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Het voorontwerpbestemmingsplan “Hoek Wierdensestraat – Boomcateweg” te Nijverdal heeft met 
ingang van zaterdag 26 oktober 2016 gedurende zes weken ter inzage gelegen, derhalve tot en met 
vrijdag 7 oktober 2016. 
 
Op 2 september 2016, ingeboekt onder corsanummer 16ink11626, is een vooroverlegreactie 
ingekomen van de ambtelijke Eenheid Ruimte & Bereikbaarheid van de provincie Overijssel. 
 
Strekking van de vooroverlegreactie van de provincie is: 
1. Op 29 januari 2016 zijn de gezamenlijke woonafspraken Twente 2016 – 2020 ondertekend, 

hierbij is afgesproken dat de gemeenten met overprogrammering begin 2016 een plan hebben 
gericht op: 

 a)   Ideale programmering naar maximaal 100% van de lokale behoefte in harde plannen. 
 b) Directe stappen nemen richting schrappen van overbodige bestemmingsplancapaciteit 

door intrekken van bestemmingsplannen. 
 c)  Echter maximaal binnen een termijn van drie jaar. 

 
Vanwege de overprogrammering in de gemeente Hellendoorn kan de gemeente alleen plannen 
in ontwikkeling brengen als er stappen zijn gezet die tot deprogrammeren leiden en die passen 
binnen de gemaakte woonafspraken. In het onderhavige voorontwerpbestemmingsplan 
ontbreekt een actuele onderbouwing, waardoor de ambtelijke Eenheid Ruimte & Bereikbaarheid 
niet tot een afgewogen oordeel kan komen. De Eenheid gaat er van uit dat in de toelichting 
alsnog aandacht zal worden geschonken aan de recente woonafspraken in relatie tot het door 
de gemeente Hellendoorn opgestelde Plan van Aanpak. 

 
2. Er wordt aandacht gevraagd voor externe veiligheid. De locatie is gelegen nabij de 

spoorverbinding Zwolle – Enschede. Uit de toelichting blijkt niet in hoeverre hierover vervoer 
van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De Eenheid verwacht dat in de plantoelichting alsnog hierop 
wordt ingegaan. 

 
Commentaar ad 1. 
Vooraf merken wij voor de volledigheid op dat de gemeente Hellendoorn de door de provincie 
aangehaalde woonafspraken niet op 29 januari 2016 heeft ondertekend; dat is gebeurd op 13 juli 
2016. De raad van de gemeente Hellendoorn heeft op 11 juli 2016, onder nummer 16int01943, 
ingestemd met een Plan van Aanpak om de bestemmingsplancapaciteit wat betreft woningbouw, 
binnen drie jaren terug te brengen tot een plancapaciteit van maximaal 100% van de feitelijke 
behoefte aan woningen.  
 
Met de realisering van twee woningen op de zuidoosthoek van de T-splitsing Wierdense-
straat/Boomcateweg te Nijverdal, is in dat Plan van Aanpak rekening gehouden: de twee te realiseren 
woningen vallen binnen de 100% van de woningbehoefte voor de komende drie jaren.  
 
Conclusie ad 1: 
In de plantoelichting behorende bij het ontwerpbestemmingsplan zal het vorenstaande conform 
verzoek van de provincie worden verwoord. 
 
 
 
Commentaar ad 2.  
Over de spoorlijn Zwolle – Enschede vindt geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaats. Bij de 
realisering van de tunnel in Nijverdal, is daar geen rekening mee gehouden (er zijn geen, voor vervoer 
van gevaarlijke stoffen over het spoor noodzakelijke, bouwkundige voorzieningen in deze tunnel 



getroffen, waardoor vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor door deze tunnel op dit moment 
niet is toegestaan). Ook toekomstig transport van deze stoffen wordt door Railned Capaciteitsplanning 
zeer onwaarschijnlijk geacht. Er wordt om deze redenen voor de toekomst dan ook van uitgegaan dat 
er geen transport van gevaarlijke stoffen over deze spoorlijn zal plaatsvinden.  
 
Conclusie ad 2: 
Ook dit zal, conform verzoek van de provincie, in de plantoelichting behorende bij het 
ontwerpbestemmingsplan worden verwoord 
 
Op 24 september 2016, ingeboekt onder corsanummer  11ink11982, is een inspraakreactie 
ingekomen van de heer P.H. Verkuil, Wierdensestraat 100,m 7443 AH  Nijverdal. 
 
Ontvankelijkheid: 
De inspraakreactie is tijdig ingekomen, zodat de heer Verkuil uit dien hoofde ontvankelijk is in zijn 
inspraakreactie. 
 
