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Onderwerp: Bestemmingsplan "Markelo-West, 

herziening Roosdomsweg 6-8" 

Registratienummer: 593837 

Voorstel: 

1. De ingediende zienswijzen niet overnemen, 

overeenkomstig het gestelde in de zienswij- 

zennotitie ontwerp-bestemmingsplan “Markelo- 

West, herziening Roosdomsweg 6-8” 

2. Het bestemmingsplan “Markelo-West, herziening 

Roosdomsweg 6-8” ongewijzigd vaststellen 

3. Geen exploitatieplan vaststellen   
  

Argumenten 

1.1 Op 11 november 2014 is een exploitatieovereen- 

komst aangegaan over de ontwikkeling van de locatie 

Roosdomsweg 6-8 te Markelo. Het plan omvat de 

bouwmogelijkheid voor 3 geschakelde woningen op de 

voormalige locatie van bedrijf Tempelman Bouw B.V. 

Het voorontwerpplan heeft ter inzage gelegen. Van de 

geboden mogelijkheid tot het indienen van een 

inspraakreactie werd door 8 insprekers gebruik 

gemaakt. Naar aanleiding daarvan werd het 

ontwerpplan enigszins aangepast. Onder andere werd 

de nokhoogte verlaagd naar 9 meter en werd de 

hoekwoning iets verder van de Roosdomsweg 

gesitueerd. Vervolgens is het ontwerpplan ter inzage 

gelegd. 

1.2 Tegen het ontwerpplan zijn door 7 appellanten 

zienswijzen ingediend, die door ons niet zijn overge- 

nomen. In grove lijnen zijn zij van mening dat te 

massale bebouwing gerealiseerd kan worden en dat 

hun uitzicht en privacy te veel worden aangetast. Als 

gevolg daarvan is er sprake van planschade. 

Wij hebben de zienswijzen beoordeeld en zijn van 

mening dat de situatie zeker niet verslechtert en dat er 

sprake is van een aanvaardbaar plan dat past in deze 

centrumsituatie. 

2.1 Het bestemmingsplan kan ongewijzigd worden 

vastgesteld. Voor de beoordeling van de zienswijzen 

verwijzen wij naar het gestelde in de zienswijzen-notitie 

ontwerp-bestemmingsplan “Markelo-West, herziening 

Roosdomsweg 6-8”. Daarin is inhoudelijk beargumen- 

teerd waarom wij geen aanleiding zien om het 

bestemmingsplan te wijzigen. 



3.1 In deze situatie hoeft geen exploitatieplan te 

worden vastgesteld. Met de ontwikkelaar is namellijk 

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 

Gezien ons oordeel over de ingediende zienswijzen 

bestaat hiervoor naar onze opvatting geen aanleiding. 

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. 
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