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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 
 
1.1 Aanleiding 

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op de percelen Dalvoordeweg 23/23a te Daarle. Op de percelen, 
gelegen binnen de bebouwde kom, zijn in de huidige situatie twee woningen (nr. 23 en 23a) aanwezig. Op 
basis van het geldende bestemmingsplan ‘Daarle’ is echter maximaal één zelfstandige woning (nr. 23) 
toegestaan. 

Er is een omgevingsvergunning aangevraagd voor afwijkend gebruik. Deze vergunning (kenmerk zkn0028571) 
is, gelet op onder meer het feit dat de woning al 27 jaar aanwezig is en wordt bewoond, op 23 juli 2015 door 
het college van de gemeente Hellendoorn verleend. Op basis van deze vergunning mag de woning nr. 23a als 
zodanig worden gebruikt, waardoor er ter plaatse in totaal twee woningen (nr. 23 en 23a) zijn toegestaan.  

Het is wenselijk om de planologische kaders in overeenstemming te brengen met de huidige vergunde situatie. 
Dit bestemmingsplan voorziet hierin. Aangetoond zal worden dat het gewenste plan vanuit ruimtelijk en 
planologisch oogpunt verantwoord is.  

 

1.2 Ligging van het plangebied 

Het plangebied omvat de percelen Dalvoordeweg 23/23a, gelegen binnen de bebouwde kom van Daarle. Het 
plangebied bevindt zich in het noordelijke gedeelte van de kern. In afbeelding 1.1 is de ligging van het 
plangebied in Daarle en de ligging ten opzichte van de directe omgeving weergegeven. Voor de begrenzing van 
het plangebied wordt verwezen naar de verbeelding.  

 

Afbeelding 1.1 Ligging plangebied in de kern Daarle (Bron: OpenTopo) 
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1.3 De bij het plan behorende stukken 

Het bestemmingsplan “Dalvoordeweg 23 en 23a Daarle” bestaat uit de volgende stukken:  
 verbeelding (tek.nr. NL.IMRO.0163.BPDADALVOORDEWEG23-VG01);  
 regels. 

Op de verbeelding is de bestemming van de in het plan begrepen gronden weergegeven. In de regels zijn 
bepalingen opgenomen om de uitgangspunten van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van een 
toelichting. De toelichting geeft een duidelijk beeld van het bestemmingsplan en van de daaraan ten grondslag 
liggende gedachten, maar maakt geen deel uit van het juridisch bindende deel van het bestemmingsplan. 

 
1.4 Huidig planologische regiem 

Het plangebied is gelegen binnen de begrenzing van het bestemmingsplan “Daarle”. Dit bestemmingsplan is op 
24 april 2007 door de gemeenteraad vastgesteld. In afbeelding 1.2 is een uitsnede van de verbeelding van dit 
bestemmingsplan opgenomen. Met de rode omlijning is het plangebied indicatief aangegeven. Daarnaast is 
woning nr. 23 (paars), woning nr. 23a (blauw) en de scheidingslijn tussen de percelen (groen) aangegeven. 

 
Afbeelding 1.2 Uitsnede geldend bestemmingsplan ‘Daarle’ (Bron: Ruimtelijke plannen) 

 

Op basis van dit bestemmingsplan heeft het plangebied de bestemming ‘Woondoeleinden’. Gronden met deze 
bestemming zijn bestemd voor wonen, aan huis verbonden beroepen en water. Op basis van de bouwregels 
mogen hoofdgebouwen (woningen) uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd, waarbij het aantal 
woningen ten hoogste het bestaande aantal bedraagt, dan wel het aantal dat op de verbeelding in het 
bouwvlak is opgenomen.  

Woning nr. 23a valt op basis van het geldend bestemmingsplan buiten het bouwvlak. Daarnaast is op de 
verbeelding geen aanduiding opgenomen, waardoor het aantal woningen niet meer mag bedragen dan het 
bestaande planologisch aantal (één). 

Op basis van de verleende omgevingsvergunning mag de bestaande woning nr. 23a, ter plaatse van de blauwe 
omlijning, als zodanig worden gebruikt. In dit bestemmingsplan worden de planologische kaders voor het 
plangebied gewijzigd in die zin dat beide woningen binnen het bouwvlak komen te liggen en er maximaal twee 
woningen zijn toegestaan. 
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1.5 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de huidige en gewenste situatie in het plangebied.  

In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de provincie en de 
gemeente Hellendoorn beschreven.  

