
Punt 7 : Bestemmingsplan Ommerweg 52 
Hellendoorn 

Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 

Samenvatting: 
De eigenaar van de bedrijfswoning bij de dierenkliniek in Hellendoorn verzoekt om wijziging van 
de bestemming in een woonbestemming. 
De wijziging van de bestemming is onder voorwaarden ruimtelijk aanvaardbaar. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en daarop zijn geen zienswijzen ingediend. 

Aanleiding: 
BJZ.nu verzoekt namens de heer Kamp, Ommerweg 52 Hellendoorn om een wijziging van de 
bestemming van de bedrijfswoning bij de dierenkliniek. De noodzaak van een bedrijfswoning is in 
de loop van de jaren komen te vervallen. De heer Kamp (mede-eigenaar dierenkliniek) wil 
verhuizen en de noodzaak van een bedrijfswoning is komen te vervallen. Hij vraagt daarom een 
woonbestemming voor deze woning, zodat voor reguliere bewoning gebruikt kan worden. 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 20 mei t /m 30 juni 2017 ter inzage gelegen en daarop 
zijn geen reacties binnen gekomen. Het ontwerpplan is in te zien via: http://bit. ly/2sLRzL9 

Doelstelling: 

Actuele planologische situatie 

Mogelijke oplossingen: 
Het principeverzoek is ingediend met een onderbouwing waarom de woonbestemming volgens de 
aanvrager aanvaardbaar is. 
Het komt steeds vaker voor dat een bedrijfswoning niet meer als bedrijfswoning gebruikt 
wordt/kan worden. 
Het wijzigen van de bestemming in een woonbestemming, kan alleen als dit ruimtelijk 
aanvaardbaar is. 

Bedrijven en milieuzonerng 
De brochure 'Bedrijven en milieuzonering' geeft aan welke afstanden aangehouden moeten 
worden tussen bedrijven en woningen. Als de bedrijfswoning een gewone woning wordt qua 
bestemming, gelden de afstandsregels daar ook voor. Een dierenkliniek zoals deze, wordt niet 
genoemd in de brochure. Het dichtste bij wat betreft invloed op omgeving, is een Kl-station. 
Daarvoor geldt een minimale afstand van 30 m.. De aspecten geur en geluid zijn de bepalende 
factoren voor deze afstand. 

Deze afstand van 30 m (tussen grens bedrijfsperceel en woning) kan niet worden gehaald. 

Geur 
De ruimten binnen de bedrijfsgebouwen waar de paarden tijdelijk verblijven, zijn geen 
dierenverblijven als bedoeld in de Wet geurhinder en veehouderij, Deze ruimten worden 
beschouwd als opvangplaatsen waar de dieren kortstondig verblijven. 
De Wet geurhinder en veehouderij is niet van toepassing, omdat er geen sprake is van een 
veehouderij. 

Opdracht: 

i ii mi mi mi in nu in m i n 
(code voor postverwerk ing) 
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In september j l . zijn wij op bedrijfsbezoek geweest, om ter plekke te bekijken hoe het bedrijf 
functioneert. We kregen uitleg over de gang van zaken: over hoe lang de paarden er zijn, hoe de 
verblijven er uit zien, hoe zit het met de hygiëne, hoe wordt de buitenruimte gebruikt. 
We hebben de conclusie getrokken dat er weinig stank/te ruiken was, met name doordat er vaak 
en zorgvuldig wordt schoongemaakt. Voor een paard dat behandeld wordt , moet het verblijf 
uiteraard (zeer) schoon zijn. 

