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Onderwerp: 

Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, 

herziening Dorreweg 2a Ambt Delden 

Vergadering: 15 september 2015 

Agendapunt: 

Registratienummer: 557539 

Voorstel: 

1. Het raadsbesluit van 30 juni 2015 intrekken 

2. _ Gewijzigd vaststellen het bestemmingsplan 

Buitengebied Hof van Twente, herziening 

Dorreweg 24 Ambt Delden' (GML-bestand 

NL.IMRO.1735. BGxDorrewg2a-VS10) 

Geen exploitatieplan vaststellen 

Gedeputeerde Staten van Overijssel 

verzoeken om te verklaren, dat zij geen 

bezwaar hebben tegen eerdere bekend- 

making dan de termijn van zes weken. 

PO 

  
  

Argumenten 

1.1 Het voorliggende bestemmingsplan betreft een 

reparatie van het bestemmingsplan dat op 30 juni 2015 

is vastgesteld. Na vaststelling zijn we er achter 

gekomen dat de oppervlakte bijgebouwen niet goed 

opgenomen is in het bestemmingsplan. In het 

vastgestelde bestemmingsplan is 10 m2 bijgebouwen 

opgenomen en dit had 150 m2 moeten zijn. Om die 

reden wordt het bestemmingsplan opnieuw ter 

vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. 

2.1 In deze situatie kan het bestemmingsplan 

gewijzigd worden vastgesteld. Het voorliggende 

bestemmingsplan “Buitengebied Hof van Twente, 

herziening Dorreweg 2a Ambt Delden” wordt 

gewijzigd vastgesteld en niet eerst als ontwerp ter 

inzage gelegd. Er is voor gekozen om het 

bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen om tiĳd te 

winnen. Het gewijzigd vast te stellen plan leidt niet tot 

een wezenlijk ander plan in vergelijking tot het 

ontwerpbestemmingsplan. 

2.2 De ambtshalve wijzigingen die voorgesteld 

worden hebben geleid tot een aanpassing van het 

bestemmingsplan. Voorgesteld wordt om ambtshalve 

hoofdstuk 5.2 aan te passen zodat het in 

overeenstemming is met het advies van het 



waterschap. Daarnaast wordt voorgesteld om artikel 

3.2.2 lid d: “Bij een recreatiewoning is maximaal één 

bijgebouw toegestaan met een goothoogte van 

maximaal 3 m, een bouwhoogte van maximaal 4,5 m en 

een oppervlakte van maximaal 10 m? te wijzigen in 

artikel 3.2.2 lid d: “Bij een recreatiewoning is maximaal 

één bijgebouw toegestaan met een goothoogte van 

maximaal 3 m, een bouwhoogte van maximaal 6 m en 

een oppervlakte van maximaal 150 m°.” 

23 Bijhet opstellen van het bestemmingsplan is 

voor de locatie van de geometrische planobjecten 

gebruik gemaakt van een ondergrond die ontleend is 

aan de GBKN. Deze heeft de bestandsnaam: 

o_NL.IMRO. 1735.BGxDorrewg2a-VS20.dwg. 

3.1 In deze situatie hoeft geen exploitatieplan te 

worden vastgesteld. Reden hiervoor is dat het 

verhaal van de kosten van de grondexploitatie over 

de in het plan begrepen gronden anderszins is 

verzekerd, het bepalen van een tijdvak of fasering 

niet noodzakelijk is en het stellen van eisen, regels of 

een uitwerking van regels, zoals bedoeld in artikel 

6.13 tweede lid, onderscheidenlijk b, c‚ of d van de 

Wet ruimtelijke ordening is verzekerd. 

41 Wij verzoeken Gedeputeerde Staten van 

Overijssel om te verklaren dat zij geen bezwaar 

hebben tegen eerdere bekendmaking. Bij gewijzigde 

vaststelling is in artikel 3.8 lid 4 Wro geregeld dat in 

afwijking van het 3e lid het besluit tot vaststelling van 

het bestemmingsplan pas zes weken na de 

vaststelling wordt bekendgemaakt. De gemeenteraad 

kan Gedeputeerde Staten van Overijssel verzoeken 

om te verklaren dat zij geen bezwaar hebben tegen 

eerdere bekendmaking . Dit betekent dat na 

ontvangst van deze verklaring het gewijzigd 

vastgestelde plan gepubliceerd wordt conform de 

vereisten van de Wet ruimtelijke ordening en de 

termijn van zes weken niet hoeft te worden 

afgewacht. Doel hiervan is de vervolgprocedure te 

versnellen zodat de initiatiefnemer niet langer dan 

noodzakelijk hoeft te wachten. Voor de initiatiefnemer 

betekent dit een tijdswinst van circa 4 weken. 

Risico’s 

Er zijn geen risico's te verwachten. 

Alternatieven 

Er zijn geen alternatieven. 

Uitvoering 

Na de vaststelling en de ontvangst van de verklaring 

van Gedeputeerde Staten van Overijssel wordt het 

bestemmingsplan overeenkomstig artikel 3.8 Wet 

ruimtelijke ordening bekend gemaakt. Dit houdt in dat 



het bestemmingsplan zowel op onze website als in het 

gemeentelijk informatiecentrum kan worden 

geraadpleegd. 

gemeester en wethouders van Hof van Twente 

etaris, de burgemeester, 
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am drs. M. Nauta-van Moorsel MPM 


