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N.J. van Hoegee, Van Corbachstraat 6, 7447 GL HELLENDOORN (13INK13525) 

 

 
 

Reactie gemeente: 

Het huidige speelveld is nu ingericht als trapveldje voor jeugd uit de omgeving. Tevens wordt het 

speelveld al jaren gebruikt als overloopruimte voor de hippische sport. Het verleggen van het 

speelveld in noordelijke richting heeft als doel het gebruik ervan laagdrempeliger te maken, 

simpelweg omdat het dan dichter bij de dorpskern ligt. Op dit moment bevindt er zich geen hek 

tussen de dressuurweide en het speelveld en toch wordt van beide gebruik gemaakt. Het nieuwe 

plan voorziet ook niet in een hek tussen beide gronden. 

 

Het beoogde speelveld aan de noordzijde van het plan zal ook als trapveldje worden ingericht. Er 

is dan ook geen sprake van een andere inrichting ten opzichte van de huidige situatie.  

 

Er is in de loop van de jaren een struinpad ontstaan daar waar ongeveer de grens is tussen het 

dressuurterrein en het speelveld. Dit struinpad is een wandelverbinding tussen het dorp en een 

wandelpad ten oosten van de Hellendoornsebergweg. Het is feitelijk een ingang van het 

bosgebied dat ten westen van het Reestpark ligt. Doordat de buitenbak geprojecteerd is op de 

het struinpad verdwijnt deze. De bedoeling is om het struinpad te verleggen, zodat de verbinding 

in stand blijft en wandelaars uit Hellendoorn het bos via hetzelfde bospad kunnen betreden. 

Deze oplossing is hieronder op de luchtfoto schematisch weergegeven. 
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In geel is weergegeven het huidige struinpad over het speelveld, richting het begin van het 

wandelpad in het bosgebied (rode stip). Het beoogde struinpad is weergegeven in groen. 

 

Het aantal parkeerplaatsen dat in de toelichting is aangegeven wordt voldoende geacht voor het 

reguliere gebruik van de manege en zullen er naar verwachting 26 auto’s staan, al dan niet met 

een aanhanger.  

 

Ten noorden van de manege wordt in de Pastoor Rientjesstraat een verkeermaatregel getroffen in 

de vorm van een rood-wit paalt. Dit ter voorkoming van doorgaand (sluip) verkeer door het 

Reestpark en om de verkeersstromen te geleiden. De woningen worden ontsloten in noordelijke 

richting (Van Corbachstraat/Pastoor Rientjesstraat) en de manege wordt ontsloten in zuidelijke 

richting (Reestweg/Ninaberlaan). 

 

Door de plannen van Stichting Ruitersport verdwijnen er ten opzichte van de huidige situatie 

twee vaste hindernissen. Hiervoor zal er een vaste hindernis terugkomen elders op het men-

terrrein en zal gebruik worden gemaakt van een mobiele hindernis in de buitenbak. 

 

Conclusie: 

Het bestemmingsplan aanpassen m.b.t. het  struinpad. Voor het overige de inhoud van de 

zienswijze niet overnemen. 
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Close-up RO advies, namens familie H.M. Giezen, Ninaberlaan 11, 7447 AA HELLENDOORN 

(13INK14256) 
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Reactie gemeente: 

Ad 1 en 2 Bestemmingsomschrijving Sport-Manege en evenementen. 

Evenementen zijn opgenomen binnen de bestemming Sport-Manege om te kunnen voorzien in 

een planologische regeling van toekomstige evenementen. Duidelijk mag zijn dat de manege niet 

wordt ontwikkeld als evenementenhal. Ook van toekomstige feesten en partijen op reguliere 

basis is geen sprake. Toch kon op dit moment nog niet geschat worden welke en wat voor een 

soort evenementen al dan niet jaarlijks plaats zou kunnen gaan vinden in het Reestpark. De 

bestaande evenementen zijn wel inzichtelijk te maken, maar ook niet zeker is of deze in de 

toekomst altijd (of elk jaar) in het Reestpark gehouden zullen worden. Het aantal, de aard en de 

omvang van evenementen is op voorhand niet in te schatten. In het verlengde daarvan is het op 

voorhand stellen van nadere regels m.b.t. die evenementen ongewenst, omdat deze 

evenementen per stuk afgewogen zouden moeten kunnen worden. Vanuit dit perspectief achten 

wij de redenering van de appellant dan ook correct. Van het bij recht toestaan van evenementen 

en de bijbehorende omschrijving wordt daarom afgezien en uit het bestemmingsplan verwijderd. 

