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Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied, 

herziening Dekkersveldweg 2-4 te Delden 

Registratienummer: 569837 

Voorstel: 

1. Bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, 

herziening Dekkersveldweg 2-4 te Ambt Delden 

vaststellen 

2. Geen exploitatieplan vaststellen   
  

Argumenten 

1.1 Hetbestemmingsplan maakt de realisatie van een 

compensatiewoning aan de Dekkersveldweg 2-4 te 

Ambt Delden door sloop mogelijk. Dit perceel ligt ten 

zuiden van Delden. 

     
Locatie Dekkersveldweg 

   

) 

Ter plaatse is een agrarisch bedrijf gevestigd. Dit 

bedrijf stopt de agrarische activiteiten. Er wordt 

850 m2 voormalige agrarische bedrijfsbebouwing 

gesloopt. De schuur met zonnepanelen wordt 

verkleind naar 300m2. Dit gebouw komt ten dienste 

van beide woningen. Dit plan past binnen de beleids- 

uitgangspunten van de roodvoorroodregeling, maar 

niet binnen de wijzigingsbevoegdheid zoals 

opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied 

Hof van Twente. 

Om die reden is alleen de gemeenteraad bevoegd 

om het bestemmingsplan vast te stellen. Gedurende 

de inzagetermijn zijn geen zienswijzen ingediend. 

Het plan wordt niet gewijzigd. 



1.2 Om de uitvoering van het plan overeenkomstig de 

bedoelingen te waarborgen zijn in artikel 4.3 van het 

bestemmingsplan specifieke gebruiksregels 

opgenomen. De regeling heeft als doel de uitvoering en 

realisatie van het landschapsplan te waarborgen. 

  
21 In deze situatie hoeft geen exploitatieplan te 

worden vastgesteld, omdat de kosten voor het opstellen 

van het bestemmingsplan voor rekening van de 

aanvrager komen. Er is een overeenkomst met de 

aanvrager gesloten waarin de afspraken rond de 

uitvoering van het plan, het verdelen van de kosten en 

het verhaal van planschade zijn vastgelegd. 

Risico’s 

Het bestemmingsplan belemmert de bedrijfsvoering van 

omliggende bedrijven niet. Ook zijn de belangen van 

omliggende percelen voldoende gewaarborgd. Er zijn 

met het plan geen financiële risico’s, zoals planschade 

gemoeid. 

Alternatieven 

Gelet op het gemeentelijk beleid is er geen alternatief. 

Uitvoering 

Na de vaststelling wordt het bestemmingsplan overeen- 

komstig artikel 3.8. Wet ruimtelijke ordening bekend 

gemaakt. Dit houdt in dat het bestemmingsplan zowel 

op onze website als in het informatiecentrum kan 

worden geraadpleegd. Tegen de vaststelling staat 

beroep open bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 

Raad van State. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de etaris, de burgemeester, 
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(geanonimiseerd)

drs. . Nauta-van Moorsel MPM 


