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Onderwerp: Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 

"Delden-Zuid, Hassinkstraat ong”. 

Registratienummer: 644863 

Voorstel: 

1. Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 

“Delden-Zuid, Hassinkstraat ong” ongewijzigd 

vaststellen 

2. Geen exploitatieplan vaststellen     

Argumenten 

1.1 Uw Raad treft een herziening aan van het 

bestemmingsplan Delden-Zuid en beeldkwaliteitsplan 

Braak-West. Sinds 28 maart 2007 is er planologische 

ruimte voor het toevoegen van twee appartementen- 

gebouwen binnen het betreffende plangebied 

rondom de Hassinkstraat in Delden. De te realiseren 

twee gebouwen zijn te koop aangeboden, maar er is 

onvoldoende vraag gebleken. 

Voor de ontwikkeling van de betreffende plek in 

Braak-West is onvoldoende draagvlak gebleken. 

Er is wel directe behoefte aan vrijstaande woningen. 

De herontwikkeling betreft het bieden van ruimte aan 

vrijstaande woningen in het plangebied, dat reeds 

omringd is door vrijstaande woningen. 

De Hassinkstraat 2 is begin 2016 (door Stijlgenoten) 

aan een particuliere partij verkocht die er twee 

woningen voor zichzelf wil realiseren. Inmiddels is er 

een exploitatie-overeenkomst gesloten door ons met 

de betreffende ontwikkelaar. De andere locatie voor 

een appartementengebouw is in eigendom van de 

ons. Hier is ruimte voor 3 vrijstaande woningen. 

Door de ontwikkelingen zijn er civieltechnische 

maatregelen nodig. Een geplande wadi dient te 

worden verlegd naar de naastgelegen kavel waar 

een beschermde boom (de Pikkemaatboom) zich 

bevindt. Hierdoor wordt de uitgeefbare grond rondom 

deze boom aanzienlijk minder. Daarom is de uitgeef- 

bare grond voor een vrijstaande woning verplaatst 

naar de noordoostzijde van de Pikkemaatboom. Er is 

een (voorlopige) koopovereenkomst gesloten ten 

aanzien van deze kavel. 

De hiervoor beschreven ontwikkelingen zijn in strijd 

met het vigerende bestemmingsplan “Delden- Zuid 

2015” en het geldende beeldkwaliteitsplan voor de 

woonwijk Braak-West. Daarom is een herziening 

nodig. 



1.2 Hetplan is overeenkomstig een goede 

ruimtelijke ordening. De zeven toe te voegen 

woningen zijn opgenomen in het woningbouw- 

programma en de daaraan gekoppelde woning- 

bouwafspraken. 

Uit het bijgaande bestemmingsplan blijkt dat de 

ontwikkeling de beleidsmatige toets kan doorstaan. 

Ook de milieu-, omgevings- en verkeersaspecten zijn 

afgewogen en hieruit blijken op voorhand geen 

belemmeringen. 

Er zijn stedenbouwkundige uitgangspunten vast- 

gelegd voor de ontwikkeling. Op grond hiervan is een 

aangepast beeldkwaliteitsplan opgesteld. De 

oriëntatie van de woning is gericht op de Hassink- 

straat. De achterzijde is gericht op het kanaal, waarbij 

aandacht wordt gevraagd voor een zacht aanzicht 

vanaf de kanaalzijde. Aan de Hassinkstraat 2 is meer 

volume mogelijk, het betreft een overgangsgebied 

tussen de vrijstaande woningen (landelijke zone) en 

meer bebouwingsmassa (geschakelde woningen). 

De verschuiving van de woningbouwkavel Pikke- 

maatboom heeft gevolgen voor het uitzicht van 

enkele omwonenden aan de Hassinkstraat. De 

herontwikkeling van de appartementengebouwen 

hebben daarentegen een positief effect op uitzicht en 

privacy. De betreffende omwonenden zijn vooraf- 

gaand aan de terinzagelegging van het ontwerp 

bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan per brief 

geïnformeerd over dit plan. 

1.3 Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan 

kunnen ongewijzigd worden vastgesteld. Het ontwerp 

bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan hebben ter 

inzage gelegen van 28 april 2017 tot en met 8 juni 

2017. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De provincie 

heeft ingestemd. 

21 In deze situatie hoeft geen exploitatieplan te 

worden vastgesteld. Met de ontwikkelaar is namellijk 

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 het vigerende 

bestemmingsplan en de welstandsnormen in het 

geldende beeldkwaliteitsplan. 



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. 
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