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Onderwerp: Nieuwbouw 21 woningen in het plan 

't Gijmink in Goor 

Registratienummer: 630346 

Voorstel: 

1. Een definitieve verklaring van geen bedenkingen 

afgeven voor het bouwen van 21 woningen in het 

plan ‘t Gijmink in Goor     

Argumenten 

1.1 Het bouwplan voorziet in de bouw van 21 huur- 

woningen in het duurdere segment. Viverion verkoopt 

de grond aan MorgenWonen b.v. (aanvrager van het 

plan). Zij gaan hier huurwoningen bouwen voor 

middeninkomens die energieneutraal zijn en geen 

gasaansluiting krijgen. Het bouwen van deze 

woningen in het duurdere huursegment kan bijdragen 

om het zogenaamde ‘scheefhuren’ (mensen met een 

hoger inkomen in een relatief goedkope huurwoning) 

terug te dringen. 

  
Blok2 Blok3 

Door de bouw van deze woningen wordt de diversiteit 

van de wijk vergroot. De woningen zijn 0.a. geschikt 

voor jonge gezinnen met schoolgaande kinderen. Deze 

kinderen kunnen gebruik maken van openbare school 

in ’t Gijmink. 

1.2 In de vergadering van 20 december 2016 heeft 

de raad besloten om een ontwerpverklaring van geen 

bedenkingen af te geven voor dit bouwplan. Reden 

hiervoor was, dat het bouwplan niet binnen het 

geldende bestemmingsplan “Goor Oost 2015” past. 

Medewerking verlenen is alleen mogelijk door af te 

wijken van het bestemmingsplan middels een 

zogenaamd “projectbesluit”. 



1.3 Wij hebben vervolgens een ontwerp- 

omgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage 

gelegd, maar hierop zijn geen zienswijzen ingediend. 

Dit betekent dat de raad nu definitief medewerking 

kan verlenen aan het bouwplan door te besluiten om 

een definitieve verklaring van geen bedenkingen af te 

geven. 

1.4 Bij het uitwerken van de plannen voor het 

woonrijp maken is ervoor gekozen om blok 1 circa 2 

meter noordelijk te verschuiven richting de 

Meidoornstraat. Dit betreft het blok met de woningen 

aan de Meidoornstraat. Hierdoor wordt voorkomen 

dat er een reststrook tussen de bouwkavels en het 

trottoir ontstaat. Ook sluiten de woningen in blok 1 

hierdoor beter aan bij de voorgevelbouwgrens uit het 

bestemmingsplan. De onderlinge afstand tussen de 

bestaande woningen en de nieuwbouw wordt dan 

20m. Dit is voor stedelijk gebied een ruime afstand 

waarbij de privacy niet in het geding komt. Tegen 

deze verschuiving kunnen de bewoners van de 

tegenover gelegen 4 woningen wel beroep instellen. 

Risico’s 

Het afgeven van een definitieve verklaring van geen 

bedenkingen leidt niet tot risico’s. Het besluit is niet 

vatbaar voor bezwaar en beroep. Wel kan er beroep 

worden ingesteld bij het verlenen van de definitieve 

omgevingsvergunning. 

Uitvoering 

Nadat u heeft besloten om de definitieve verklaring van 

geen bedenkingen af te geven, zal de definitieve 

omgevingsvergunning verleend worden. 
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