Dit betekent dat voor evenementen die van planologisch belang worden geacht, afzonderlijk (dus 

wanneer dit in de toekomst eventueel aan de orde komt) hierop beoordeeld zullen worden. 

Hiervoor dient dan een afzonderlijke procedure voor gevolgd worden op grond van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daar vindt dan de planologische afweging plaats 

en is er mogelijkheid tot bezwaar/beroep. Tevens dient elk evenement een vergunning te hebben 

op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). 

Conclusie: het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van dit onderdeel van de 

zienswijze. 

 

Woning Reestpark 

De woning Reestpark 27 is niet bestemd in het bestemmingsplan Duivecate-Reggedal. Bij de 

vaststelling van dat plan is de woning daarom niet opgenomen, omdat destijds de verwachting 

was dat de kans aanwezig zou zijn dat bewoning in de planperiode zou worden gestaakt. 

Daaropvolgend zou de woning dan ook worden gesloopt. De planperiode is nog lang niet ten 

einde en de omstandigheden zijn nog niet gewijzigd. De woning Reestpark 27 maakt geen 

onderdeel uit van dit plan en wordt er dus niet in betrokken.  

Conclusie: het bestemmingsplan wordt niet aangepast naar aanleiding van dit onderdeel van de 

zienswijze. 

 

Geluid 

Zoals in paragraaf 5.1.2 is aangegeven heeft in beginsel iedere weg een geluidszone, behoudens 

de wegen gelegen in een als woonerf aangeduid gebied of wegen met een maximumsnelheid van 

30 km/uur. Naast datgene al verwoord in de toelichting wordt opgemerkt dat de Pastoor 

Rientjesstraat een weg is waar sprake is van een (zeer) lage verkeersintensiteit. Dit verandert 

door de gewijzigde indeling van het Reestpark nauwelijks. Wel worden de verkeersstromen 

gescheiden door het toepassen van de ‘knip’ ten zuiden van de beoogde woningen, maar het 

totaal aantal verkeersbewegingen neemt niet zodanig toe dat er sprake is van een onacceptabele 

verkeerskundige toestand. Alleen ’s avonds vinden er lessen plaats, dus overdag zijn er 

nauwelijks verkeersbewegingen als gevolg van de manege (behoudens een incidentele bezoeker 

die zelf gaat rijden op zijn paard). De geluidsnormen als gevolg van wegverkeer worden daarom 

redelijkerwijs niet overschreden. 

Conclusie: het bestemmingsplan wordt niet aangepast naar aanleiding van dit onderdeel van de 

zienswijze. 

 

Activiteitenbesluit 

Het Activiteitenbesluit is een landelijke set van regels voor inrichtingen. Uitgangspunt van het 

Activiteitenbesluit is om zoveel mogelijk inrichtingen onder algemene regels te brengen. De 

manege zal bij de omgevingsvergunnigprocedure (Wabo) moeten voldoen aan de regels van het 

Activiteitenbesluit. In een bestemmingsplanprocedure wordt dit niet getoetst. 

Conclusie: het bestemmingsplan wordt niet aangepast naar aanleiding van dit onderdeel van de 

zienswijze. 
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Milieuzonering 

Op pagina 19 wordt inderdaad geschetst dat een ijsbaantje in de buitenbak eventueel tot de 

mogelijkheden zou kunnen behoren als daar behoefte aan is. Mits technisch mogelijk zou dit 

opgepakt kunnen worden. Het betreft dan niet een ijsbaan als bedoeld in de brochure ‘bedrijven 

en milieuzonering’, want daar gaat het om permanente ijsbanen. Een eventuele ijsbaan in de 

buitenbak zou inderdaad via een evenementenvergunning moeten worden toegestaan. 

