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Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Hof van 

Twente, herziening Hagenweg 1 te Ambt Delden 

Registratienummer: 644875 

Voorstel: 

1. Het bestemmingsplan Buitengebied Hof van 

Twente, herziening Hagenweg 1 te Ambt Delden 

ongewijzigd vaststellen overeenkomstig de 

bijbehorende als zodanig gewaarmerkte 

verbeelding en regels zoals vervat in het GML- 

bestand NL.IMRO.1735.BGxHagenweg1-VS10 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen 

  
  

Argumenten 

1.1 Het bestemmingsplan heeft als doel het bouwvlak 

van de locatie Hagenweg 1 te Ambt Delden te ver- 

groten. De initiatiefnemer exploiteert aan de Hagenweg 

1 te Ambt Delden een gemengd agrarisch bedrijf 

(varkens- en rundveehouderij). Het huidige bouwvlak 

wordt volledig benut. In verband met het realiseren van 

schaalvergroting en een toekomstbestendig bedrijf is 

het nodig om het bedrijf uit te breiden. 

  
Luchtfoto ligging plangebied n de directe omgeving (Bron: Provincie 

Overijssel) 

Er is een vergroting van het bouwvlak nodig om een 

nieuwe stal ( 2800m2) voor circa 2500 vleesvarkens 

aan de zuidwestzijde van het erf te kunnen realiseren. 



Het agrarisch bouwvlak wordt met dit bestemmingsplan 

vergroot naar 2,7 hectare. De nieuwe stal kan binnen 

dit bouwvlak worden gerealiseerd. Tevens biedt dit 

bouwvlak de mogelijkheid om op termijn een loods te 

bouwen. 

In dit bestemmingsplan wordt de aanduiding “intensieve 

veehouderij’ opgenomen. De aanduiding is in het 

geldende bestemmingsplan abusievelijk niet 

opgenomen. 

Er zijn geen zienswijzen tijdens de ter inzage legging 

ingediend. 

  

    
    

; Uitsnede verbeelding geldend bestemmingsplan 'Buitengebied Hof van 

Twente' (inks) en het gewenste uitbreiding van het bouwiak (echts) (Bron: 

w ruimtelijkeplannen.rl) 

1.2 In het bestemmingsplan zijn specifieke regelingen 

opgenomen. Deze specifieke regelingen hebben te 

maken met het ammoniakplafond en het waarborgen 

van de landschappelijke inpassing. In artikel 3.1. onder 

d is een maximale ammoniakemissie van 10.685,8 kg/j 

opgenomen overeenkomstig de verleende vergunning 

Wet Natuurbescherming. 

Daarnaast is een voorwaardelijke verplichting 

opgenomen. Deze verplichting heeft als doel om de 

uitvoering van het landschapsplan, die als bijlage 1 bij 

de regels in het bestemmingsplan is opgenomen ook 

planologisch vast te leggen. Daarmee is geregeld welke 

beplanting wordt verwijderd en wordt aangebracht om 

de bebouwing binnen het bouwvlak landschappelijk in 

te passen. 

  
    
Figuur 2.3: Landschapsmaatregelen (Bron: Borgerink Groendesign) 

2.1. In deze situatie wordt geen exploitatieplan 

vastgesteld. De reden hiervoor is dat het plan 

economisch en financieel gezien voor rekening en risico 

is van de aanvrager. 



Risico’s 

Voor de gemeente bevat dit plan geen financiële 

risico's. De aanvrager heeft met het oog op mogelijke 

planschade een overeenkomst tot verhaal plan- 

schade getekend. 

Alternatieven 

Het voorgestelde plan biedt een agrarisch bedrijf 

ontwikkeling in de toekomst. Dit plan past binnen het 

gemeentelijk beleid. Om die reden is er geen alternatief. 

Uitvoering 

Na de vaststelling wordt het bestemmingsplan 

overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening 

bekend gemaakt. Dit houdt in dat het bestemmingsplan 

zwel op de website als in het informatiecentrum kan 

worden geraadpleegd. Tegen de vaststelling staat 

beroep open bij de Raad van State. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris a.i., de burgemeester, 
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