
Raadsvoorstel 

  

  

4. Geen exploitatieplan vaststellen 
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te verklaren geen bedenkingen te hebben tegen 
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Onderwerp: 

Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Hof van 

Twente, herziening natuurontwikkeling Deldenerbroek! 

Vergadering: 12 januari 2016 

Agendapunt: 

Registratienummer: 

Voorstel: 

1. De ingediende zienswijzen gedeeltelijk over- 

nemen overeenkomstig de “Zienswijzennotitie 

ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Hof van 

Twente, herziening natuurontwikkeling 

Deldenerbroek” 

2. De ambtshalve wijzigingen zoals omschreven in 

de zienswijzennotitie overnemen 

3. Het bestemmingsplan Buitengebied Hof van 

Twente, herziening natuurontwikkeling Deldener- 

broek gewijzigd vaststellen overeenkomstig de 

verbeelding en regels, zoals vervat in het GML- 

bestand NL.IMRO.1735.BGxDeldenerbroek.VS10     

Argumenten 

1.1 Hetbestemmingsplan Buitengebied Hof van 

Twente, herziening natuurontwikkeling Deldenerbroek 

regelt de uitvoering van het natuurontwikkelingsplan in 

de buurtschap Deldenerbroek. In de gebiedscommissie 

Enter is langdurig gesproken over de landinrichting en 

wettelijke herverkaveling in het deelgebied Deldener- 

broek. Het gebied ligt tussen Delden en Enter ten 

westen van de zijtak van het Twentekanaal. Dit heeft 

geleid tot een plan tot herverkaveling ter versterking 

van de landbouw en natuur. In totaal wordt in Deldener- 

broek een gebied van 953 ha herverkaveld en daar- 

binnen 77 ha nieuwe natuur ontwikkeld. 

De landinrichting Deldenerbroek had als hoofdopgave 

de realisering van de EHS, een robuuste verbinding 

tussen de Sallandse Heuvelrug — Rijssen — Enter/ 

Regge - Landgoed Twickel. Ook recreatie en de 

herinrichting van de Twickelervaart hebben een plaats 

in het plan gekregen. Om dit plan uit te voeren kan van 

het geldende bestemmingsplan worden afgeweken. 



Vanuit de gebiedscommissie is er nadrukkelijk voor 

gekozen om het bestemmingsplan te herzien. Daarmee 

is de nieuwe natuur ook in de toekomst gewaarborgd. 

De herziening van het bestemmingsplan wordt beoogd 

in de gemeenten Hof van Twente en Wierden. 

   Gobr 

  
De ligging van he plangebied. 

  

RUIMTELIJK BEELD 

      

Figuur 2.1: Inrichtingsplan, ruimtelijk beeld (bron: Abe Veenstra/Arcadis, 8 jul 2009) 

1.2 Voorstel is om het bestemmingsplan gewijzigd 

vast te stellen om tegemoet te komen aan de 

ingediende zienswijze over de aanwezige gasleiding. 

Het ontwerp-bestemmingplan heeft 6 weken ter inzage 

gelegen. Gedurende die termijn is één zienswijze 

ingediend. De beantwoording van de zienswijze is 

weergegeven in de bijgevoegde zienswijzennotitie. 

De zienswijze heeft geleid tot aanpassing van het 

bestemmingsplan, zodat de bescherming van de 

gasleiding en de veiligheid beter is gewaarborgd. 



21 Voorstel is het bestemmingsplan gewijzigd vast te 

stellen in verband met enkele ambtelijke wijzigingen in 

het inrichtingsplan. Er heeft nader overleg plaatsge- 

vonden over de details van het uitvoeringsplan. Dit 

heeft er toe geleid dat de parkeerplaats wordt 

verplaatst. Om de verplaatsing van de parkeerplaats 

mogelijk te maken, moet het bestemmingsplan 

gewijzigd worden vastgesteld. De verbeelding wordt 

aangepast. Ook is het inrichtingsplan op onderdelen 

gewijzigd. Deze schets is als bijlage bij de regels 

opgenomen. De bijlage wordt vervangen door het 

gewijzigde inrichtingsplan. Een en ander is verwoord in 

de bijgevoegde zienswijzennotitie. 

4.1 In deze situatie hoeft geen exploitatieplan te 

worden vastgesteld, omdat de kosten voor het opstellen 

van het bestemmingsplan voor rekening van de aan- 

vrager komen. Er is een overeenkomst gesloten met de 

aanvrager waarin de afspraken rond de uitvoering van 

het plan, het verdelen van de kosten en het verhaal van 

planschade zijn vastgelegd. 

5.1. Wij verzoeken Gedeputeerde Staten van Overijssel 

om te verklaren dat zij geen bedenkingen hebben 

tegen eerdere bekendmaking. Artikel 3.8.lid 4 Wet 

ruimtelijke ordening biedt deze mogelijkheid. Hierdoor 

hoeven we de 6 weken termijn niet af te wachten en 

kan het bestemmingsplan 4 weken eerder rechtskracht 

krijgen. 

Risico’s 

Er zijn met het bestemmingsplan geen financiële 

risico's, zoals planschade gemoeid. 

Alternatieven 

Gelet op de gemeentelijke betrokkenheid, het 

uitgevoerde overleg en de uitgangspunten in de 

Kaderrichtlijn water is er geen alternatief. 

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 

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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