor doen? Zienswijzen” van het raadsvoorstel. 

Overleg met provincie. 

Er heeft afstemming plaatsgevonden met de provincie Overijssel, het Waterschap Regge en 

Dinkel en de projectgroep KunstWerk Diepenheim. Zij kunnen zich vinden in het voorliggende 

bestemmingsplan en voor wat betreft de projectgroep in de gemaakte afweging van de 

ingediende zienswijzen. 
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Tevens worden de indieners van zienswijzen uit een oogpunt van zorgvuldigheid nog formeel 

gewezen op de mogelijkheid van het instellen van beroep en het vragen van een voorlopige 

voorziening bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

  

  

  

  

  

  

  

de secretaris, de burgemeester, 

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