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Onderwerp: Vaststellen bestemmingsplan Buiten- 

gebied Hof van Twente, herziening Holtkampsweg 6 

Registratienummer: 606706 

Voorstel: 

1. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hof van 

Twente, herziening Holtkampsweg 6 te Ambt 

Delden’ ongewijzigd vaststellen overeenkomstig 

de bijbehorende als zodanig gewaarmerkte 

verbeelding en regels zoals vervat in het GML- 

bestand NL.IMRO.1735.BGxHoltkampsw6-VS10 

2. Geen exploitatieplan vaststellen   
  

Argumenten 

1.1 Het bestemmingsplan maakt de verbouw van een 

karakteristieke schuur tot woning mogelijk. Het 

agrarische bedrijf is beëindigd. De eigenaar en de 

toekomstige bewoner zijn tot overeenstemming 

gekomen over de herontwikkeling van het erf. 

De bouwkundige staat van de te verbouwen schuur 

maakt de verbouw met behoud van karakteristieke 

kenmerken mogelijk. Het erf wordt opgeschoond en er 

wordt een erfbosje gerealiseerd. 

  
Er zal ook mantelzorg verleend zal gaan worden. 

Om het plan te realiseren wordt het bestemmingsplan 

herzien. De gemeenteraad is bevoegd om het 

bestemmingsplan vast te stellen. 

1.2 In het bestemmingsplan zijn specifieke regels 

opgenomen. Deze regels hebben als doel om de 

uitvoering van de gemaakte afspraken te waarborgen. 

Bij de verbouwing van de schuur tot woning moet 

worden aangetoond dat de karakteristiek van het 

gebouw behouden blijft. Als bodemsanering moet 

plaatsvinden, zal dat voor de verbouwing moeten 

plaatsvinden. Ook de uitvoering van het landschaps- 

plan is opgenomen. 
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2.1. In deze situatie wordt geen exploitatieplan 

vastgesteld. Er is een overeenkomst gesloten waarin 

afspraken over het verdelen van de kosten zijn 

vastgelegd. 

Risico’s 

Er zijn geen specifieke risico’s bekend. In de 

overeenkomst is het verhaal van planschade 

opgenomen. 

Alternatieven 

Het voorgestelde plan voldoet aan de uitgangspunten 

zoals u heeft opgenomen in het KGO-beleid. Om die 

reden is er geen alternatief. 

Uitvoering 

Na de vaststelling wordt het bestemmingsplan 

overeenkomstig artikel 3.8. Wet ruimtelijke ordening 

bekend gemaakt. Dit houdt in dat het bestemmingsplan 

zowel op de website als in het informatiecentrum kan 

worden geraadpleegd. Tegen de vaststelling staat 

beroep open bij de Raad van State. 
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