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Onderwerp' Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 
2011 

Voorstel 
1. de zienswijzen ontvankelijk en (deels) gegrond danwei ongegrond te verklaren, zoals 

nader aangegeven in de bij het raadsbesluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 
responsnota; 

2. het bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 2011 (inclusief de ambtshalve 
aanpassingen, zoals weergegeven in de 'Erratum bestemmingsplan Buitengebied 
Zelhem 2011'), gewijzigd vast te stellen als vervat in het GML-bestand 
NL.IMRO.1876.BP00866-VG01; 

3. het plan-MER, inclusief aanvulling, ongewijzigd vast te stellen. 

Inleiding 
In het traject van actualisering van de gemeentelijke bestemmingsplannen is het bestem
mingsplan Buitengebied Zelhem 2011 gereed om te worden vastgesteld. Het ontwerpplan 
is digitaal te raadplegen via de volgende link 
www.ruimteliikeplannen.nl/web-roo planidn=NL. IMRO.1876.BP00866-ON07. 

Interne/externe communicatie 
Het voorontwerp bestemmingsplan was in november 2008 gereed voor de inspraak. Circa 
180 insprekers hebben destijds een reactie ingediend. De voorlopige beantwoording 
daarvan vond plaats bij brief van 10 maart 2010. 
Het ontwerp van het bestemmingsplan heeft van 10 februari t/m 23 maart 2011 ter inzage 
gelegen. Een ieder kon gedurende die termijn zijn zienswijze bij de raad naar voren 
brengen. De indieners worden schriftelijk bericht over uw standpunt op hun zienswijze 
volgens het voorstel dat u aan de raad voorlegt. 
Ook de klankbordgroep wordt geïnformeerd over het voorstel tot gewijzigde vaststelling 
van het bestemmingsplan. 
Het voorstel is besproken met de diverse disciplines binnen de ambtelijke organisatie. 

Beoogd effect 
Het geven van een passende actuele bestemmingsregeling voor het buitengebied van 
Zelhem. Daarbij is aangesloten op het ruimtelijk beleid zoals vertaald in het bestemmings
plan Buitengebied Hengelo/Vorden en de nadien door de gemeenteraad vastgesteld 
beleid ten aanzien van de mantelzorg (verruiming inhoud woning),volkshuisvesting 
(bijstelling woningbouwprogramma) en archeologie. 



Argumenten 
1. Algemeen 
Voor u ligt het bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 2011 met bijbehorende plan-MER 
(incl. aanvulling). Het bestemmingsplan heeft betrekking op het gehele buitengebied van 
de voormalige gemeente Zelhem, met uitzondering van het landbouwontwikkelingsgebied 
(LOG) Halle-Heide. Voor het LOG komt binnenkort een bestemmingsplan in procedure. 
Voor het opstellen van dit bestemmingsplan is het noodzakelijk een milieueffectrapportage 
voor plannen (plan-MER) uitte voeren. Dit omdat het bestemmingsplan een kader schept 
voor activiteiten ten aanzien waarvan het maken van een milieueffectrapport verplicht is. In 
het bestemmingsplan gaat het met name om de uitbreidingsmogelijkheden voor de 
veehouderij. Op basis van het voorontwerp bestemmingsplan is een plan-MER opgesteld 
(rapport van 27 april 2010) waarin verschillende alternatieven en scenario's zijn betrokken. 
In het plan-MER is tevens een passende beoordeling volgens de Natuurbeschermingswet 
opgenomen in verband met de aanwezigheid van Natura 2000 gebieden in of nabij het 
plangebied. Het plan-MER is later nog aangevuld (notitie van 14 september 2010). De 
Commissie m.e.r. heeft op 27 oktober 2010 een op hoofdlijnen positief advies uitgebracht 
over het opgestelde plan-MER. 

