
  

Aan de raad, 

  

Onderwerp: Structuurvisie Bentelo 

  

  

Voorstel: De Structuurvisie Bentelo 2030 vaststellen 

      

1 SAMENVATTING 

Vorig jaar heeft u besloten om de structuurvisie Bentelo participatief op te laten stellen. De 

Dorpsraad heeft samen met de gemeente en stedenbouwkundigbureau het proces gestart. 

Daarbij heeft de Dorpsraad Bentelo en omstreken drie keer de bevolking uit Bentelo geraad- 

pleegd. Eerst zijn de knelpunten geïnventariseerd, vervolgens zijn leidende thema's met 

ambities verwoord en zijn bijbehorende projecten naar voren gekomen. De uitkomsten zijn 

opgenomen in de conceptstructuurvisie Bentelo 2030 ‘Trots op ons dorp’. 

De conceptstructuurvisie heeft gedurende vier weken ter inzage gelegen. Er zijn geen ziens- 

wijzen ingediend. 

U wordt voorgesteld de structuurvisie Bentelo 2030 gewijzigd vast te stellen. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Aanleiding. 

Het opstellen van een structuurvisie voor de kern Bentelo vloeit enerzijds voort uit de wens om 

een adequate en actuele richtinggevende visie te hebben, maar zeker ook uit de wens om over 

een actueel toetsingskader te beschikken. Anderzijds vloeit het opstellen van een structuur- 

visie voort uit de wettelijke verplichting om voor de gemeente over één of meerdere structuur- 

visies te beschikken die als onderlegger kunnen worden gebruikt voor bestemmingsplan- 

herzieningen en kostenverhaal op derden. 

Proces 

Op 1 juli 2014 heeft u ingestemd met het plan van aanpak voor het opstellen van de structuur- 

visie voor de kern Bentelo. Deze structuurvisie is vervolgens participatief opgesteld. De 

Dorpsraad Bentelo en omstreken heeft het voortouw genomen en is daarbij ondersteund door 

een stedenbouwkundig bureau. De gemeente heeft de regie uit handen gegeven. 

Allereerst is van het plangebied een ruimtelijke analyse gemaakt. Daarbij heeft de bevolking 

foto's aangedragen. Daarnaast is het bestaande beleid geïnventariseerd en geanalyseerd. Het 

ging hierbij om het inzichtelijk maken van de kwaliteiten, kansen en knelpunten. Gedurende 

een bijeenkomst in De Pol te Bentelo zijn deze met de bevolking besproken. 
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Deze analyse leverde vijf thema's op die zijn uitgewerkt en zijn vertaald naar ambities. Via de 

website en een publicatie in het Hofweekblad is de bevolking uitgenodigd om haar mening 

daarover te geven. Vertegenwoordigers van diverse organisaties uit Bentelo waren daarbij 

aanwezig. 

Tot slot zijn de ambities verwoord in een aantal projecten. Deze zijn gepresenteerd aan de 

bevolking, daarbij vond afstemming en bijstelling plaats over de inhoud van de concept- 

structuurvisie. Daarbij is aan de projecten prioriteit toegekend. Vervolgens is deze ter inzage 

gelegd. 

Er is breed draagvlak voor de structuurvisie onder de bevolking van Bentelo, maar dit heeft 

meer geld en tijd gekost dan gebruikelijk ten aanzien van een visie voor een kern met de 

omvang van Bentelo. 

Op 15 april 2015 is de structuurvisie aan u gepresenteerd door een vertegenwoordiging van de 

Dorpsraad Bentelo en omstreken. 