In hoofdstuk 4 passeren alle relevante milieu- en omgevingsthema's de revue.  

Hoofdstuk 5 gaat in op de wateraspecten.  

In de hoofdstukken 6 en 7 wordt respectievelijk ingegaan op de juridische aspecten/planverantwoording en de 
economische uitvoerbaarheid van het project. 

Hoofdstuk 8 gaat in op de inspraak en het vooroverleg.  
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HOOFDSTUK 2  HUIDIGE EN GEWENSTE SITUATIE 
 

2.1 Huidige situatie 

Het plangebied is gelegen aan de Dalvoordeweg 23 en 23a te Daarle. Vanuit ruimtelijk oogpunt is de 
Dalvoordeweg de belangrijkste ruimtelijke drager voor de kern. Vanuit functioneel oogpunt wordt opgemerkt 
dat in de directe omgeving sprake is van een gemengd gebied, er komen onder andere maatschappelijke 
voorzieningen (o.a. kerk), detailhandelsbedrijven en woningen voor.  

Ten noorden en westen van het plangebied zijn reguliere woonpercelen aanwezig. Aan de oostzijde van het 
plangebied bevindt zich infrastructuur, te weten de Dalvoordeweg. Ten zuiden van het plangebied is een groot 
bedrijfsperceel (detailhandel) aanwezig waar ten tijde van het schrijven van deze toelichting een keukenhandel 
in is gevestigd. 

Het plangebied heeft een oppervlakte van circa 1.000 m². Binnen het plangebied zijn in de huidige situatie een 
tweetal woningen aanwezig welke beiden al tientallen jaren als zodanig worden gebruikt. De woning met nr. 
23a is feitelijk gesitueerd op het achtererf van de eerste woning (nr. 23). De woning nr. 23a is circa 30 meter 
gelegen uit de Dalvoordeweg. De woning is vanaf de Dalvoordeweg niet tot nauwelijks waarneembaar. De 
nokrichtingen van beide woningen zijn gelijk, echter is de oriëntering van de voorgevels verschillend. Woning 
nr. 23 is met de voorgevel gericht op de Dalvoordeweg (oosten) en woning nr. 23a is gericht op de in- en uitrit 
(zuiden). Beide woningen bestaan uit één bouwlaag met kap en beschikken elk over (aangebouwde) 
bijgebouwen.   

In afbeelding 2.1 en 2.2 zijn respectievelijk een luchtfoto van het plangebied opgenomen en foto’s van de 
bestaande situatie ter plaatse van nr. 23a. 

 

Afbeelding 2.1  Luchtfoto van het plangebied en directe omgeving (Bron: ArcGIS) 
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Afbeelding 2.2 Foto’s bestaande situatie ter plaatse van het perceel nr. 23a  

 
 
2.2 Gewenste situatie 

2.2.1 Gewenste planologische aanpassing  

Op 23 juli 2015 is de omgevingsvergunning (kenmerk zkn0028571)  voor afwijkend gebruik ten opzichte van 
het bestemmingsplan verleend, inhoudende dat sinds de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning de 
woning op het perceel 23a als zodanig mag worden gebruikt. 

Het is voor de nieuwe eigenaren wenselijk om de verkregen toestemming op basis van de 
omgevingsvergunning planologisch te verankeren in een bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan voorziet 
hierin. 

In voorliggend bestemmingsplan worden de planologische kaders aangepast in die zin dat op de percelen 
Dalvoordeweg 23 en 23a gezamenlijk twee zelfstandige woningen zijn toegestaan. Opgemerkt wordt dan ten 
tijde van het schrijven van deze toelichting geen fysieke ontwikkelingen zijn voorzien. Het gaat in voorliggend 
geval dan ook enkel om de planologische wijziging van de planologische kaders. 

Wat betreft de gebruiks- en bouwmogelijkheden in dit bestemmingsplan wordt aangesloten bij de 
gemeentelijke standaard van Hellendoorn in de bebouwde kom.  

2.2.2 Verkeer & parkeren  

De planologische inpassing van de woning brengt geen wijzigingen ten aanzien van de aspecten verkeer en 
parkeren met zich mee. Immers wordt de woning al circa 27 jaar als zodanig gebruikt en van overlast is geen 
sprake. De Dalvoordeweg kan de beperkte verkeersbewegingen als gevolg van de woning eenvoudig 
afwikkelen. Daarnaast is er op het perceel voldoende parkeermogelijkheden aanwezig. In de regels van dit 
bestemmingsplan is opgenomen dat moet worden voldaan aan de parkeernormen zoals opgenomen in de in 
de bijlage opgenomen tabel. Hiermee is in voldoende mate verzekerd dat ook in de toekomst geparkeerd zal 
worden op eigen terrein. 