2. Zienswijzen 
Op het in procedure gebrachte ontwerp zijn 83 zienswijzen naar voren gebracht, waarvan 
1 dubbel is ingeboekt (nr. 59 en 78) en 1 (26) nadien is ingetrokken Alle zienswijzen zijn 
binnen de gestelde termijn ingediend. Een aantal is abusievelijk aan ons college of de 
gemeente Bronckhorst gericht maar deze dienen op basis van de Algemene wet 
bestuursrecht aan uw raad als bevoegd orgaan te worden doorgezonden. Een aantal 
zienswijzen was niet ondertekend, maar de indieners zijn in de gelegenheid gesteld dat 
gebrek te herstellen. 
Een deel van de zienswijzen is gegrond en leidt tot wijzigingen in het plan. 
In de bij dit raadsvoorstel en het (ontwerp) raadsbesluit behorende responsnota zijn de 
NAW-gegevens, een samenvatting van de zienswijzen en het gemeentelijke standpunt (in 
een exelbestand) weergegeven. In het algemeen deel van de responsnota wordt waar 
nodig per thema een nadere toelichting gegeven. 
Wat dit laatste betreft wordt in het bijzonder aandacht gevraagd voor de zienswijzen met 
betrekking tot: 
archeologie 
De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een zienswijze (nummer 19) naar voren 
gebracht over de regeling voor bescherming van archeologische waarden. De Rijksdienst 
is van mening dat onvoldoende is onderbouwd waarom in afwijking van de Erfgoedver
ordening Bronckhorst veel ruimere vrijstellingsgrenzen zijn gehanteerd. 
Die ruimere vrijstellingsgrenzen in het ontwerpbestemmingsplan betreffen de gebieden 
buiten de archeologische parels op grond van de provinciale nota Belvoir 3. Deze grenzen 
zijn ontleend aan uw besluit van 24 september 2009 waarbij u, in afwijking van ons voor
stel, bepaalde dat archeologisch onderzoek eerst noodzakelijk is bij bodemverstoring in 
gebieden: 
• met een hoge archeologische verwachting (AWV 5, 6 en 7 / dubbelbestemming 

'Waarde -Archeologische verwachting 2') met een oppervlakte van meer dan 2500 
m2 en een verstoringsdiepte van meer dan 40 cm - mv; 

© met een middelmatige archeologische verwachting (AWV 8 / dubbelbestemming 
'Waarde - Archeologische verwachting 3') met een oppervlakte van meer dan 5000 
m2 en een verstoringsdiepte van meer dan 50 cm - mv; 



• met een lage archeologische verwachtingswaarde (AWV 9 / dubbelbestemming 
'Waarde - Archeologische verwachting 4') met een oppervlakte van meer dan 10 ha 
en een verstoringsdiepte van meer dan 50 cm - mv. 

De RCE verwijst naar een gesprek van 5 januari 2011 waarbij de gemeente heeft toe
gezegd de bestemmingsplannen na vaststelling van het nieuwe archeologiebeleid aan te 
passen aan de dan geldende archeologische vrijstellingsgrenzen. De RCE is positief over 
deze toezegging maar met de zienswijze wordt de mogelijkheid open gehouden om, indien 
nodig, in de toekomst alsnog in beroep te kunnen gaan. In een telefoongesprek met 
wethouder Baars heeft de RCE te kennen gegeven dat bij ongewijzigde vaststelling van 
het bestemmingsplan rekening moet worden met het instellen van beroep of een reactieve 
aanwijzing. 
Reden voor ons te komen met het voorstel de hiervoor genoemde oppervlakten en versto-
ringsdiepten aan te passen om daarmee mogelijk beroep en een streep door het bestem
mingsplan te voorkomen. Wij stellen u voor om voor gebieden met: 
® een hoge archeologische verwachting met de dubbelbestemming 'Waarde -

Archeologische verwachting 2' uit te gaan van een oppervlakte van meer dan 500 m2 
en een diepte van meer dan 40 cm - mv; 

• een middelhoge archeologische verwachting met de dubbelbestemming 'Waarde -
Archeologische verwachting 3' uit te gaan van een oppervlakte van meer dan 2500 m2 
en een diepte van meer dan 40 cm - mv; 

• een lage archeologische verwachting met de dubbelbestemming 'Waarde -
Archeologische verwachting 4' uit te gaan van een oppervlakte van meer dan 5000 m2 
en een diepte van meer dan 40 cm - mv. 

Binnen de parelgebieden blijven bij de dubbelbestemming 'Waarde -Archeologische 
verwachting 2 (parel)', 'Waarde - Archeologische verwachting 3 (parel)' en 'Waarde -
Archeologische verwachting 4 (parel)' de striktere vrijstellingsgrenzen uit de Erfgoed
verordening Bronckhorst van toepassing. 
Wij bespreken dit voorafgaand aan de raadsvergadering met de RCE. 
Later dit jaar doen wij u een voorstel om ook de Erfgoedverordening hier op aan te 
passen. 
milieueffectrapportage 
Het Groene Schild heeft namens de Stichting Leefbaarheid Halle-Heide een zienswijze 
(nummer 80) naar voren gebracht waarin wordt gesteld, dat de milieueffectrapportage 
onvolledig is en verzocht wordt om beperking van uitbreidingsruimte voor de intensieve 
veehouderij en een zone om de kern Halle-Heide. 
Naar aanleiding van deze zienswijze wordt voorgesteld de regels voor de intensieve vee
houderij in 'verwevingsgebied ontwikkelingslocaties'en bij concentratie van intensieve 
veehouderijtakken aan te scherpen door waarborgen in te bouwen ten aanzien van het 
woon-en leefmilieu. In de responsnota (algemeen deel kopje 'milieueffect-rapportage) 
wordt uitleg gegeven. 

