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Burgemeester en wethouders van Hellendoorn; 

Overwegende 

dat hun college in artikel 22 , lid a sub 1 onder 2 van het bestemmingsplan Nijverdal-Oost de 
bevoegdheid heeft om de bestemming Maatschappelijke doeleinden te wijzigen in de bestemming 
als bedoeld in artikel 3 (Woondoeleinden); 

dat het perceel Boomcateweg-Merelweg nu een maatschappelijke bestemming heeft; 

dat het perceel op dit moment nagenoeg onbebouwd is; 

dat gelet op toekomstig gebruik het wenselijk is het plan te wijzigen naar de bestemming wonen; 

dat ten hoogste drie woningen gebouwd mogen worden; 

dat de goothoogte van de gebouwen ten hoogste 6 meter bedraagt; 

dat de hoogte van de gebouwen ten hoogste 10 meter bedraagt; 

dat de planregels en verbeelding zoveel mogelijk aansluiten bij artikel 3 van het bestemmingsplan 
Nijverdal-Oost; 

dat uit flora- en faunaonderzoek blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling niet in strijd is met de 
Flora- en faunawet; 

dat uit archeologisch onderzoek blijkt dat de voorgenomen ontwikkeling doorgang kan vinden 
omdat de bodem grotendeels verstoord is en er geen archeologische vindplaatsen aanwezig zijn; 

dat uit bodemonderzoek blijkt de voorgenomen ontwikkeling plaats kan vinden; 

dat er een beschikking hogere grenswaarden voor de drie te bouwen woningen is afgegeven op 
17 augustus 2015 (1 5INT02659). 

dat het ontwerp met ingang vanaf 20 juni 2015 voor een periode van zes weken ter inzage heeft 

dat er tegen het wijzigingsplan Boomcateweg-Merelweg geen zienswijzen zijn ingediend. 

gelegen; 
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Gelet op artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), de procedureregels conform artikel 
3.9a Wro en het artikel artikel 2 2 , lid a sub 1 onder 2 van het bestemmingsplan Nijverdal-Oost; 

B e s l u i t e n : 

Vast te stellen het bestemmingsplan Boomcateweg-Merelweg, 
(planidn = NL.IMRO.01 63.BPWPBOOMMEREL-VG01), zoals deze als ontwerp ter inzage heeft 
gelegen. 
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