Geluid 
Een ander belangrijk aspect is het geluid. Bij het bedrijfsbezoek blijkt dat het meeste geluid I 
lawaai dat wordt veroorzaakt aan de noordzijde plaatsvindt. Het vervoer van de paarden, in- en 
uitladen en de twee voltiges die worden gebruikt, ook aan die zijde. 
Op de luchtfoto is te zien dat de woning en de bijgebouwen, één geheel vormen. Het gedeelte 
van het gebouw dat het dichtste aan de dierenkliniek grenst, wordt gebruikt als bijgebouw. Ook 
de beide voltiges zijn goed te zien. 
Om te kunnen bepalen wat de geluidsbelasting vanuit de dierenkliniek is op de woning, is de 
aanvrager gevraagd een akoestisch onderzoek aan te leveren. 
Uit het onderzoek volgt dat voldaan wordt aan de normen met betrekking tot de geluidgevoelige 
ruimten (woonkamer, slaapkamer, keuken) in de woning. De ruimten die in gebruik zijn als 
bijgebouw liggen qua geluid te dicht bij de kliniek en mogen (in de toekomst) niet worden 
gebruikt als geluidgevoelige ruimte. 
Dat aan de geluidsnormen kan worden voldaan, komt doordat de activiteiten die geluid 
veroorzaken aan de andere kant van de dierenkliniek plaatsvinden. 

Zoals aangegeven is het mogelijk een bedrijfswoning worden omgezet naar een reguliere woning, 
mits blijkt dat dit ruimtelijk aanvaardbaar is. Hiervoor is een herziening van het bestemmingsplan 
nodig. 
De beperking voor de geluidgevoelige ruimte wordt dan wel vastgelegd in het bestemmingsplan. 
Tegelijk zal geregeld moeten worden dat er geen nieuwe bedrijfswoning gebouwd kan worden bij 
de dierenkliniek. 

Ontwerpbestemmingsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft vanaf 20 mei j l . ter inzage gelegen en daarop zijn geen 
zienswijzen ingediend. De provincie Overijssel heeft aangegeven dat ze geen aanleiding ziet om 
een zienswijze in te dienen. 
Het bestemmingsplan kan nu worden vastgesteld door de gemeenteraad. Omdat er geen 
zienswijzen of wijzigingen zijn, brengt de raadscommissie geen advies uit over dit voorstel. 

Exploitatieplan 
Een exploitatieplan is niet nodig bij dit bestemmingsplan. Het plan maakt geen nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk waarvoor een exploitatieplan moet worden vastgesteld om kosten te 
kunnen verhalen. 

Voorgestelde oplossingen: 

Wij stellen voor het bestemmingsplan ongewijzigd vast te stellen. 

Burger en overheidsparticipatie: 

De procedure voor een bestemmingsplanherziening biedt niet veel mogelijkheden voor 
participatie, maar wel om te reageren tijdens de inzageperiode. 
Tijdens de inzage van het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. 
Communicatie: 
Na vaststelling wordt het bestemmingsplan ter inzage gelegd. Dit wordt bekend gemaakt via 
Hellendoorn Journaal, Staatscourant en via www.ruimteli jkeplannen.nl 
Effecten meten: 



Planning: 
26 september 2017 vaststelling door gemeenteraad 
Begin oktober het vastgestelde bestemmingsplan 6 weken ter inzage 

Concept Besluit: 
1. te besluiten dat een exploitatieplan geen deel uit maakt van het bestemmingsplan 
"Ommerweg 52 Hellendoorn"; 
2. het bestemmingsplan "Ommerweg 52 Hellendoorn" 
(NL.IMRO.0163.BPHEOMMERWEG52-VG01) vast te stellen met de daarbij de ondergrond 
o NL. IMRO. 0163.BPHEOMMERWEG52. dgn. 

Nijverdal, 18 juli 2017 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

tra MBA, 

de burgemeester, 

mevr. A.H 

Advies commissie(s): 
Niet van toepassing, omdat er geen zienswijzen zijn ingediend noch wijzigingen zijn ten opzichte 
van het ontwerpbestemmingsplan.Het voorstel is rechtstreeks geagendeerd voor de 
raadsvergadering van 26 september 2017. 

Nr. 17INT01986 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

De griffií 

Nijverdal, 26 september 2017 

mevtxťľrs. K. Zomer 

Bijlagen: 

de voorzitter, 

mevr. A.H. Raven BA 

(code voor postverwerking) 