Bij de gebundelde zienswijzen zijn voor zover van toepassing de verslagen van de 
hoorzitting en een gewijzigde verbeelding gevoegd. 
Op de vijf losse bladen van de verbeelding zijn de locaties van de individuele indieners 
genummerd gelijk aan het nummer van de zienswijze. 

3. Ambtshalve wijzigingen 
Het ontwerp bevatte een aantal onvolkomenheden in zowel de toelichting, regels als de 
verbeelding. Naast tekstuele aanpassingen gaat het om vergunde ontwikkelingen die toch 



niet goed zijn verwerkt. Zo dient voor vier nieuwe landgoederen een aanvulling in de 
regels te komen voor de toegestane inhoud van het landhuis. 
In een aantal tabellen is de omschrijving van de activiteit en/of de oppervlakte van de 
bebouwing e.d. in overeenstemming gebracht met de feitelijke situatie. 
Op de verbeelding/plankaart wordt van enkele percelen het bebouwingsvlak e.d. in geringe 
mate aangepast aan de plaatselijke situatie of wegens bedrijfsbeëindiging alsnog de be
stemming 'Wonen' opgenomen. 

Voorgesteld wordt het bestemmingsplan aan te vullen met regels voor het plaatsen van 
zonnepanelen op de grond en de bouw van biovergistingsinstallaties om daarmee 
mogelijkheden te bieden voor maatregelen op het terrein van duurzame energie. 
In het overzicht 'Erratum bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 2011' is een voorstel 
opgenomen. 

Kanttekeningen 
Het traject van voorontwerp tot ontwerpbestemmingsplan 
Het voorontwerp bestemmingsplan was in november 2008 gereed voor de inspraak. 
U constateerde begin 2009 dat het opstellen van een milieueffectrapportage noodzakelijk 
is door gewijzigde, strengere, natuurbeschermingswetgeving. Dit is nodig om in het 
bestemmingsplan niet op voorhand uitbreidingsmogelijkheden voor met name agrarische 
bedrijven uit te sluiten. De uitkomsten van het onderzoek kunnen in een aantal gevallen 
van invloed zijn op de beantwoording van de inspraakreacties. 
Om die reden werd de beantwoording van alle inspraakreacties aangehouden. De 
voorlopige beantwoording vond plaats op 10 maart 2010. De milieueffectrapportage (plan-
MER 27 april 2010) werd kort na ontvangst voor het uitbrengen van een toetsingsadvies 
gezonden aan de Commissie m.e.r. Deze Commissie achtte begin juli 2010 nog een 
aanvulling nodig. Deze aanvullende notitie was - vanwege de vakantieperiode - eerst op 
14 september 2010 gereed. Het toetsingsadvies kwam binnen op 2 november 2010. Op 
basis van de uitkomsten van de plan-MER kon vervolgens de wijziging van de agrarische 
bouwpercelen maar ook andere elementen (bijvoorbeeld ten aanzien van archeologie, 
externe veiligheid en woningbouw) op de verbeelding/kaartbladen plaatsvinden alsmede 
de plantoelichting en de regels daarop worden aangepast. Dit leidde tot een 
ontwerpbestemmingsplan dat eind januari 2011 gereed was voor publicatie. 
Na het voorontwerp zijn de insprekers over de voortgang c.q. vertraging en afronding ge
ïnformeerd bij brieven van juni 2009, maart 2010, augustus 2010 en januari 2011. 

Digitalisering 
Het plan Buitengebied Zelhem 2011 is het eerste grote digitale bestemmingsplan voor het 
buitengebied volgens de RO-standaarden dat in procedure is gebracht. Het plan vormde 
(mede) de input voor het Handboek ruimtelijke plannen Bronckhorst. Het digitale plan is 
het authentieke plan. De analoge (papieren) plan is daarvan een afgeleide en wordt 
gelijktijdig vastgesteld. 

Kosten, baten en dekking 
Voor de kosten van het plan is budget beschikbaar in het kader van het actualise-
ringstraject. 

Uitvoering 
De betrokken rijksdienst en de provincie ontvangen het raadsbesluit tot (gewijzigde) vast
stelling langs elektronische weg. Een gewijzigd vastgesteld plan, of als er door het rijk of 
provincie een zienswijze is ingediend, wordt zes weken na vaststelling bekendgemaakt. 