Strekking inspraakreactie: 
De heer Verkuil wenst op zijn eigen perceel een woning te realiseren. Hij stelt dat door de gemeente 
op de zuidoosthoek van de T-splitsing Wierdensestraat-Boomcateweg planologische medewerking 
wordt verleend aan de realisering van twee woningen. Dit op basis van het argument dat de heer 
Kranenburg veel moeite heeft gedaan om hier te mogen bouwen. Hij is van mening dat hij, gelet op 
zijn inspanningen om op zijn perceel een woning te mogen realiseren, met een beroep op het 
gelijkheidsbeginsel dan ook planologische medewerking dient te krijgen voor de realisering van een  
woning op zijn perceel. 
 
Commentaar: 
Het beroep van de heer Verkuil op het gelijkheidsbeginsel gaat niet op.  
Op het perceel aan de zuidoosthoek van de T-splitsing Wierdensestraat/Boomcateweg te Nijverdal is 
in het verleden bebouwing aanwezig geweest in de vorm van het voormalige café-restaurant 
Oudelaar. Dit horeca-etablissement is op 26 januari 1980 door brand verloren gegaan.  
 
Bij de eerstvolgende planherziening na deze brand, heeft de gemeenteraad aan dit perceel de 
bestemming “Groen” toegekend met een wijzigingsbevoegdheid naar kantoorunits met maximaal twee 
bovenwoningen. Wij verwijzen hiervoor naar het op 2 februari 2006 door de raad vastgestelde 
bestemmingsplan “Nijverdal-Oost”.  
 
Bestemmingsplannen dienen volgens de Wet ruimtelijk ordening eens per 10 jaren te worden 
geactualiseerd. 
Op basis van afspraken met de provincie dat de woningbouwcapaciteit in alle Overijsselse gemeenten 
voor de komende drie jaren terug moet worden gebracht tot 100% van de feitelijke behoefte en – 
gezien de overcapaciteit aan kantoorlocaties in de provincie - de eis van de provincie om de 
realisering van nieuwe zelfstandige kantoren tegen te gaan, is deze wijzigingsbevoegdheid bij de 
vaststelling van het bestemmingsplan “Nijverdal-Oost 2016” door de raad van Hellendoorn geschrapt. 
Echter tijdens de inspraakprocedure die aan de vaststelling van het bestemmingsplan “Nijverdal Oost 
2016” vooraf is gegaan, heeft de (adviseur van) de heer Kranenburg een inspraakreactie ingediend 
met als strekking dat de heer Kranenburg zich wel degelijke serieus heeft ingespannen tijdens de 
geldigheidsduur van in beginsel 10 jaren van het in 2006 vastgestelde bestemmingsplan “Nijverdal 
Oost” om invulling te geven aan deze wijzigingsbevoegdheid. Dit  door plannen in te dienen voor 
onder meer kantoren, al dan niet in combinatie met woningen. Door omstandigheden die niet aan de 
heer Kranenburg kunnen worden verweten, is het nimmer tot een wijziging van de bestemming 
gekomen op deze locatie. Louter om die reden is de inspraakreactie van de heer Kranenburg gegrond 
verklaard.  Vanwege het vorenstaande is de gemeente bereid om, in plaats drie kantoorunits met 
daarboven twee woningen, medewerking te verlenen aan de realisering van maximaal twee woningen 
op deze locatie. Met de realisering van deze twee woningen is in de woningbouwprogrammering voor 
de komende drie jaren rekening gehouden.  
Op de locatie van de heer Verkuil is nimmer sprake geweest van een wijzigingsbevoegdheid voor een 
extra woning op deze locatie. Daarnaast is er binnen de woningbouwprogrammering voor de komende 
drie jaren geen ruimte voor een extra woning op de locatie van de heer Verkuil. Verder merken wij op 
dat de gemeente een Plan van Aanpak heeft moeten opstellen (zie ons commentaar op de 
vooroverlegreactie van de Ambtelijke Eenheid Ruimte & Bereikbaarheid van de provincie Overijssel) 



hoe zij de plancapaciteit gaat terugbrengen tot maximaal 100% van de feitelijke behoefte voor de 
komende drie jaren. Als deze 100% aan woningbehoefte voor de komende drie jaren is gerealiseerd, 
dan zijn er nog een fors aantal andere potentiële woningbouwlocaties waarvoor bij de gemeente 
geruime tijd geleden verzoeken om medewerking zijn ingediend, doch die door de gemeente 
noodzakelijkerwijs (vanwege dat Plan van Aanpak) vooralsnog op een reservelijst zijn geplaatst. Dat 
betekent dat er de komende jaren geen ruimte is qua bestemmingplancapaciteit om een woning op de 
locatie van de heer Verkuil te realiseren.  
 
Conclusie is dat de gemeente de inspraakreactie van de heer Verkuil niet kan honoreren. 
 
                                     ----------------------------------------------------- 