Vanuit het aspect verkeer & parkeren zijn er geen belemmeringen ten aanzien van het planologisch inpassen 
van de woning. 
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HOOFDSTUK 3  BELEIDSKADER 

Normaliter beschrijft dit hoofdstuk, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal-, regionaal- en gemeentelijk 
beleid.  

Op 23 juli 2015 is de omgevingsvergunning (kenmerk zkn0028571)  voor afwijkend gebruik ten opzichte van 
het bestemmingsplan verleend, inhoudende dat sinds de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning de 
woning op het perceel 23a als zodanig mag worden gebruikt. In het kader van de 
omgevingsvergunningprocedure (kenmerk zkn0028571) is de ontwikkeling reeds getoetst aan het geldende 
beleid. Destijds is geconstateerd is dat aan alle beleidskaders werd voldaan. Met dit bestemmingsplan wordt 
een bestaande legale situatie in het bestemmingsplan vastgelegd conform de gemeentelijke standaard. Dit 
betekend dat het bestemmingsplan niet voorziet in nieuwe fysieke ontwikkelingen, maar wel de mogelijkheid 

biedt om bijvoorbeeld de bouwhoogte en situering van de bebouwing op de beide woonpercelen aan te 
passen binnen de gestelde kaders. Dit bestemmingsplan is vanuit beleidsmatig oogpunt, gelet op het feit dat 
deze bouwregels voortkomen uit de gemeentelijke standaard, aanvaardbaar. 
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HOOFDSTUK 4  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

Op grond van artikel 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening moet in de toelichting op het bestemmingsplan 
een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de milieukwaliteitseisen bij het plan zijn betrokken. 
Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende wet- en regelgeving en met de vastgestelde 
(boven)gemeentelijke beleidskaders. Bovendien is een bestemmingsplan vaak een belangrijk middel voor 
afstemming tussen de milieuaspecten en ruimtelijke ordening. 

Normaliter worden in dit hoofdstuk de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid 
beschreven. Het gaat dan om de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, 
ecologie, archeologie & cultuurhistorie en het Besluit milieueffectenrapportage. 

Op 23 juli 2015 is de omgevingsvergunning (kenmerk zkn0028571)  voor afwijkend gebruik ten opzichte van 
het bestemmingsplan verleend, inhoudende dat sinds de inwerkingtreding van de omgevingsvergunning de 
woning op het perceel 23a als zodanig mag worden gebruikt. In het kader van de 
omgevingsvergunningprocedure (kenmerk zkn0028571) is de ontwikkeling reeds getoetst aan de van 
belangzijnde milieu- en omgevingsaspecten. Destijds is geconstateerd dat aan alle eisen werd voldaan. Met dit 
bestemmingsplan wordt een bestaande legale situatie in het bestemmingsplan vastgelegd conform de 
gemeentelijke standaard. Dit betekend dat het bestemmingsplan niet voorziet in nieuwe fysieke 
ontwikkelingen, maar wel de mogelijkheid biedt om bijvoorbeeld de bouwhoogte en situering van 
de bebouwing op de beide woonpercelen aan te passen binnen de gestelde kaders. De ‘extra’ 
bouwmogelijkheden die dit bestemmingsplan biedt zijn vanuit milieukundig oogpunt irrelevant. Dit 
bestemmingsplan is vanuit het opzicht van milieu- en omgevingsaspecten aanvaardbaar. 
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HOOFDSTUK 5  WATERASPECTEN 

Binnen het plangebied zijn in de huidige situatie twee woningen aanwezig. De woning nr. 23a, welke al 27 jaar 
wordt bewoond, wordt middels dit bestemmingsplan overeenkomstig de reeds verleende 
omgevingsvergunning planologisch ingepast. Gelet op de huidige inrichting en gebruik van de gronden binnen 
het plangebied is het uitvoeren van een nieuwe watertoets niet noodzakelijk, aangezien er geen sprake is van 
een fysieke ontwikkeling of functieverandering. 
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HOOFDSTUK 6  JURIDISCHE ASPECTEN EN PLANVERANTWOORDING 
 
6.1 Inleiding 

De bestaande situatie is gebruikt om keuzes te maken bij het maken van het juridische deel van het 
bestemmingsplan: de verbeelding en de regels. In dit hoofdstuk wordt dieper ingegaan op de opzet van dit 
juridische deel. Daarnaast wordt een verantwoording gegeven van de gemaakte keuzes op de verbeelding en 
in de regels. Dat betekent dat er wordt aangegeven waarom een bepaalde functie ergens is toegestaan en 
waarom bepaalde bebouwing daar acceptabel is. 