Bekendmaking vindt plaats in de Staatscourant, in de gemeenterubriek van Contact en op 
de website. 
De indieners van de zienswijzen ontvangen schriftelijk bericht. 
Het vastgestelde plan komt gedurende zes weken ter inzage te liggen voor beroep bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het digitale plan kan vanaf de datum 
bekendmaking ook via de landelijke voorziening www.ruimteliikeplannen.nl worden 
geraadpleegd. 

Evaluatie 
N.v.t. 

Hengelo (Gld), 24 mei 2011, 
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst, 
de loco-secretaris, de burgemeester, 
A.H. van Hout H.A.J. Aalderink 

Bijlagen: 

Ontwerp-raadsbesluit 

Ter inzage in de leeskamer: 

- Ontwerp bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 2011 met bijlagen; 
- Het plan-MER met aanvulling 
- Zienswijzen + verslagen hoorzitting + verbeelding 
- Responsnota zienswijzen 
- Erratum bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 2011 
- Vijf bladen verbeelding met daarop de locaties van de indieners 

Beslissing raadsvergadering d.d, 30 juni 2011 
Met inbegrip van de amendementen 6-1 en 6-2 is het voorstel aangenomen, (farjifa 



gemeente Bronckhorst 
UMI 

Raadsbesluit 
Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 110630/6 

De raad van de gemeente Bronckhorst; 

gelezen het voorstel van het college van b en w van 24 mei 2011; 

gelet op de bespreking van de raadscommissie Beleidsontwikkeling van 14 juni 2011; 

gelet op de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht; 

gelet op de ingediende amendementen 6-1 en 6-2; 

besluit: 

1. De zienswijzen ontvankelijk en (deels) gegrond danwei ongegrond te verklaren, zoals 
nader aangegeven in de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte 
responsnota. 

2. Het bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 2011 (inclusief de ambtshalve aanpas
singen, zoals weergegeven in de "Erratum bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 
2011' en de amendementen 6-1 en 6-2), gewijzigd vast te stellen als vervat in het 
GML-bestandNLIMRO.1876.BP00866-VG01. 

3. Het plan-MER, inclusief de aanvulling, ongewijzigd vast te stellen.. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering 
van 30 juni 2011, 
de griffier, de voorzitter, . 

G.J. Mugge JUrKJ. Aalderink 



gemeente Bronckhorst 

6-1 

Amendement 

Voorstel no.: 110630/6 
Agendapunt: 6 

Onderwerp: bestemmingsplan buitengebied Zelhem 

Zienswijze 46, W.Otten en D. Groot Roessink-Vervelde 

De gemeenteraad van Bronckhorst, in vergadering bijeen op 30 juni 2011, overwegende dat: 

- het landgoed Otten in principe 4 wooneenheden is toegekend; 

- dat het woningbouwprogramma ten gevolge van de demografische ontwikkelingen is beperkt 

- dat hierdoor het landgoed één wooneenheid is afgenomen; 
- dat ondanks de demografische ontwikkelingen het achteraf beperken van mogelijkheden 

niet leidt tot een betrouwbare overheid; 

- dat het beter zou zijn de beperking van wooneenheden te zoeken in eigen bouwprojecten, 
zoals het bijvoorbeeld recent vastgestelde bouwprogramma de Woordhof in Hummelo; 

- in dit geval het dan ook voorkeur verdient over te komen als betrouwbare overheid; 

besluit: 

de zienswijze van de familie Otten alsnog gegrond te verklaren en het aantal 
wooneenheden Landgoed Otten te handhaven op vier. 

Hengelo, 27 juni 2011 
Gemeentebelangen Bronckhorst 
E.W. Blaauw, fractievoorzitter 

GroenLinks Bronckhorst, M. Noordhoek fractievoorzitter 

Beslissing raadsvergadering d.d. 30 juni 2011 

Het amendement is met 11 stemmen voor (WD, GL, D66 en GBB) en 9 stemmen tegen (CDA 
PvdA), aangenomen. / t _ ^ _ ^ 



gemeente Bronckhorst 

6-2 

Amendement 

Voorstel no.: 110630/4 
Agendapunt: 4 

Onderwerp: bestemmingsplan buitengebied Zelhem 

De gemeenteraad van Bronckhorst, in vergadering bijeen op 30 juni 2011, overwegende dat: 

- de onderbouwing van de bestemmingswijziging van agrarisch naar wonen niet 
onweerlegbaar is aangezien aantallen NGE's geen harde maatstaf zijn, maareen richtlijn; 