Conclusie: het bestemmingsplan wordt niet aangepast naar aanleiding van dit onderdeel van de 

zienswijze. 

 

Ad 3 Parkeren 

Bij wedstrijden huurt de Stichting Ruitersport één of meerdere weilanden op de Hellendoornse es 

ten behoeve van incidenteel parkeren. Dit zal in de toekomst waarschijnlijk hetzelfde blijven. De 

extra benodigde parkeerruimte bij een evenement is in ieder geval niet vindbaar in het Reestpark. 

Voor een evenement is dit op zich ook geen probleem omdat het een incidenteel karakter heeft. 

Voor het regulier parkeren worden 43 parkeerplaatsen voldoende worden geacht. Er zijn 13 

schuine insteekhavens (onder een hoek van 30˚) ten oosten van de manege, daarnaast kunnen 

er nog zeker 7 combinaties ten noorden van de manege parkeren. Ten aanzien van de lengte van 

de combinaties in relatie tot de parkeerplaatsen wordt opgemerkt dat de lengte van de 

parkeerplaatsen (ca. 13 meter) voldoende is voor het goed kunnen parkeren. Diegene die 

toevalligerwijs tegelijkertijd aan komt rijden op het moment van uitladen, zal dan even moeten 

wachten. De langsparkeerplaatsen zullen hoofdzakelijk gebruikt worden door personenwagens. 

De manoeuvreerruimte is voldoende. Bij een wegbreedte van 5 meter kunnen auto’s elkaar veilig 

passeren. De footprint van de parkeerruimte ten noorden van de manege is (na aftrek van ruimte 

voor ontsluiting) ca. 24 bij 37 meter (ca. 880 m²). Hierbinnen komt ruimte voor in ieder geval 7 

parkeerplaatsen voor combinaties en 23 parkeerplaatsen voor personenwagens. Daar is in 

principe ca. 575 m² aan oppervlak voor nodig. Er is daarom voldoende ruimte om de 

parkeerplaatsen aan te leggen. 

Conclusie: het bestemmingsplan wordt niet aangepast naar aanleiding van dit onderdeel van de 

zienswijze. 

 

Ad 3 Natuur 

De EHS compensatie wordt zoals in de toelichting beschreven op diverse plaatsen gerealiseerd. 

Enerzijds vindt dit plaats door op de locatie in het Reestpark her en der diverse eiken aan te 

planten en anderzijds door elders in de gemeente, nabij de Regge, een stuk grond toe te voegen 

aan de EHS. Het bevoegd gezag ten aanzien van de EHS, de provincie Overijssel, stemt in met 

deze maatwerkoplossing, omdat er per saldo zo een versterking van de wezenlijke kenmerken en 

waarden van de EHS gerealiseerd kan worden. De noordelijk gelegen gronden in het Reestpark 

zijn bestemd tot Sport, maar zullen wel ingeplant worden met eiken. Dit kan dan nog steeds 

onderdeel zijn van het men-terrein.  

Conclusie: het bestemmingsplan wordt niet aangepast naar aanleiding van dit onderdeel van de 

zienswijze. 

  



12 

 

 

Ad 4 verankering bijlage 1 in de regels 

De verankering (voorwaardelijke verplichting) van het landschapsplan is op dit moment in de 

regels opgenomen in artikel 7.5 (en 7.6) onder de bestemming Wonen-1. Dat is op zich terecht, 

want daarmee wordt bereikt dat alleen dan de woningen gebruikt mogen worden indien de 

inhoud van het landschapsplan geëffectueerd is. Het achterliggende doel is te voorkomen dat de 

woningen gebruikt/gebouwd kunnen worden zonder dat de maatregelen uit het landschapsplan 

worden uitgevoerd. Toch is de redenering van appellant van belang omdat ook binnen de 

bestemming Sport-Manege een dergelijke verankering van belang kan zijn, alleen om een andere 

reden. In het (theoretische) geval dat de woningen nooit zullen worden gebouwd, maar de 

manege wel, dienen de maatregelen in het landschapsplan (in het kader van een goede 

landschappelijke inrichting) toch uitgevoerd te worden. De bouw van de manege is net zo goed 

gekoppeld aan de te nemen inrichtingsmaatregelen als de bouw van de woningen. Om deze reden 

zou de voorwaardelijke verplichting ook in de bestemming Sport-Manege moeten worden 

opgenomen. 

