
 

                                                                           

Raadsvoorstel  

 
 

 Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied 
Hof van Twente, herziening hoogspanning 
tracé Oele – Hengelo 

 Datum collegebesluit 23 augustus 2022 

 Zaaknummer 242502 

 Portefeuillehouder drs. W.J.H. Meulenkamp 

 Medewerker Overbeek, J. (Jeroen) 

   
 
 
Doel 
Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening hoogspanning tracé 
Oele – Hengelo 
 
Voorstel 
1. Geen exploitatieplan vaststellen. 
2. De ingediende zienswijze ontvankelijk verklaren en gedeeltelijk over te nemen, 

overeenkomstig het bepaalde in de zienswijzennotitie. 
3. Het bestemmingsplan Buitengebied Hof van Twente, herziening hoogspanning tracé 

Oele – Hengelo vaststellen (inclusief bijlagen) overeenkomstig de bijbehorende en als 
zodanig gewaarmerkte verbeelding en regels, zoals tevens vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1735.BGxhoogspanOH-VS10 

 
Argumenten 
1.1 Wij stellen u voor geen exploitatieplan vast te laten stellen omdat het verhaal van de 
kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is 
verzekerd. De kosten voor het aanpassen van het bestemmingsplan zijn betaald door de 
initiatiefnemer. 
 
2.1 Het ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 29 april 2021 zes weken voor 
eenieder ter inzage gelegen. Ten aanzien van het ontwerpbestemmingsplan zijn er vier 
zienswijzen ingediend. De beantwoording van deze zienswijzen is opgenomen in de 
bijgevoegde zienswijzennotitie. De zienswijzen geven geen aanleiding om het plan gewijzigd 
vast te stellen. 
 
2.2 Als gevolg van veranderingen in het landelijke 380 kV-net en het regionale 110 kV-net 
krijgen in de toekomst meerdere hoogspanningsverbindingen en hoogspanningsstations in 
de provincie Overijssel te maken met overbelastingen. Dit betekent dat er meer elektriciteit 
getransporteerd moet worden dan dat nu mogelijk is. In de toekomst vormt dit een risico voor 
de leveringszekerheid en de kwaliteit van het elektriciteitsnet. Door het elektriciteitsnet te 
versterken en uit te breiden worden overbelastingen voorkomen. Het bestaande elektriciteits-
net in Overijssel wordt uitgebreid met drie nieuwe ondergrondse 110kV kabelverbindingen. 
Het betreft nieuwe ondergrondse 110kV kabelverbindingen tussen bestaande stations:  
 Nijverdal (NVD) - Rijssen (RS);  
 Almelo Mosterdpot (AMLM) - Hengelo Weideweg (HGLW);  
 Hengelo Weideweg (HGLW) - Hengelo Oele (HGLO).  
 
 
 
 
 
 



 

De ondergrondse 110kV kabelverbinding Almelo Mosterdpot (AMLM) – Hengelo Weideweg 
(HGLW) en de ondergrondse 110KV kabelverbinding Hengelo Weideweg (HGLW) - Hengelo 
Oele (HGLO) liggen ook op gronden gelegen in de gemeente Hof van Twente. Op basis van 
de vigerende bestemmingsplannen kunnen de nieuwe ondergrondse kabelverbindingen niet 
worden aangelegd. De bestemmingsplannen worden daarom herzien. Voorliggende bestem-
mingsplannen omvatten het gedeelte op gronden in de gemeente Hof van Twente.  
 
Risico’s 
Er kan beroep ingesteld worden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
Alternatieven 
Er zijn geen alternatieven. 
 
Vervolg 
Na vaststelling van het bestemmingsplan wordt overeenkomstig artikel 3.8 Wet ruimtelijke 
ordening kenbaar gemaakt dat het vastgestelde bestemmingsplan ter inzage gelegd wordt. 
Dit houdt in dat het bestemmingsplan zowel op onze website als in het gemeentehuis kan 
worden geraadpleegd. 
 
Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan staat beroep open bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. Tevens kan de Voorzitter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak worden verzocht om een voorlopige voorziening te treffen. 
 
 
 
 
Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
de secretaris,  de loco-burgemeester, 
 
 
 
drs. D. Lacroix  H.J. Scholten 
 
 
 
 
 
 
Bijlage(n) 
1. Bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente, herziening hoogspanning tracé Oele-

Hengelo, verbeelding 
2. Bestemmingsplan buitengebied Hof van Twente, herziening hoogspanning tracé Oele-

Hengelo, toelichting, regels en bijlagen 
3. Zienswijzennotitie 
 
 
 
 
 
 