De visie 

De structuurvisie Bentelo 2030 “trots op ons dorp’ bevat de visie op de gewenste ruimtelijke 

ontwikkelingen voor de periode tot met 2030 voor de kern Bentelo. De ambities ten aanzien 

van meerdere sectorale thema's zijn samen gebracht, voor zover deze betrekking hebben op 

de ruimtelijk structuur van Bentelo. Daamaast bevat de structuurvisie een visie op ruimtelijke 

kwaliteit en ontwikkelingsrichtingen. De visie biedt hiermee één actueel ruimtelijk kader voor de 

verschillende beleidsterreinen. Het doel van de visie is het aangeven van kaders waarbinnen 

ontwikkelingen kunnen plaatsvinden, daarbij zijn projecten benoemd. Daardoor is een 

praktische visie ontstaan met concrete plannen. Daarnaast kan de structuurvisie als onder- 

legger worden gebruikt voor het kostenverhaal in het kader van de Grondexploitatiewet. 

De structuurvisie is dusdanig flexibel, zodat meerder initiatieven inpasbaar zijn en dat de 

structuurvisie ook nog toepasbaar is als gevolg van andere onvoorziene demografische en 

economische ontwikkelingen of nieuwe inzichten. De inhoud van de structuurvisie dient voor 

zowel de gemeente als ondernemers een aanleiding om (geen) ontwikkelingen in een bepaald 

gebied te starten. 

De veranderende bevolkingssamenstelling en verslechterde economische omstandigheden 

hebben veel impact op de arbeidsmarkt, het voorzieningen niveau en de vastgoed/grondmarkt 

in de gemeente. Dit zorgt ervoor dat anders naar ruimtelijke ontwikkelingen moet worden 

gekeken en dat daarmee ook de rol van de gemeente anders wordt. De gemeente wil kunnen 

reageren op de gevolgen van economische en demografische krimp door juist te kijken naar 

de werkelijk behoefte en te beschikken over een lange termijn visie die is verwoord in deze 

structuurvisie. Daarnaast moet worden gekeken naar (tijdelijke) mogelijkneden voor de korte 

termijn; bijvoorbeeld door het verruimen van de kaders ten behoeve van tijdelijk bestemmings- 

plan. Gelet op die krimp en vertraging in ontwikkelingen is ook van belang om prioritering aan 

te brengen binnen de ontwikkelingen en programmering. Dit leidt er toe dat ontwikkelingen 

worden uitgesteld, of naar voor worden gehaald. Het is hierbij belangrijk een kwaliteitsslag te 

maken in plaats van de focus te hebben op kwantiteit. 

Hieronder zijn de hoofdlijnen van de visie weergegeven. 

In de visie zijn vijf thema's benoemd die vertaald zijn naar ambities en projecten in de 

uitvoeringsparagraaf. 

Wonen 

Beperkte woningbouw moet mogelijk zijn -starters en ouderen- afgestemd op de doelgroep en 

de behoefte. Daarbij zijn twee projecten benoemd. Het ontwikkelen van nieuwbouw woningen 

in het dorp, zoals in de ambitie Bentelo Buiten is benoemd en wonen voor ouderen in het 

buitengebied. 



  

Werken 

Werklocaties moeten beschikbaar komen voor plaatselijke ondernemers en ZZP'ers en 

bestaande economische functie moeten blijven behouden. Ook hierbij zijn twee projecten 

benoemd, namelijk het uitbreiden/aanleg van kleinschalig bedrijventerrein voor plaatselijke en 

lokale ondernemers en het ontwikkelen van een locatie voor ZZP'ers. 

Recreatie en Groen 

Het realiseren van nieuwe ommetjes en een speelvoorziening voor de oudere jeugd. De twee 

benoemde projecten beogen de realisatie daarvan. 

Maatschappelijk vastgoed 

Het voorzieningenniveau handhaven en onderzoeken naar nieuwe inkomsten bronnen als 

basis voor het behoud. Daarbij is het de bedoeling om de ambitie ‘Welkom in Bentelo’ te 

realiseren door het ‘'upgraden van kerk en omgeving tot trekpleister voor Bentelo’ en de 

aantrekkelijkheid van de WOZOCO in het dorp verbeteren. 

Verkeer en infrastructuur 

Daarbij zijn de volgende projecten genoemd die gebaseerd zijn op de inventarisatie en 

analyse: de ontsluiting van het dorp, het verbeteren veiligheid en het opstellen en uitvoeren 

van een stoepenplan. 