Conclusie: het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van dit onderdeel van de 

zienswijze. 

 

Algemene conclusie: het bestemmingsplan wordt op onderdelen aangepast zoals omschreven in 

de reactie. 
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H.J.M. ten Brummelhuis, De Joncheerelaan 111, 7447 HD NIJVERDAL (13INK15073) 

 
  



14 

 

 
  



15 

 

 
Reactie gemeente: 

Evenementen 

Evenementen zijn opgenomen binnen de bestemming Sport-Manege om te kunnen voorzien in 

een planologische regeling van toekomstige evenementen. Duidelijk mag zijn dat de manege niet 

wordt ontwikkeld als evenementenhal. Ook van toekomstige feesten en partijen op reguliere 

basis is geen sprake. Toch kon op dit moment nog niet geschat worden welke en wat voor een 

soort evenementen al dan niet jaarlijks plaats zou kunnen gaan vinden in het Reestpark. De 

bestaande evenementen zijn wel inzichtelijk te maken, maar ook niet zeker is of deze in de 

toekomst altijd (of elk jaar) in het Reestpark gehouden zullen worden. Het aantal, de aard en de 

omvang van evenementen is op voorhand niet in te schatten. In het verlengde daarvan is het op 

voorhand stellen van nadere regels m.b.t. die evenementen ongewenst, omdat deze 

evenementen per stuk afgewogen zouden moeten kunnen worden. Vanuit dit perspectief achten 

wij de redenering van de appellant dan ook correct. Van het bij recht toestaan van evenementen 
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en de bijbehorende omschrijving wordt daarom afgezien en uit het bestemmingsplan verwijderd. 

Dit betekent dat voor evenementen die van planologisch belang worden geacht, afzonderlijk (dus 

wanneer dit in de toekomst eventueel aan de orde komt) hierop beoordeeld zullen worden. 

Hiervoor dient dan een afzonderlijke procedure voor gevolgd worden op grond van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daar vindt dan de planologische afweging plaats 

en is er mogelijkheid tot bezwaar/beroep. Tevens dient elk evenement een vergunning te hebben 

op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). 

Conclusie: het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van dit onderdeel van de 

zienswijze. 

 

Artikel 5 Sport – Manege 

De bestemmingsomschrijving is alleen geldig op datgene wat zich binnen de plangrens van dit 

bestemmingsplan bevindt. 

 

Huidig planologisch regiem 

Figuur 1.4 geeft het huidige bestemmingsplan weer, met daarom geprojecteerd een rode lijn die 

de begrenzing van de herziening van dit plan weergeeft. Dit plan gaat niet in op een eventuele 

bestemming van bos dan wel wonen buiten de plangrens. Het woonwagenpark en het 

omliggende bos liggen buiten de plangrens van dit bestemmingsplan. 

 

Verkeer en parkeren 

De ontsluiting van de manege vindt, zoals aangegeven in de toelichting, plaats via de Reestweg 

en Ninaberlaan. In de huidige situatie zal een deel van het doorgaande verkeer wellicht via de 

Pastoor Rientjesstraat de Parkweg gebruiken om op de Joncheerelaan te komen. De verwachting 

is dat het doorgaande verkeer behoorlijk wordt verminderd, omdat er een ‘knip’ wordt gelegd ten 

noorden van de manege, waardoor doorgaand autoverkeer niet mogelijk is. Gelet op de intensiteit 

van het gebruik van de manege is er geen sprake van een onacceptabele verkeersituatie op de 

Parkweg. 

 

In de Toetsing Ecologische hoofdstructuur is per abuis inderdaad een foutieve schets opgenomen 

van de parkeervoorziening. Dit wordt aangepast. 

