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Onderwerp: (Actualiserings-)bestemmingsplan 

"Goor-Oost" 

Registratienummer: 568179 

Voorstel: 

1. Het bestemmingsplan "Goor-Oost" gewijzigd 

vaststellen 

2. Geen exploitatieplan vaststellen 

3. Gedeputeerde Staten van Overijssel verzoeken om 

een verklaring van geen bezwaar tegen eerdere 

bekendmaking     

Argumenten 

1.1 Voor het gebied Goor-Oost is een actualisering 

bestemmingsplan opgesteld. Hiermee wordt tege- 

moet gekomen aan de verplichting om de bestem- 

mingsplannen up to date te houden en ze iedere 10 

jaar te actualiseren. Tegenwoordig dienen zij ook 

digitaal beschikbaar te zijn. Bij de opstelling van het 

plan is gebruik gemaakt van onze standaard- 

voorschriften (regels). 

Het gebied Goor-Oost omvat in grove lijnen de 

woonwijk Heeckeren, het gebied Kloosterlaan, de 

woonwijk 't Gijmink en het gebied Gondalaan. Zie 

onderstaande figuur. 

  
Na de inspraakprocedure is het plan op enkele 

onderdelen aangepast en als ontwerpplan weer 

gedurende 6 weken ter inzage gelegd. 



1.2 Aan de ingediende zienswijzen kan mede- 

werking worden verleend. In de opgestelde ziens- 

wijzennotitie zijn globaal de zienswijzen weer- 

gegeven en is de gemeentelijke reactie daarop 

verwoord. Het betreft een tweetal nieuwe zienswijzen 

die zijn ingediend. In deze zienswijzen wordt verzocht 

om een kleine uitbreiding van het bouwvlak van de 

woning. Aan die verzoeken kan medewerking worden 

verleend door de bouwvlakken van de locaties 

Gondalaan 53 en Lintelerweg 1 gewijzigd vast te 

stellen. 

1.3 De eigenaar van het bouwvlak tussen Van 

Coeverdenstraat 224 en 24 heeft (buiten de 

procedure om) verzocht om het aantal te bouwen 

woningen in dat bouwvlak terug te brengen van 4 

naar 1. De drie geschrapte woningen zullen te zijner 

tijd in een partiële herziening van het huidige plan 

Heeckeren weer worden opgenomen. 

1.4 In verband met flexibiliteit voor de plannen in 

het Gijmink is het wenselijk dat een wijzigingsbe- 

voegdheid voor de situering van de woningen wordt 

opgenomen. Het aantal woningen mag door een 

wijziging in ieder geval niet toenemen. 

2.1 In deze situatie hoeft geen exploitatieplan te 

worden vastgesteld. Reden hiervoor is dat geen 

sprake is van nieuwe ontwikkelingen maar van een 

actualisering. 

3.1 We verzoeken Gedeputeerde Staten om in te 

stemmen met een eerdere bekendmaking van het 

plan. In artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening wordt 

de mogelijkheid geboden om Gedeputeerde Staten 

van Overijssel te verzoeken om te verklaren dat zij 

geen bezwaar hebben tegen eerdere bekendmaking 

van het plan. Hierdoor hoeft de termijn van 6 weken 

niet te worden afgewacht. 

Risico’s 

Het geactualiseerde plan geeft iets ruimere bouw- 

mogelijkheden, maar geeft geen grotere belemme- 

ringen voor de aanwezige bedrijven. 

Met het plan zijn dan ook geen financiële risico's, 

zoals planschade gemoeid. 

Alternatieven 

In principe is er geen alternatief omdat actualisering 

en digitalisering van bestemmingsplannen een plicht 

is. Uiteraard kan het plan anders gewijzigd worden 

vastgesteld. Hiervoor bestaat gezien de ingediende 

zienswijzen geen aanleiding. 



Uitvoering 

Na de vaststelling zullen de indieners van een 

zienswijze van het besluit in kennis worden gesteld 

evenals de provincie (gewijzigde vaststelling). 

Vervolgens zal het vastgestelde plan weer 6 weken 

ter inzage worden gelegd. Hierbij zal worden 

gewezen op de mogelijkheid van het instellen van 

beroep. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 
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