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Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied 

Hof van Twente, herziening Bentelosestraat 22 te 

Hengevelde 

Registratienummer: 643408 

Voorstel: 

1. Het bestemmingsplan Buitengebied Hof van 

Twente, herziening Bentelosestraat 22 te 

Hengevelde ongewijzigd vast te stellen 

overeenkomstig de bijbehorende als zodanig 

gewaarmerkte verbeelding en regels zoals vervat 

in het GML-bestand 

NL.IMRO.1735.BGxBentelostr22-VS10 

2. geen exploitatieplan vast te stellen   
  

Argumenten 

1.1 Het bestemmingsplan maakt de verbouw van een 

karakteristieke schöppe tot woning mogelijk. 

Het agrarische bedrijf is beëindigd. De regeling voor 

hergebruik van vrijkomende agrarische bebouwing 

wordt gebruikt om de karakteristieke Twentse schöppe 

op het erf te behouden en te verbouwen tot woning. In 

het bouwkundige rapport is de bouwkundige staat 

weergegeven en de mogelijkheden tot verbouw van de 

karakteristieke schuur als woning. 

Op het erf wordt vrijkomende landschapontsierende 

agrarische bebouwing gesloopt. Voor deze sloop is een 

sloopvoucher afgegeven met een oppervlakte van 563 

m2. 

  

Foto van de schöppe 

  



  

  

Beschrijving van een deel van de karakteristiek 

  
  

Aangevenineen rood kader zijn de elementen van exterieur 

die nu beeldbepalend zijn In vorm en materiaal gebruik. 

de nieuwe functie van het pand zalhet meest zichtbaar zijn 

in de voor- en achterzijde. 

  

    

  

                                    
    

      
  

Er ontstaat een erf waar meerdere generaties wonen. 

Daardoor kan in de toekomst mantelzorg worden 

verleend. Met dit plan wordt voorkomen dat op dit erf 

een unit voor mantelzorg zal worden geplaatst. 

Om het plan te realiseren wordt het bestemmingsplan 

herzien. De gemeenteraad is bevoegd om het 

bestemmingsplan vast te stellen. 

1.2. In het bestemmingsplan zijn specifieke regels 

opgenomen. Deze regels hebben als doel om de 

uitvoering van de gemaakte afspraken te waar- 

borgen, zoals het uitvoeren van het erfinrichtingsplan. 

    
Figuur 7 Overzicht nieuwe stuatie 

Het erfinrichtingsplan is gebaseerd op kenmerken van 

het landschap zoals deze zijn verwoord in onder andere 

het landschapontwikkelingsplan Haaksbergen en Hof 

van Twente. Op het erf wordt streekeigen beplanting 

aangebracht in de vorm van een erfbos, een hoogstam 

fruitboomgaard, meidoornhaag, leilindes en knotwilgen. 



2.1. In deze situatie wordt geen exploitatieplan 

vastgesteld. Er is een overeenkomst gesloten waarin 

afspraken over het verdelen van de kosten zijn 

vastgelegd. 

Risico’s 

Er zijn geen specifieke risico's bekend. In de overeen- 

komst is het verhaal van planschade opgenomen. 

Alternatieven 

Het voorgestelde plan voldoet aan de uitgangspunten 

zoals u heeft opgenomen in het KGO-beleid. Om die 

reden is er geen alternatief. 

Uitvoering 

Na de vaststelling wordt het bestemmingsplan overeen- 

komstig artikel 3.8. Wet ruimtelijke ordening bekend 

gemaakt. Dit houdt in dat het bestemmingsplan zowel 

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 burgemfeester, 
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