 
6.2 Opzet van de regels 

6.2.1 Algemeen 

In de Wet ruimtelijke ordening (Wro) die op 1 juli 2008 in werking is getreden, is de verplichting opgenomen 
om ruimtelijke plannen en besluiten digitaal vast te stellen. De digitaliseringsverplichting geldt vanaf 1 januari 
2010. In de ministeriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening is vastgelegd dat de Standaard 
Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP) de norm is voor de vergelijkbaarheid van bestemmingsplannen. 
Naast de SVBP zijn ook het Informatiemodel Ruimtelijke Ordening en de Standaard Toegankelijkheid 
Ruimtelijke Instrumenten normerend bij het vastleggen en beschikbaar stellen van bestemmingsplannen.  

De SVBP geeft normen voor de opbouw van de planregels en voor de digitale verbeelding van het 
bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is opgesteld conform de normen van de SVBP2012. 

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit planregels en bijbehorende verbeelding 
waarop de bestemmingen zijn aangegeven. Deze verbeelding kan zowel digitaal als analoog worden verbeeld. 
De verbeelding en de planregels dienen in samenhang te worden bekeken.  

De regels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken:  

1. Inleidende regels (begrippen en wijze van meten);  
2. Bestemmingsregels;  
3. Algemene regels (o.a. afwijkingsregels);  
4. Overgangs- en slotregels.  

6.2.2 Inleidende regels 

Hoofdstuk 1 bevat de inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied en bevatten:  

• Begrippen (Artikel 1)  

In dit artikel zijn definities van de in de regels gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee is een 
eenduidige interpretatie van deze begrippen vastgelegd.  

• Wijze van meten (Artikel 2)  

Dit artikel geeft onder meer bepalingen waar mag worden gebouwd en hoe voorkomende eisen 
betreffende de maatvoering begrepen moeten worden. 

6.2.3 Bestemmingsregels 

Hoofdstuk 2 van de regels bevat de juridische vertaling van de in het plangebied voorkomende bestemmingen. 
De regels zijn onderverdeeld in o.a.:  

• Bestemmingsomschrijving: omschrijving van de activiteiten die zijn toegestaan;  
• Bouwregels: eisen waaraan de bebouwing moet voldoen (bebouwingshoogte, oppervlakte, etc.);  
• Specifieke gebruiksregels: welk gebruik van gronden en opstallen in ieder geval strijdig zijn;  
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• Afwijken van de gebruiksregels: onder welke voorwaarde mag afgeweken worden van de aangegeven 
bestemming. 

In paragraaf 6.3 wordt de bestemming nader toegelicht en wordt ook per bestemming aangegeven waarom 
voor bepaalde gronden voor deze is gekozen. 

6.2.4 Algemene regels  

Hoofdstuk 3 bevat de algemene regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied. Dit hoofdstuk is 
opgebouwd uit:  

• Anti-dubbeltelregel (Artikel 4) 
Deze regel is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te voorkomen. Deze 
verdichting kan zich met name voordoen, indien een perceel of een gedeelte daarvan, meer dan één 
keer betrokken wordt bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage. 

• Algemene bouwregels (Artikel 5) 
In dit artikel wordt aangegeven hoe omgegaan moet worden met maatvoeringseisen indien de 
bestaande situatie daarvan afwijkt.  

• Algemene afwijkingsregels (Artikel 6) 
In dit artikel worden de algemene afwijkingsregels beschreven. Deze regels maken het mogelijk om 
op ondergeschikte punten van de regels in het bestemmingsplan af te wijken.  

 Overige regels (Artikel 7)  
In de overige regels is bepaald dat het bestemmingsplan zich verzet tegen het gebruik van de gronden 
als seksinrichting. 

6.2.5 Overgangs- en slotregels 

In hoofdstuk 4 van de regels staan de overgangs- en slotregels. In de overgangsregels is aangegeven wat de 
juridische consequenties zijn van bestaande situaties die in strijd zijn met dit bestemmingsplan. In de slotregels 
wordt aangegeven hoe het bestemmingsplan wordt genoemd. 
 

