
Punt 8 Vaststelling bestemmingsplan 
"Kruidenwijk-Zuid 2 0 1 7 " ten 
behoeve van de eerste fase van 
het plangebied 

Gemeente 
Hellendoorn 

Aan de raad 
Samenvatting: Het ontwerpbestemmingsplan Kruidenwijk-Zuid 2017 heeft vanaf zaterdag 29 
oktober 2016 zes weken ter inzage gelegen. Het gaat om een conserverende herziening van de 
eerste fase van het bestemmingsplan 'Kruidenwijk-Zuid'. Wij stellen u voor het bestemmingsplan 
Kruidenwijk-Zuid vast te stellen, conform het ter visie gelegde ontwerpbestemmingsplan. 

Aanleiding: 
Op 28 september 2006 hebt u als raad het bestemmingsplan "Kruidenwijk-Zuid" vastgesteld. Dit 
bestemmingsplan is onherroepelijk geworden op 25 juli 2007. 

In het kader van de 10-jaarijkse actualisering en digitalisering van bestemmingsplannen, had 
volgens de Invoeringswet uiterlijk op 25 juli 2017 een herziening van het bestemmingsplan 
Kruidenwijk-Zuid door uw raad moeten worden vastgesteld. 

Procedure 
Het ontwerpbestemmingsplan "Kruidenwijk-Zuid 2 0 1 7 " heeft vanaf zaterdag 29 oktober 2016 
gedurende zes weken ter inzage gelegen. 

Het gaat hier om een louter conserverende herziening van de eerste fase van het 
bestemmingsplan "Kruidenwijk-Zuid". Dat wil zeggen dat het vooral gaat om een goede en 
eigentijdse regeling van de bestaande situatie voor het woongebied dat wordt begrensd door de 
Baltinksweg, de Dille, de Lupinelaan, de Baron van Sternbachlaan en de Schaapskooiweg. 
Het ontwerpbestemmingsplan kan op de landelijke website hrrpi/Zruimteljkeplannen.nl worden 
ingezien via de (hyper)link http:/ /bi t . ly/2wNF7RW 

Doelstelling: 
Komen tot een actualisering en digitalisering van de bestemmingsregeling voor de eerste fase van 
het bestemmingsplan "Kruidenwijk-Zuid". 

Oplossing: 
Van de mogelijkheid om een zienswijze omtrent het bestemmingsplan in te dienen, is door 
niemand gebruik gemaakt. 
Ook is er geen reden om het bestemmingsplan afwijkend van het ontwerp van het ter visie 
gelegde ontwerpbestemmingsplan vast te stellen. 

In 2016 is het kabinet gekomen met een wetsvoorstel "Wijziging van de wet ruimtelijke ordening 
en de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (afschaffing actualiseringsplicht 
bestemmingsplannen en beheersverordening). Dit voorstel is gedaan om gemeenten de 
gelegenheid te bieden ambtelijke capaciteit vrij te maken voor de invoering van de 
Omgevingswet. Ingeschat was dat dit wetsvoorstel eerder in werking zou treden en het 
bovendien een conserverend bestemmingsplan betreft. Echter na de verkiezingen van de Tweede 
Kamer is dit wetsvoorstel enige tijd controversieel verklaard. Op voorstel van de VNG is het 

Opdracht: 
n.v.t. 
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voorstel niet meer controversieel. Het is echter nog niet door beide kamers van de Staten 
Generaal goedgekeurd, dus nog niet in werking. Daarom lijkt het ons goed nu toch alsnog het 
conserverende plan vast te stellen. 

Financiële consequenties: 
Er is, gezien het conserverende karakter van dit bestemmingsplan, geen exploitatieplan nodig, 
omdat er een anterieure overeenkomst is gesloten. 

Burger en overheidsparticipatie: 
In de Wro is voorzien in een met veel rechtswaarborgen omklede procedure die moet worden 
doorlopen. 

Communicatie: 
De Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht schrijven voor hoe moet worden 
gecommuniceerd: 

« publicatie op de gemeentelijke website en in het huis-aan-huisblad "Hellendoorn-
Journaal"; 

» publicatie in de Nederlandse Staatscourant; 
« bekendmaking via het Internet op de voorgeschreven landelijke website 

http://www.ruimtel i jkeplannen.nl. Via deze website wordt het vastgestelde 
bestemmingsplan ook voor een ieder digitaal raadpleegbaar, 

uw besluit wordt toegezonden aan instanties, zoals de ambtelijke eenheid Ruimte en 
Bereikbaarheid van de provincie Overijssel te Zwolle én het dagelijks bestuur van het Waterschap 
Vechtstromen te Almelo. 

Effecten meten: 
n.v.t.. 

Planning: 
» Vaststelling door u op 26 september 2017. 
« Vervolgens ter visie legging van uw besluit tezamen met het vastgestelde 

bestemmingsplan gedurende zes weken. 
» In werkingtreding bestemmingsplan na die zes weken 

Het aantekenen van beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in 
Den Haag heeft geen schorsende werking. Dat wil zeggen: het bestemmingsplan treedt 
zes weken na bekendmaking van uw vaststellingsbesluit in werking, tenzij er - gelijk met 
een beroepschrift bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State - een 
verzoek om een voorlopige voorziening, houdende schorsing van het bestemmingsplan 
wordt ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Raad van State in Den Haag. In dat 
laatste geval, treedt het bestemmingsplan niet eerder in werking dan na een beslissing 
van de Voorzieningenrechter op dat verzoek 

Concept Besluit: 
1. Het bestemmingsplan Kruidenwijk-Zuid 2017) met de planidentificatie 

NL.IMRO.0163.BPNDKRWKZUID2017-VG01 en met de ondergrond: grootschalige 
basiskaart (GBK) (2016-08-20) vast te stellen, conform het ter visie gelegde 
ontwerpbestemmingsplan. 

2. Te bepalen dat een exploitatieplan geen deel uitmaakt van het bestemmingsplan 
"Kruidenwijk-Zuid 2 0 1 7 " 

Nijverdal, 26 september 2017 
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Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn, 

de burgemeester, 

7 9 
mevr. A. 

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 als aanvullend agendapunt. 

Nr. 17INT02637 Nijverdal, 26 september 2017 

Aldus besloten, 

De raad van Hellendoorn, 

fier, de voorzitter, De 

Zomer mevr. A. mevr. 