In het hoofdstuk uitvoering zijn de financiële aspecten benoemd. De projecten zijn nog niet 

dermate concreet dat er baten of kosten aan kunnen worden verbonden. Als daarover meer 

duidelijkheid is kan bij de algemene begrotingsvergadering van de raad worden besloten of 

financiële middelen kunnen worden toegekend. 

Het beoogde succes van de ideeën en maatregelen uit de structuurvisie is niet alleen 

afhankelijk van de houding en het handelen van de gemeente. De traditionele rol van de 

gemeente als regulator, stimulator en financier wordt steeds minder. In dit kader wordt er meer 

verwacht van het zelforganisatorisch vermogen en de zelfredzaamheid van de burgers, sociale 

verbanden, bedrijven en instellingen, waarbij de gemeente een aanjagende, stimulerende 

en/of faciliterende rol inneemt. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Op grond van artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad ten behoeve van een 

goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente één of meer 

structuurvisies vast. De structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling 

van dat gebied, alsmede de hoofdzaken van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. 

De structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop de raad zich voorstelt die voorgenomen 

ontwikkeling te doen verwezenlijken. 

Een structuurvisie wordt op grond van de gemeentelijke inspraakverordening voorbereid met 

toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van afdeling 3.4 

Algemene wet bestuursrecht. 

Er wordt geen eis gesteld aan de vorm van de structuurvisie. In de wet is gesteld dat er verslag 

moet worden gedaan van de resultaten van het overleg bij de totstandkoming. Om die reden 

zijn de flapovers van de inventarisatie opgenomen en een verslag van de bijeenkomst op 

6 november 2014. 

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

In de structuurvisie worden de beleidsambities en de beschrijving van de aanwezige waarden 

vertaald in mogelijke ruimtelijke ontwikkelingen en kansen. Er ontstaat een samenhangend 

beeld van de ontwikkelingsmogelijkheden in Bentelo tot 2030. Om tot uitvoering van de 

structuurvisie te komen zijn projecten benoemd. 



  

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

De ontwerpstructuurvisie heeft met ingang van 5 maart 2015 gedurende 4 weken voor een 

ieder ter inzage gelegen, waarbij op de mogelijkheid tot het naar voren brengen van ziens- 

wijzen is gewezen. 

Ten aanzien van de ontwerp-structuurvisie zijn geen zienswijzen naar voren gebracht. 

Overleg reactie. 

De ontwerpstructuurvisie Bentelo 2030 is in het kader van de vooroverleg aan de provincie 

Overijssel en het Waterschap Vechtstromen voorgelegd. 

Ambtshalve aanpassingen. 

Tevens heeft het ontwerp van de structuurvisie aanleiding gegeven tot een aantal ambtshalve 

aanpassingen. Deze aanpassingen hebben betrekking op de tekst ten aanzien van ontwik- 

kelingen op het gebied van wonen. Deze zijn in de bijlage weergegeven. 

Ondergrond 

Bij het opstellen van de structuurvisie is voor de locatie van de geometrische planobjecten 

gebruik gemaakt van een ondergrond die ontleend is aan de GBKN 

NL.IMRO.1735.SVBentelo-dwg. 

4.C Wat mag het kosten? 

Voor het opstellen van de structuurvisie is in het plan van aanpak een bedrag geraamd. 

Binnen het gereserveerde budget resteren nog voldoende middelen voor het afronden van de 

visie. 

Voor het uitvoeren van de projecten zoals opgenomen in de visie zijn nog geen middelen 

beschikbaar gesteld. Bij de projecten is financiële inzet van diverse partijen noodzakelijk. Bij de 

projectuitwerking moeten de benodigde financiële middelen aangevraagd worden, waamna uw 

raad de aanvraag bij een begrotingsvergadering kan behandelen. 

4.D Wat is het alternatief? 

Gelet op het eerder vastgestelde projectplan en wet- en regelgeving zijn er in dit stadium van 

het project geen reële alternatieven anders dan de (gewijzigde) vaststelling van de structuur- 

visie. 