6.3 Verantwoording van de regels 

Kenmerk van de Nederlandse ruimtelijke ordeningsregelgeving is dat er uitgegaan wordt van 
toelatingsplanologie. Een bestemmingsplan geeft aan welke functies waar zijn toegestaan en welke bebouwing 
mag worden opgericht. Bij het opstellen van dit bestemmingsplan zijn keuzes gemaakt over welke functies 
waar worden mogelijk gemaakt en is gekeken welke bebouwing stedenbouwkundig toegestaan kan worden.  

Het is noodzakelijk dat het bestemmingsplan een compleet inzicht biedt in de bouw- en 
gebruiksmogelijkheden binnen het betreffende plangebied. Het bestemmingsplan is het juridische 
toetsingskader dat bindend is voor de burger en overheid en geeft aan wat de gewenste planologische situatie 
voor het plangebied is.  

In deze paragraaf worden de gemaakte keuzes nader onderbouwd.  
 

Wonen  (Artikel 3) 

Voor de woningen is de bestemming ‘Wonen’ gekozen aangezien deze bestemming het beste aansluit bij de 
huidige inrichting. Deze bestemming, onderdeel uitmakend van de gemeentelijke standaard, is voor woningen 
waar een goot- en bouwhoogte (max. respectievelijk 6 en 10 meter) toegestaan is.  

 

Functie  

De gronden met de bestemming “Wonen” zijn bedoeld voor wonen, aan huis verbonden beroepen en water. 
Daarnaast is in de bestemmingsomschrijving bepaald dat er voldoende parkeergelegenheid moet worden 
gerealiseerd, waarbij uitgegaan dient te worden van de normen opgenomen in de “Nota Parkeernormen”.  
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Bebouwingsmogelijkheden 

Gebouwen en overkappingen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd. Het maximum aantal 
woningen binnen het plangebied bedraagt maximaal twee. De gezamenlijke oppervlakte aan aan- en 
uitbouwen, bijgebouwen en overkappingen bij een woning bedraagt maximaal 75 m2, met dien verstande dat 
dergelijke bouwwerken minimaal 3 meter achter de voorgevel van de woning moeten worden gerealiseerd. 
Daarnaast zijn bouwhoogte voor bouwwerken, geen gebouwen zijnde opgenomen. Ten aanzien van een aantal 
ondergeschikte punten kan afgeweken worden van de bouw- en gebruiksregels. 
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HOOFDSTUK 7  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening stelt dat de gemeenteraad gelijktijdig met de vaststelling van het 
bestemmingsplan of het verlenen van een omgevingsvergunning moet besluiten om al dan niet een 
exploitatieplan vast te stellen. Hoofdregel is dat een exploitatieplan moet worden vastgesteld bij elk plan. Er 
zijn echter uitzonderingen. Het is mogelijk dat de raad verklaart dat met betrekking tot een plan geen 
exploitatieplan wordt vastgesteld indien het verhaal van kosten van de grondexploitatie anderszins is 
verzekerd of het stellen van nadere eisen en regels niet noodzakelijk is.  

Met initiatiefnemer is een planschadeverhaalsovereenkomst gesloten zodat het kostenverhaal voor de 
gemeente via deze overeenkomst en de legesverordening van de gemeente Hellendoorn volledig is verzekerd. 
Dit brengt met zich mee dat vaststelling van een exploitatieplan achterwege kan blijven. 
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HOOFDSTUK 8  VOOROVERLEG EN INSPRAAK 
 
 
8.1 Vooroverleg 

8.1.1 Het Rijk 

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke plannen. 
Geoordeeld wordt dat de voorgenomen ontwikkeling geen nationale belangen schaadt. Daarom is afgezien 
van het voeren van vooroverleg met het Rijk 

8.1.2 Provincie Overijssel 

Gelet op het karakter van dit bestemmingsplan en het feit dat er geen provinciale belangen worden geraakt, 
wordt het voeren van vooroverleg met de provincie niet noodzakelijk geacht. 

8.1.3 Waterschap Vechtstromen 

Gelet op het karakter van dit bestemmingsplan en het feit dat er geen waterschapsbelangen worden geraakt, 
wordt het voeren van vooroverleg met het waterschap niet noodzakelijk geacht. 

 

8.2 Inspraak 

Conform de gemeentelijke inspraakverordening kan het bestuursorgaan zelf besluiten of inspraak wordt 
verleend bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid.   

In voorliggend geval wordt, gezien de aard en omvang van de ontwikkeling, geen voorontwerp 
bestemmingsplan ter inzage gelegd. 

 
 
 

 

 
 