 

Ontwikkelingsperspectief 

Navraag bij de verenigingen levert op dat ca. 90% van de leden afkomstig is uit 

Hellendoorn/Nijverdal. Dit rechtvaardigt de stelling dat de manege voor de gebruikers centraal 

gelegen is.  

 

Toetsing EHS i.r.t. evenementen. 

Hiervoor wordt verwezen naar onze reactie in de eerste alinea. 

 

Conclusie: het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van de zienswijze. 
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Bewoners van de Reestweg, p/a Reestweg 6, 7447 GP HELLENDOORN (13INK15286) 
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19 

 

 
 

 

Reactie gemeente: 

Ad 1. De Pastoor Rientjesstraat ten oosten van de nieuw te bouwen manege wordt inderdaad 

verhard. Hierover zal via de Reestweg de Ninaberlaan als ontsluiting dienen voor inkomend en 

uitgaand verkeer. Bij evenementen kan ten behoeve van de veiligheid gekozen worden voor het 

instellen van meerdere uitwegen. Dit heeft een incidenteel karakter en de hoofdontsluiting vindt 

plaats zoals hierboven beschreven.  

Een paaltje (of andersoortige tijdelijke verkeersobstructie) in de weg bij evenementen bij de 

tweede inrit van het Reestpark is mogelijk. Dit kan onderdeel zijn van het onderdeel verkeer bij de 

evenementenvergunning, voor het evenement dat dan ter plaatse gehouden wordt. 

 

Het parkeren bij evenementen is een uitzonderlijke situatie. Naast de reguliere parkeerplaatsen in 

het Reestpark, zal zoals dat nu ook het geval is, een weiland op de Hellendoornse es gebruikt 

worden als overloop parkeerruimte. Daarnaast kan geparkeerd worden op plekken waar dat op nu 

normaliter al is toegestaan.   

 

Ad 2. Ten aanzien van evenementen wordt het volgende opgemerkt. Evenementen zijn 

opgenomen binnen de bestemming Sport-Manege om te kunnen voorzien in een planologische 

regeling van toekomstige evenementen. Op dit moment kan nog niet geschat worden welke en 

wat voor een soort evenementen al dan niet jaarlijks plaats zou kunnen gaan vinden in het 

Reestpark. De bestaande evenementen zijn wel inzichtelijk te maken, maar ook niet zeker is of 

deze in de toekomst altijd (of elk jaar) in het Reestpark gehouden zullen worden. Het aantal, de 

aard en de omvang van evenementen is op voorhand niet in te schatten. In het verlengde 

daarvan is het op voorhand stellen van nadere regels m.b.t. die evenementen ongewenst, omdat 

deze evenementen per stuk afgewogen zouden moeten kunnen worden. Van het bij recht 

toestaan van evenementen en de bijbehorende omschrijving wordt daarom afgezien en uit het 

bestemmingsplan verwijderd. Dit betekent dat voor evenementen die van planologisch belang 

worden geacht, afzonderlijk (dus wanneer dit in de toekomst eventueel aan de orde komt) hierop 

beoordeeld zullen worden. Hiervoor dient dan een afzonderlijke procedure voor gevolgd worden 

op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Daar vindt dan de 

planologische afweging plaats en is er mogelijkheid tot bezwaar/beroep. Tevens dient elk 

evenement een vergunning te hebben op grond van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV). 
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Ad 3. Op de Reestweg en de Parkweg geldt een maximumsnelheid van 30 km/uur. Hierdoor geldt 

er geen wettelijke geluidszone en hoeft er niet te worden getoetst aan de voorkeursgrenswaarde 

van 48 dB. Wel dient aannemelijk te worden gemaakt dat ter plaatse van de nieuwe woningen 

sprake zal zijn van een goed woon- en leefklimaat.  

Voor het reguliere gebruik gaat het verkeer van en naar de manege via het oostelijke deel van de 

Reestweg naar de Ninaberlaan. Gelet op de lage intensiteit van het gebruik van de manege 

(hoofdzakelijk lessen ’s avonds), het aantal woningen langs deze ontsluiting en de afstand van de 

woningen tot aan de weg achten wij deze verkeersafwikkeling niet onacceptabel. Een goed 

woon- en leefklimaat komt door deze ontwikkeling niet in gevaar. 

