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Onderwerp: Het verplaatsen van drie aanduidings- 

vlakken ‘recreatiewoning (rw) aan de Holterweg 

(nabij 28) in Markelo 

Registratienummer: 590026 

Voorstel: 

1. Een ontwerp verklaring van geen bedenkingen 

afgeven voor het verplaatsen van drie aanduidings 

vlakken ‘recreatiewoning (rw) aan de Holterweg 

(nabij 28) in Markelo     

Argumenten 

1.1 Het bouwen van recreatiewoningen is in strijd met 

het bestemmingsplan. Aanvragers willen drie recreatie- 

woningen bouwen buiten de daarvoor bestemde aan- 

duidingsvlakken. Dit is in strijd met het bestemmings- 

plan “Buitengebied Hof van Twente”. Medewerking is 

mogelijk door middel van een zogenaamd ‘project- 

besluit’. Het betreft het verplaatsen van bestaand 

bouwrecht. Er worden geen extra recreatiewoningen 

mogelijk gemaakt. 

  
Afbeelding 1: Luchtfoto plangebied (rood gearceerd). 

1.2 Medewerking verlenen kan pas nadat de raad een 

verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. Om 

aan het verplaatsen van de aanduidingsvlakken voor 

recreatiewoningen medewerking te verlenen kunnen wij 

als college een zogenaamd ‘projectbesluit’ nemen. Als 

college kunnen wij echter alleen vergunningen met een 

projectbesluit verlenen als de gemeenteraad hiervoor 

een verklaring van geen bedenkingen afgeeft. 



1.3 De plannen zijn niet in strijd met goede ruimtelijke 

ordening. De te realiseren recreatiewoningen worden 

gesitueerd op ruime percelen in een bosrijk gebied. De 

bestaande aanduidingsvlakken zijn verschillend van 

vorm en ze zijn ‘losjes’ gesitueerd binnen de bestem- 

ming “Natuur”. Hier is geen eenduidig patroon in te 

herkennen. In het gebied rondom het plangebied is een 

grote diversiteit aan bebouwing aanwezig. Een 

eenduidig bebouwingstype is niet te herkennen. 

De voorgestelde (afwijkende) situering van de te 

realiseren recreatiewoningen, ten opzichte van hetgeen 

bij recht is toegestaan, zal in het veld niet nadrukkelijk 

en niet storend waarneembaar zijn. De stedenbouw- 

kundige opzet van het gebied wordt door het ver- 

plaatsen van de aanduidingsvlakken niet onevenredig 

aangetast. Het betreft het verplaatsen van bestaand 

bouwrecht. Er worden geen extra recreatiewoningen 

mogelijk gemaakt. De te realiseren recreatiewoningen 

moeten voldoen aan de ‘bouwregels’ voor recreatie- 

woningen van het bestemmingsplan “Buitengebied Hof 

van Twente”. Het verplaatsen van de aanduidings- 

vlakken is in overeenstemming met de ruimtelijke 

uitgangspunten van de gemeente. Vanuit ruimtelijk 

oogpunt bestaan er geen bezwaren tegen het verlenen 

van medewerking. Het verplaatsen van de drie 

aanduidingsvlakken ‘recreatiewoning (rw) is niet strijd 

met een goede ruimtelijke ordening. 
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Risico’s 

Het afgeven van een ontwerp verklaring van geen 

bedenkingen leidt niet tot risico's. Het besluit is niet 

vatbaar voor bezwaar en beroep. Eventuele zienswijzen 

worden afgewogen bij de besluitvorming van de 

gevraagde vergunningen. 

De eigenaren van de percelen met de aanduidings- 

vlakken hebben onderling overeenstemming bereikt 

over de nieuwe positie van de aanduidingsvlakken. 

Uitvoering 

Nadat de raad heeft besloten om een ontwerp 

verklaring van geen bedenkingen af te geven, zullen de 

ontwerp vergunningen (inclusief ‘projectbesluit’) zes 

weken ter inzage gelegd worden. Belanghebbenden 

worden dan in de gelegenheid gesteld om zienswijzen 

in te dienen. 

Voordat de definitieve vergunningen verleend worden 

wordt aan u gevraagd om een definitieve verklaring van 

geen bedenkingen af te geven. 
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