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Onderwerp: Bestemmingsplan de Whee e.0., 

herziening Scherpenzeelseweg ong.” 

Registratienummer: 588299 

Voorstel: 

1. Het bestemmingsplan de Whee e.o. herziening 

Scherpenzeelseweg ong. gewijzigd vaststellen, 

conform het advies in de ‘Zienswijzennotitie 

ontwerp-bestemmingsplan de Whee e.o. herziening 

Scherpenzeelseweg ong. 

Geen exploitatieplan vaststellen 

. Gedeputeerde Staten van Overijssel verzoeken om 

een verklaring van geen bezwaar tegen eerdere 

bekendmaking 

onN 

  
  

Argumenten 

1.1 Voor het gebied Scherpenzeelseweg ong, 

gelegen tussen de Rubensstraat en Paulus Potter- 

straat is een bestemmingsplan opgesteld. Op de 

locatie is een nieuwbouwproject met een zorggebouw 

met 24 zorgeenheden en 14 ‘aanleun'woningen 

beoogd. 

In het verleden was er sprake van een totaalplan 

voor de locatie met de verplaatsing van de hockey- 

kantine, realisatie van een tweede kunstgrasveld, het 

oprichten van gebouw voor kinderdagopvang en 

realisatie van woningbouw met zorgmogelijkheden. 

Doordat de kinderdagopvang zich heeft terug- 

getrokken en de ontwikkeling van het onderdeel 

wonen onvoldoende duidelijk was, is het totaalplan 

niet in procedure gebracht. De verplaatsing van de 

kantine en het tweede kunstgrasveld zijn inmiddels 

gerealiseerd. 

Het plan voor wonen is inmiddels afgerond en heeft 

geleid tot een invulling van een zorggebouw op de 

hoek Scherpenzeelseweg — Paulus Potterstraat en 

woningen langs de Scherpenzeelseweg — Rubens- 

straat. De buurt is geinformeerd over het plan tijdens 

een informatiebijeenkomst. Tijdens de inspraak- 

procedure zijn twee inspraakreacties ingediend die 

hebben geleid tot planaanpassing ten aanzien van 

het aantal zorgeenheden (van 32 naar 24). 

Het plan is vervolgens als ontwerpplan weer 

gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Hierop is één 

zienswijze, mede ondertekend door vier buren, 

ingediend. 

Tevens is een zienswijze buiten de gestelde termijn 

ingediend. Hierdoor dient deze als niet ontvankelijk te 

worden verklaard. 



1.2 De zienswijze richt zich tegen de ontwikkeling 

van nu onbebouwde grond met een zorggebouw en 

woningen. Appellant maakt bezwaar tegen de functie 

en bebouwing op de locatie. Daarbij wordt gesteld 

dat de plek zich niet leent voor een dergelijke 

ontwikkeling, deze niet passend is in de omgeving en 

de dat er voldoende andere mogelijkheden elders in 

Goor zijn. Tevens wordt ingegaan op de negatieve 

gevolgen voor de woning van appellant door de 

ontwikkeling. Zo wordt het vrije uitzicht ontnomen, is 

er geen zicht op effecten in daglichttoetreding en zal 

de parkeerdruk toenemen in het gebied dat al zware 

druk kent door de aanwezigheid van de 

hockeyvereniging. 

In de zienswijzennotitie is ingegaan op de verschil- 

lende onderdelen van de zienswijze. Er is begrip voor 

de weerstand tegen het bebouwen van een nu 

onbebouwde ruimte. De plek wordt echter geschikt 

geacht voor deze ontwikkeling door de ligging in het 

gebied met maatschappelijke functies, wonen en 

sport. Daarbij gaat het om een inbreidingslocatie 

gelegen aan een doorgaande ontsluitingsweg. 

  
In overleg met de iniatiefnemer van het plan is gecon- 

cludeerd dat het mogelijk is om de hoogte terug te 

brengen van 12 meter naar 9 meter (bruine vlak). 

Deze hoogte is lager dan de toegestane hoogte van 

de omliggende woningen in het gebied (10 meter). 

De afstand tussen het zorggebouw en de woning van 

appellant bedraagt 92 meter. Deze afstand is aan- 

zienlijk waardoor de mate van overlast beperkt wordt. 

Tijdens de procedure hebben verschillende 

insprekers gereageeerd op het punt ‘verkeersveilig- 

heid en parkeren’. Hierover zijn afspraken gemaakt 

met het bestuur van de hockeyvereniging en heeft de 

gemeente maatregelen getroffen om overlast te voor- 

komen: zoals het instellen van een stopverbod aan 



de Rubensstraat en het plaatsen van een hek aan de 

Paulus Potterstraat. 

Met de buurt is een evaluatie afgesproken om de 

effecten te kunnen beoordelen. 

21 Indeze situatie hoeft geen exploitatieplan te 

worden vastgesteld. Reden hiervoor is dat er sprake 

is van een particuliere explotiatie waarvoor een 

exploitieovereenkomst gesloten is. 

3.1 We verzoeken Gedeputeerde Staten om in te 

stemmen met een eerdere bekendmaking van het 

plan. In artikel 3.8 lid 4 Wet ruimtelijke ordening wordt 

de mogelijkheid geboden om Gedeputeerde Staten 

van Overijssel te verzoeken om te verklaren dat zij 

geen bezwaar hebben tegen eerdere bekendmaking 

van het plan. Hierdoor hoeft de termijn van 6 weken 

niet te worden afgewacht. 

Risico’s 

Na vaststelling kan appellant beroep in stellen bij de 

Raad van state. Hierdoor bestaat de kans dat het plan 

niet in werking treedt. Dit betreft een regulier 

procesrisico waarvan de initiatiefnemer op de hoogte is. 

De financiele risico’s, zoals planschade, zijn bekend bij 

en voor rekening van de initiatiefnemer. 
  (geanonimiseerd)

Alternatieven 

De raad kan besluiten om het bestemmingsplan niet 

vast te stellen naar aanleiding van het gestelde in de 

zienswijze. Gelet op het feit dat het hier gaat om vier 

bewoners van de Rubensstraat is er geen sprake van 

grote weerstand tegen het plan. De raad kan op 

basis hiervan een afweging maken tussen het belang 

van het initiatief en de vier bewoners. 

Uitvoering 

Na de vaststelling zal de indiener van de zienswijze 

van het besluit in kennis worden gesteld evenals de 

provincie (gewijzigde vaststelling). 

Vervolgens zal het vastgestelde plan weer 6 weken 

ter inzage worden gelegd. Hierbij zal worden 

gewezen op de mogelijkheid van het instellen van 

beroep. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de secretaris a.i., de buggemeester, 

    

(geanonimiseerd)

.A.M. Nauta-van Moorsel drs. B. Marinusgen 