 

Conclusie: het bestemmingsplan wordt aangepast naar aanleiding van de zienswijze. 
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Ambtshalve wijziging 

 

Op verzoek van de toekomstige koper van de woningbouwkavels in het Reestpark wordt 

voorgesteld om het zuidelijkste gedeelte van het bouwblok iets te wijzigen qua vorm.  

Het voorstel behelst een verschuiving van de voorgevelrooilijn van de zuidelijkste woning in 

westelijke richting. Reden van de verschuiving is een flexibelere positionering van deze 

woningbouwkavel in een moeilijke (verkoop)markt.  

Van belang hierbij wel is dat de afstandsnorm tot de manege (50 meter) niet wordt 

overschreden. 

Er is geen ruimtelijk bezwaar om de voorgevelrooilijn in westelijke richting te verschuiven, omdat 

de afstandsnorm niet wordt overschreden. 

 

Voorstel is het bestemmingsplan aan te passen conform onderstaande schematische weergave. 
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Ambtshalve wijziging 

 

De tekst van paragraaf 3.3 wordt als volgt gewijzigd. 

 

3.3  Verkeer en parkeren 

 
3.3.1  Verkeer 
Met de bouw van de vervangende manege wordt ook de huidige verkeersafwikkeling aangepast. De 
Pastoor Rientjesstraat wordt geheel verhard. Halverwege het noordelijke deel van de 
Pastoor  Rientjesstraat, tussen de vervangende manege en nieuwe woningen, wordt een fietssluis 
geplaatst. Hiermee komt het doorgaande karakter van de weg te vervallen. De woningen zijn hierdoor 
uitsluitend te bereiken vanuit het noorden via de Pastoor Rientjesstraat en de Van Corbachstraat. 

 
De manege is door de gewijzigde verkeerafwikkeling in de toekomst alleen bereikbaar vanaf de 
zuidzijde: via de Ninaberlaan, Reestweg en de te verharden Pastoor Rientjestraat. Het dagelijks 
gemotoriseerd verkeer en het verkeer bij evenementen dat het manegeterrein verlaat moet 
verkeerstechnisch gedwongen (d.m.v. bebording en betonelement(en) worden links af te slaan op de 
Reestweg, richting de Ninaberlaan. Verbreding van de Reestweg met grasbetonstenen in aansluiting 
op de Ninaberlaan, verbetert het uitzicht en de verkeersveiligheid op de kruising. Bebording vanaf de 
Ninaberlaan en de Joncheerelaan moet het verkeer direct vanaf de Reestweg de Pastoor 
Rientjesstraat in sturen. Ook de ruimte ten zuiden en zuidwesten van de manege dient ontsloten te 
worden via de Reestweg naar de Ninaberlaan. 

 
Vanuit verkeerskundig oogpunt wordt door de ontwikkeling de verkeersafwikkeling ter plaatse 
verbeterd. Gemotoriseerd verkeer kan de manege straks uitsluitend via de provinciale weg bereiken 
en de verkeersveiligheid wordt door de verbreding van de Reestweg verbeterd.  
  
3.3.2  Parkeren 
Parkeren ten behoeve van de woonfuncties vindt plaats op het eigen erf. Het erf biedt hier voldoende 
ruimte voor. 

 
Er worden in totaal 43 parkeerplaatsen aangelegd aan de noord- en oostzijde van de vervangende 
manege. Gezien het feit dat er slechts aan een beperkt aantal personen (circa 10 personen) 
tegelijkertijd les wordt gegeven kan worden volstaan met dit aantal parkeerplaatsen. Indien in de 
toekomst eventueel op andere plaatsen parkeerruimte wordt gecreëerd in het Reestpark dienen deze 
ook via de te verharden Pastoor Rientjesstraat richting de Reestweg naar de Ninaberlaan het terrein 
te verlaten.  
Hier wordt derhalve geconcludeerd dat het aspect parkeren geen belemmering vormt voor de in dit 
bestemmingsplan besloten ontwikkeling. 
 

 

 

  


