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Onderwerp: Bestemmingsplan "Buitengebied Hof van 

Twente, Slotsweg 11 e.0. Hengevelde. 

Registratienummer: 644844 

Voorstel: 

1. Het bestemmingsplan “Buitengebied Hof van 

Twente, Slotsweg 11 e.0. Hengevelde” ongewijzigd 

vaststellen; 

2. Geen exploitatieplan vaststellen.     

Argumenten 

1.1 Uw raad treft bijgaand een herziening aan van 

het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente. 

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de locatie 

Slotsweg 11 in Hengevelde en de omgeving hiervan. 

Rondom het plangebied kampt de buurt (Eeftink- 

straat) in toenemende mate met wateroverlast als 

gevolg van hevige buien, omdat de hemelwaterafvoer 

niet naar behoren werkt. 

Een oplossing is gevonden in de afkoppeling van 

hemelwater in lager gelegen retentiegebied (1,1 ha) 

tussen het bedrijf Hebo en de Slotsweg 11. 

De grond (retentiegebied) is gekocht door de 

gemeente. De verkopende partij heeft daarbij het 

recht op twee reguliere woningbouwkavels 

verworven. Deze woningbouwkavels zijn afgenomen 

door derden en worden binnen afzienbare tijd 

bewoond. 

Het huidige bedrijfsperceel van Hebo wordt volledig 

benut. Het individuele bedrijf heeft dringende 

behoefte aan een opslagloods voor houten onder- 

delen. Dit bestemmingsplan biedt ruimte aan 

nieuwbouw. De te bouwen loods is bereikbaar vanaf 

de Slotsweg, waardoor het bestemmingsverkeer voor 

Hebo met de daaraan gekoppelde verkeersdruk in de 

Eeftinkstraat zal afnemen. 

Door de voornoemde ontsluiting zal een tweede 

bedrijfswoning van autobedrijf Hartgerink moeten 

worden gesloopt. Deze tweede bedrijfswoning wordt 

verplaatst naar de overzijde van de Slotsweg, naast 

de bestaande bedrijfswoning. 

Tenslotte maakt dit plan een vergroting van de 

woonbestemming aan de Uding 14 en 16 mogelijk, 

waardoor ruimere achtertuinen (planologisch) 

mogelijk zijn. 



1.2 Hetplan is overeenkomstig een goede 

ruimtelijke ordening.Het totaalplan kan zich voegen in 

de Structuurvisie voor Hengevelde waarin ruimte 

wordt geboden voor deze ontwikkeling. 

Het beëindigen van wateroverlast (maatschappelijke 

impuls), de landschappelijke inpassing van het 

retentiegebied en de sloopcompensatie geeft 

voldoende ruimtelijke kwaliteitsimpuls aan het plan. 

Ook de nieuwe bebouwing voldoet aan de 

welstandsnormen. Daarom heeft de provincie 

ingestemd in vooroverleg en heeft het een positieve 

reactie gegeven op het ontwerp bestemmingsplan. 

De twee toe te voegen woningen zijn opgenomen in 

het woningbouwprogramma en de daaraan 

gekoppelde woningbouwafspraken. 

De milieu-, omgevings- en verkeersaspecten zijn 

afgewogen en hieruit blijken op voorhand geen 

belemmeringen 

De omwonenden zijn belanghebbenden in dit plan en 

zijn gekend bij het opstellen van het bestemmings- 

plan. Daarnaast is de buurt gebaat bij een oplossing 

voor de wateroverlast. 

1.3 Het bestemmingsplan kan ongewijzigd worden 

vastgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan heeft ter 

inzage gelegen van 28 april 2017 tot en met 8 juni 

2017. Er zijn geen zienswijzen ingediend. 

21 Indeze situatie hoeft geen exploitatieplan te 

worden vastgesteld. Met de ontwikkelaars is namelijk 

een exploitatieovereenkomst gesloten waarin de 

financiële verplichtingen en eventuele afdoening van 

planschade zijn vastgelegd. 

Risico’s 

Aangezien er geen zienswijzen zijn ingediend, zien wij 

direct geen risico’s voor uw raad bij de vaststelling van 

dit bestemmingsplan. 

Alternatieven 

Volstaan met de bouwmogelijkheden in de vigerende 

bestemmingsplannen. 



Uitvoering 

Het vastgestelde plan zal 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. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris a.i, de burgemeester, 
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