
Punt 10. : Vaststelling bestemmingsplan 
Dalvoordeweg 23 en 23a in 
Daarle 

Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
Op 18 december 2015 is een verzoek ingediend om het bestemmingsplan te herzien voor de 
twee woonpercelen aan de Dalvoordeweg 23en 23a in Daarle. Het bestemmingsplan heeft tot 
doel om de planologische kaders (bouw- en gebruiksregels) te actualiseren en in 
overeenstemming te brengen met de huidige reeds vergunde situatie. Het 
ontwerpbestemmingsplan heeft met ingang van 20 februari 2016 gedurende zes weken ter 
inzage gelegen voor het bieden van de mogelijkheid tot het indienen van een zienswijze. Hiervan 
is geen gebruik gemaakt. Voorstel aan de raad is dan ook om het bestemmingsplan ongewijzigd 
vast te stellen. 

Opdracht: 
Het op verzoek van een burger vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 
Wet ruimtelijke ordening. 

Aanleiding: 
Op 30 juni 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders besloten om in principe 
medewerking te verlenen aan de planologische inpassing van de reeds bestaande woning aan de 
Dalvoordeweg 23a in Daarle. Op 23 juli 2015 is vervolgens met een afwijking van het geldende 
bestemmingsplan een omgevingsvergunning verleend voor het realiseren van de extra reeds 
bestaande woning aan de Dalvoordeweg 23a in Daarle. Hiermee is de woning al planologisch 
ingepast. Op 18 december 2015 is vervolgens ook een verzoek tot herziening van het 
bestemmingsplan ontvangen voor de bestaande twee woningen met bijgebouwen aan de 
Dalvoordeweg 23 en 23a in Daarle. Het bijbehorende ontwerpbestemmingsplan is 21 januari 
2015 ontvangen. De aanvrager vindt het wenselijk om het bestemmingsplan in overeenstemming 
te brengen met de huidige vergunde situatie. Het ontwerpbestemmingsplan met de unieke naam: 
NL.IMRO.0163.BPDADALVOORDEWEG23-ON01 is in te zien op ruimtelijkeplannen.nl. Een 
verkorte rechtstreekse link naar het ontwerpbestemmingsplan is http:// i turl.nl/sn8p4aW 

Doelstelling: 

Het vaststellen van het bestemmingsplan Dalvoordeweg 23 en 23a in Daarle. 

Voorgestelde oplossingen: 
Zoals in de aanleiding is aangegeven voorziet het ingediende en bij deze nota gevoegde 
ontwerpbestemmingsplan niet in een nieuwe ontwikkeling. Dit ontwerpbestemmingsplan geeft 
alleen de bouw en gebruiksmogelijkheden aan voor de twee bestaande woningen met 
bijgebouwen aan de Dalvoordeweg 23 en 23a in Daarle. Hierbij is aangesloten bij de standaard 
bestemmingsplanregels voor woningen in de bebouwde kom. 
Blijkend uit de toelichting bij dit bestemmingsplan is dit bestemmingsplan in het kader van een 
goede ruimtelijke ordening aanvaardbaar. 

Er hoeft voor dit bestemmingsplan, gelet op het bepaalde in artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening, 
geen exploitatieplan te worden vastgesteld. Planschade als gevolg van deze 
bestemmingsplanherziening is niet te verwachten aangezien het bestemmingsplan niet in een 
nieuwe ontwikkeling voorziet. 
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Voorstel aan de raad is dan ook om het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

Burger en overheidsparticipatie: 
Gedurende de inzagetermijn is er voor een ieder de mogelijkheid geweest tot het indienen van 
een zienswijze. Hiervan is geen gebruik gemaakt. 

Communicatie I Planning: 
Spoedig na besluitvorming zal het vastgestelde bestemmingsplan gedurende zes weken voor een 
ieder ter inzage worden gelegd en dit zal bekend gemaakt worden door een advertentie op de 
gemeentelijke internetsite, de site van de Staatscourant en in het weekblad Hellendoorn Journaal. 
De aanvrager wordt spoedig na besluitvorming schriftelijk geïnformeerd. 

Concept Besluit: 
1. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
2. Het ontwerpbestemmingsplan "Dalvoordeweg 23 en 23a in Daarle" 

(NL.IMRO.0163.BPDADALVOORDEWEG23-ON01) ongewijzigd vast te stellen. Het GML-
bestand zal na vaststelling worden vernoemd tot 
NL.IMRO.0163.BPBPDADALVOORDEWEG23-VG01 met bijbehorende ondergrond 
grootschalige basiskaart (GBK) 2015-12-01 . 

Advies commissie(s): 
Er is niet verzocht om nadere behandeling. Er zijn geen zienswijzen ingediend. De raad kan 
overgaan tot vaststelling van het bestemmingsplan. 

Nijverdal, 26 april 2016 

secretaris, 
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mevr. A.H.Raven BA, Dijkstra MBA, 

Nr. 16INT01533 Nijverdal, 10 mei 2016 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

De griffier, de voorzitter, 
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H. Raven BA me 

Bijlagen: 
Het bestemmingsplan Dalvoordeweg 23 en 23 a Daarle ligt voor u bij de stukken ter 
inzage 


