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Registratienummer: 615646 

Voorstel: 

1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

afgeven voor het bouwen van 21 woningen in het 

plan ’t Gijmink in Goor     

Argumenten 

1.1 Het bouwplan voorziet in de bouw van 21 huur- 

woningen in het duurdere segment. Viverion verkoopt 

de grond aan MorgenWonen b.v. (aanvrager van het 

plan). Zij gaan hier huurwoningen bouwen voor 

middeninkomens die energieneutraal zijn en geen 

gasaansluiting krijgen. Het bouwen van deze woningen 

in het duurdere huursegment kan bijdragen om het 

zogenaamde ‘scheefhuren’ (mensen met een hoger 

inkomen in een relatief goedkope huurwoning) terug te 

dringen. 

  
Blok2 Blok3 

Door de bouw van deze woningen wordt de diversiteit 

van de wijk vergroot. De woningen zijn 0.a. geschikt 

voor jonge gezinnen met schoolgaande kinderen. 

Deze kinderen kunnen gebruik maken van openbare 

school in 't Gijmink. 

1.2 De woningen passen niet binnen het geldende 

bestemmingsplan. Het bouwplan is gelegen in het 

bestemmingsplan “Goor Oost 2015”. De goot- en 

bouwhoogte van het bouwplan voldoen aan de regels 

van het bestemmingsplan. Echter worden de 

woningen niet allemaal gebouwd binnen de bouw- 

vlakken die zijn bestemd voor aaneengesloten 

bebouwing. 



  Huidig bestemmingsplan Nieuwe situering 

Het oorspronkelijke stedenbouwkundig plan van ’t 

Gijmink dateert uit 2005. Later is dit vastgelegd in het 

bestemmingsplan “Goor Oost 2015”. De planvorming 

ging destijds uit van een realisatie van het totale plan 

binnen 10 jaar. Echter hebben er zich veranderingen 

voor gedaan zowel stedenbouwkundig als program- 

matisch (krimp). Hierdoor is er een pauze landschap 

ontworpen om ervoor te zorgen dat de bewoners die 

er wonen in een prettige woonomgeving wonen 

ondanks de veranderingen. Gebieden die voorlopig 

niet worden bebouwd krijgen een groene invulling. 
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Het bouwplan past bij een kleinschalige ontwikkeling 

waarbij ruimte is voor voldoende groene ruimte. Ook 

bij het mogelijk eindbeeld is rekening gehouden met 

een groene invulling waardoor er een schakeling 

instaat met de achterliggende wijk Mulderskamp. 

Het bouwplan is getoetst aan het provinciaal en 

rijksbeleid. Zoals uit de ruimtelijke onderbouwing 

blijkt is het bouwplan niet in strijd met dit beleid. 

1.3 Om via een projectbesluit medewerking te kunnen 

verlenen is het noodzakelijk dat de raad een verklaring 

van geen bedenkingen afgeeft. Medewerking verlenen 

aan het bouwplan is wel mogelijk als wij hiervoor een 

zogenaamd ‘projectbesluit nemen. Als college kunnen 

wij echter alleen een omgevingsvergunning met een 

projectbesluit verlenen als de raad hiervoor een 

verklaring van geen bedenkingen afgeeft. 

1.4 Het bouwplan is niet in strijd met een goede 

ruimtelijke ordening. De situering van de nieuw te 

bouwen woningen past binnen het nieuwe 

stedenbouwkundig plan van ’t Gijmink. De hoofdvorm 

sluit aan bij de bestaande bouwvormen in de wijk. 

Daarnaast is er voldoende ruimte voor parkeren en 

groenvoorzieningen. 

Risico’s 

Het afgeven van een ontwerp verklaring van geen 

bedenkingen leidt niet tot risico's. Het besluit is niet 

vatbaar voor bezwaar en beroep. Eventuele zienswijzen 
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worden afgewogen bij de besluitvorming van de 

omgevingsvergunning 

Alternatieven 

Geen ontwerpverklaring van geen bedenkingen 

afgeven en de initiatiefnemer de opdracht geven om 

een bouwplan te ontwerpen dat past binnen de kaders 

van het geldend bestemmingsplan. Nadeel van dit 

alternatief is dat er afbreuk wordt gedaan aan het idee 

van een pauze landschap. 

Uitvoering 

Nadat u heeft besloten om de ontwerpverklaring van 

geen bedenkingen af te geven, zal er een ontwerp 

omgevingsvergunning ter inzage worden gelegd. 

Belanghebbenden worden dan in de gelegenheid 

gesteld om een zienswijze in te dienen. 

Voordat de definitieve omgevingsvergunning kan 

worden verleend wordt aan u gevraagd om een 

definitieve verklaring van geen bedenkingen af te 

geven. 
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