4.E Wat is het risico? 

In verband met de veranderende rol van de overheid en de beperkte middelen, is er geen 

budget voor de uitvoering beschikbaar. Het realiseren van de genoemde projecten en de 

ambities is afhankelijk van het initiatief van de burgers die in Bentelo wonen. In het uitvoerings- 

programma is daar rekening mee gehouden. Er ontstaat een spanningsveld tussen de 

ruimtelijke ambities en de beschikbare financiële kaders. Wel kan bij regulier onderhoud van 

de openbare ruimte rekening gehouden worden met de projectuitvoer. Extra kosten zijn dan 

nauwelijks te verwachten. 

Het is wenselijk om minimaal één keer per jaar met de Dorpsraad te overleggen over de 

uitvoering van de structuurvisie, zodat het uitvoeringsprogramma geactualiseerd en bijgesteld 

kan worden. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Na de vaststelling wordt de structuurvisie overeenkomstig artikel 2.4. Wet ruimtelijke ordening 

kenbaar gemaakt. Dit houdt in dat de structuurvisie ‘Bentelo 2030' zowel op onze website als 

in het gemeentelijk informatiecentrum kan worden geraadpleegd. Tegen de vaststelling staat 

geen bezwaar of beroep open. 

Ook op de website van de Dorpsraad is de visie te raadplegen. 



  

5 COMMUNICATIE 

Vanaf de aanvang van het project heeft overleg met de Dorpsraad Bentelo en omstreken 

plaatsgevonden. Dit project is als experiment participatief opgepakt. Dit is ook zo aan de 

Dorpsraad meegedeeld. 

De Dorpsraad is mede verantwoordelijk voor de inhoud van het indertijd opgestelde plan van 

aanpak. Vervolgens heeft zij de inhoud van de structuurvisie bepaald. Daarbij is zij 

ondersteund door het stedenbouwkundig bureau en is het gemeentelijk belang ingebracht. 

De Dorpsraad heeft het initiatief genomen om de bevolking uit te nodigen voor bijeenkomsten. 

Op die manier wenste zij haar achterban te raadplegen bij de totstandkoming van de visie, 

zodat de inhoud van de visie en de daarin genoemd ambities worden erkend door de bevolking 

en de bevolking de projecten herkent en steunt. 

De ontwerpstructuurvisie heeft met ingang van 5 maart 2015 gedurende 4 weken voor 

eenieder ter inzage gelegen. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

De ontwerpvisie is in het kader van vooroverleg aan twee overlegpartners aangeboden. 

Daarbij is de visie op 10 maart 2015 mondeling toegelicht aan de provincie. 

Omliggende gemeenten wordt de visie na de vaststelling ter kennisgeving aangeboden. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

  (geanonimiseerd)

Nauta-van Moorsel MPM 

  

(geanonimiseerd)
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Bijlage Raadsvoorstel vaststellen Structuurvisie Bentelo. 

Hierna worden de tekstuele aanpassingen in de Structuurvisie Bentelo 2030 weergegeven 

-  De term “woningbouwbehoefte onderzoek” in het stuk wordt vervangen door * 

woonwensen onderzoek” ‚ waarbij wordt opgemerkt dat dit onderzoek regelmatig 

plaatsvindt. 

-  Daarmaast wordt op bladzijde 11 de alinea omtrent het gemeentelijk woonbeleid 

aangepast. De tekst wordt als volgt: 

“Wonen 

o Hetbeleid voor wonen staat beschreven in de Woonvisie 2009-2013 ‘Groeien in 

kwaliteit’, en ‘oplegnotitie 2009-2013'. Hierbij is onder andere het volgende van 

belang: 

o Behoefte :verwoord in het woningbouwprogramma 

Na 2015 is er beperkt ruimte voor het toevoegen van plannen. 

(Aanvullend wordt er een woonwensenonderzoek uitgevoerd.)” 

-  Op bladzijde 27 in de laatste zin wordt toegevoegd “de mogelijkheid” voor CPO. 


