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Onderwerp: Bestemmingsplan "Goor-Noord" 

(actualisering) 

Registratienummer: 587401 

Voorstel: 

1. Het bestemmingsplan "Goor-Noord" gewijzigd 

vaststellen conform de de zienswijzennotitie 

2. Geen exploitatieplan vaststellen 

3. Gedeputeerde Staten van Overijssel te verzoeken 

om een verklaring van geen bezwaar tegen 

eerdere bekendmaking   
  

Argumenten 

1.1 Voor het gebied Goor-Noord is een actualisering 

van de bestemmingen opgesteld. Hiermee wordt 

tegemoet gekomen aan de verplichting om bestem- 

mingsplannen up to date te houden en digitaal be- 

schikbaar te maken. Bij de opstelling is gebruik 

gemaakt van de standaard regels. 

Het gebied omvat in grove lijnen het bestemmings-plan 

Spechthorst/de Whee (inclusief sportpark ’t Piepwillem) 

en het T.S.B.-terrein. 

  
Na de inspraakprocedure is het plan op enkel onder- 

delen aangepast en als ontwerpplan opnieuw ge- 

durende 6 weken ter inzage gelegd. 

1.2 Aan de ingediende zienswijzen kan slechts 

gedeeltelijke medewerking worden verleend. In de 

opgestelde zienswijzennotitie zijn globaal de ziens- 

wijzen weergegeven en is een reactie daarop verwoord. 



Het betreft een 3-tal zienswijzen. Aan één daarvan 

(verplaatsing locatie bedrijfswoning) kan medewerking 

worden verleend. Aan de ander 2 kan, omdat hier 

sprake is van een actualiseringsplan (geen nieuwe 

ontwikkelingen) geen medewerking worden verleend. 

De oude bestaande bestemming is weer opgenomen. 

De inhoud van die zienswijzen komt nagenoeg overeen 

met de destijds ingediende inspraakreacties. Toen is 

met de indieners over hun inspraakreacties gesproken. 

2.1 In deze situatie hoeft geen exploitatieplan te 

worden vastgesteld. Dit is niet nodig omdat geen 

sprake is van nieuwe ontwikkelingen maar van een 

actualisering. 

3.1 We verzoeken Gedeputeerde Staten van 

Overijssel in te stemmen met een eerdere bekend- 

making van de vaststelling van het plan. In artikel 3.8, 

lid 4 Wet ruimtelijke ordening wordt de mogelijkheid 

geboden om de provincie te verzoeken om te verklaren 

dat zij geen bezwaar hebben tegen eerdere bekend- 

making van uw vaststellingsbesluit. 

Hierdoor hoeft de termijn van 6 weken niet te worden 

afgewacht. 

Risico’s 

Het geactualiseerde plan geeft iets ruimere bouwmoge- 

lijkheden, maar geeft geen grotere belemmeringen voor 

de aanwezige bedrijven. Met het plan zijn dan ook geen 

financiële risico's, zoals planschade gemoeid. 
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Alternatieven 

Actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen 

is een plicht. Uiteraard kan het plan anders gewijzigd 

worden vastgesteld. Hiervoor bestaat gezien de 

ingediende zienswijzen geen aanleiding. 

Uitvoering 

Na vaststelling zullen de indieners van een zienswijze, 

van uw besluit in kennis worden gesteld. Ook zal de 

provincie worden geïnformeerd over de gewijzigde 

vaststelling. 

Vervolgens zal het vastgestelde plan weer 6 weken ter 

inzage worden gelegd. Hierbij zal gewezen worden op 

de mogelijkheid van het instellen van beroep. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de loco-secretaris, de burgemeester, 
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