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Onderwerp: Bestemmingsplan "Markelo-West, 

herziening Grotestraat 11" 

Registratienummer: 606706 

Voorstel: 

1. De ingediende zienswijzen niet overnemen, 

overeenkomstig het gestelde in de zienswijzen- 

notitie ontwerp bestemmingsplan “Markelo-West, 

herziening Grotestraat 11” 

2. Het bestemmingsplan “Markelo-West, herziening 

Grotestraat 11” ongewijzigd vaststellen 

3. Geen exploitatieplan vaststellen.     

Argumenten 

1.1 Op 26 oktober 2015 is een exploitatie-overeen- 

komst aangegaan voor de ontwikkeling van de 

locatie Grotestraat 11 Markelo. Het plan voorziet in 

de sloop en nieuwbouw van twee gebouwen op het 

perceel (bekend als locatie Kistemaker) en het 

naastgelegen weiland. 

Binnen het plangebied worden 12 appartementen en 

3 winkelruimten gerealiseerd. Het voorontwerpplan 

werd gedurende 6 weken voor inspraak ter inzage 

gelegd. Van de geboden mogelijkheid tot het 

indienen van een inspraakreactie werd door 3 

partijen! gebruik gemaakt. Dit heeft niet geleid tot 

wijzigingen in het ontwerp bestemmingsplan. 

1.2 Tegen het ontwerpplan zijn door 3 appellanten 

zienswijzen ingediend, die door ons niet zijn 

overgenomen. Er zijn door 3 appellanten (dezelfde 

personen als de indieners van de inspraakreacties) 

zienswijzen ingediend. Eén appellant heeft de 

zienswijze op 12 november 2016 ingetrokken. In 

grove lijnen zijn de appellanten (omwonenden) van 

mening dat te massale bebouwing gerealiseerd kan 

worden en dat het uitzicht, groene karakter en 

privacy te veel worden aangetast. Daarnaast wordt er 

gevreesd voor overlast en onveilige situaties door de 

komst van een openbare parkeerplaats. Er wordt 

verder aangegeven dat er planschade ontstaat. Wij 

hebben de zienswijzen besproken met de 

appellanten en zijn na afweging van mening dat er 

sprake is van een aanvaardbaar plan dat past in 

deze centrumsituatie. Voor de beoordeling van de 

zienswijzen verwijzen wij naar het gestelde in de 

zienswijzen-notitie ontwerp bestemmingsplan 

“Markelo-West, herziening Grotestraat 11”. 

' Eén partij betreft drie buurtbewoners aan de Zonneweg, deze partij heeft 

de zienswijze inmiddels ingetrokken. 



21 Hetbestemmingsplan kan ongewijzigd worden 

vastgesteld. In een begeleidende notitie wordt 

beschreven hoe en wanneer de omgeving is geïnfor- 

meerd door ons en de ontwikkelaar. Dit heeft geleid tot 

maatregelen die worden getroffen door de ontwikkelaar 

om mogelijke overlast te beperken voor de omgeving, 

zoals de aanleg van een omheining rondom het 

achterterrein. 

3.1 In deze situatie hoeft geen exploitatieplan te 

worden vastgesteld. Met de ontwikkelaar is namelijk 

een exploitatieovereenkomst gesloten waarin de 

financiële verplichtingen en eventuele afdoening van 

planschade zijn vastgelegd. 

Risico’s 

Er zijn voor de gemeente geen risico's verbonden aan 

dit besluit, want eventuele planschade komt op basis 

van de exploitatieovereenkomst voor rekening van de 

ontwikkelaar. 

Alternatieven 

De raad kan er voor kiezen een andere afweging te 

maken omtrent de ingediende zienswijzen. 

Uitvoering 

Na vaststelling van het plan zullen de indieners van een 

zienswijze van het besluit in kennis worden gesteld. 

Vervolgens zal het vastgestelde plan gedurende 6 

weken opnieuw ter inzage worden gelegd. Hierbij zal 

worden gewezen op de mogelijkheid tot het instellen 

van beroep en op de mogelijkheid tot het aanvragen 

van een voorlopige voorziening. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
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