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Onderwerp: Bestemmingsplan Bentelo, Beukenlaan 

ong. 

Registratienummer: 624000 

Voorstel: 

1. Bestemmingsplan Bentelo, Beukenlaan ong. 

gewijzigd vaststellen 

2. Geen exploitatieplan vaststellen     

Argumenten 

1.1 Het bestemmingsplan maakt de bouw van een 

woning aan de Beukenlaan in Bentelo mogelijk. In het 

verleden was het mogelijk om op de locatie met toe- 

passing van de wijzigingsbevoegdheid een woning te 

realiseren. In het bestemmingsplan Bentelo, partiele 

herziening 1978-Il gold aan de Beukenlaan een 

wijzigingsbevoegdheid voor het realiseren van 

4 woningen volgens een verkavelingsplan. Drie 

woningen zijn gerealiseerd, maar de vierde niet. Bij de 

herziening van het bestemmingsplan Bentelo is de 

wijzigingsbevoegdheid niet opgenomen. Het 

bestemmingsplan moet worden herzien om de bouw 

van de vierde woning alsnog mogelijk te maken. 

  

Locatie waar de heer Vollenbroek de 

woningbouwkavel wenst 

      

  

1.2 De algemene regels voor woningen in kernen 

worden opgenomen. Deze regels hebben als doel om 

binnen de gemeente eenduidige regels voor het 

bouwen van woningen te hanteren. In de digitale versie 

van het ontwerpplan is per ongeluk de bouwstrook en 

de maatvoering in de bouwstrook en de maatvoering in 

het achtererfgebied niet opgenomen. Dit wordt door een 

gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan 

hersteld. 

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 

voor dit deel van Bentelo. Om die reden is er geen 

alternatief. 

Uitvoering 

Na de vaststelling wordt Gedeputeerde Staten van 

Overijssel gevraagd in te stemmen met bekendmaking 

van het gewijzigd vastgestelde plan. Daarna wordt het 

bestemmingsplan overeenkomstig 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 burgemeester, 
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