- het houden van 50 schapen niet zonder meer een hobbymatige activiteit is; 

- de familie Jolink voldoende gekwalificeerd is voor het voeren van een agrarisch bedrijf; 

- bij kwalitatief hoogstaand fokmateriaal ook met een kleiner aantal dieren een behoorlijk 
(deel)inkomen kan worden verworven; 

- overigens voor veel agrarische bedrijven de agrarische activiteit niet de enige bron van 
inkomsten is; 

- de bestemming wonen voor de omliggende agrarische bedrijven indien zij willen uitbreiden 
een probleem kan opleveren. 

besluit: 

De zienswijze van de familie Jolink alsnog gegrond te verklaren en voor het adres 
Banninkstraat 1 te Zelhem de agrarische bestemming te handhaven en niet om te zetten 
in 'wonen'. 

Hengelo, 29 juni 2011 
J.J.A.M. Prick, fractievoorzitter D66 Bronckhorst 
M. Noordhoek, fractievoorzitter GroenLinks Bronckhorst 

Beslissing raadsvergadering d.d. 30 juni 2011 
Het amendement is met algemene stemmen aangenomen. 



R IZQPOMQMOTA "7IPMQ\A/I I7FM 

ONTWERP BESTEMMINGSPLAN 
BUITENGEBIED 2011 en 
PLAN-MER BUITENGEBIED 
BRONCKHORST 

Behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad tot 
gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied 2011 



Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied Zelhem 2011 en het bij het bestemmingsplan 
behorende Plan-MER Buitengebied gemeente Bronckhorst hebben van 10 februari tot en 
met 23 maart 2011 ter inzage gelegen met de mogelijkheid binnen die termijn zienswijzen 
naar voren te brengen bij de gemeenteraad. 

Van zowel de mogelijkheid tot inzage van het bestemmingsplan en het Plan-MER (op het 
gemeentehuis, via de landelijke voorzieningen en de gemeentelijke website) als die om 
zienswijzen kenbaar te maken aan de gemeenteraad is ruim gebruik gemaakt. 

Hierna gaan wij in op de naar voren gebrachte zienswijzen tegen het ontwerpbestemmings
plan en het Plan-MER. 

Omdat een deel van de zienswijzen ingaat op dezelfde onderwerpen dan wel onderwerpen 
met een meer algemeen karakter, is deze responsnota opgebouwd uit een algemeen deel en 
een deel (het Excel-bestand) over de individuele zienswijzen. Bij de individuele zienswijzen 
wordt naast de naam en adresgegevens aangegeven de datum van ontvangst en (samen
gevat) de inhoud van de zienswijze en de gemeentelijke reactie daarop. Het algemeen deel 
dient als (aanvullende) onderbouwing. 

A. Algemeen deel: 

1. Actualisatie bestemmingsplan 
Het geldende bestemmingsplan Buitengebied, herz. 2-1988, werd op 29 juni 1989 vastge
steld door de raad van de voormalige gemeente Zelhem. Sinds die vaststelling volgden vele 
partiële herzieningen. 
Het voorliggende ontwerpbestemmingsplan betreft een actualisatie, m.a.w. het in overeen
stemming brengen van de feitelijke (vergunde) situatie en/of het huidige geldende beleid. 
Nieuw gewenste ontwikkelingen zijn niet in het plan opgenomen om reden dat de daarvoor 
per geval noodzakelijk onderzoeken nog verricht moeten worden, uitgaande van de op dit 
moment geldende regelgeving en het op dat moment geldende beleid. Over de planolo
gische aanvaardbaarheid is dus nog geen besluit genomen. Dit leidt er ondermeer toe dat op 
de verbeelding witte vlakken voorkomen, hetgeen betekent dat daarvoor een afzonderlijke 
planologische procedure in voorbereiding is. 
Een aantal zienswijzen (zie nrs. 4, 20, 28, 32, 35, 36, 38, 44, 48, 63 en 83 ) waarbij een 
meer dan geringe uitbreiding wordt gevraagd van de bebouwing of buitenruimte dan wel 
sprake is van een nieuwe ontwikkeling wordt niet gehonoreerd. 

2. Archeologie 
In de toelichting van het bestemmingsplan wordt onder 6.3 het archeologiebeleid weergege
ven en uiteengezet op welke wijze dat beleid is vertaald in de regels van het bestemmings
plan. De artikelen 24 t/m 29 van de regels hebben hierop betrekking. 
In de zienswijzen met de nummers 20, 22, 27 en 54 wordt nadrukkelijk gevraagd om 
versoepeling van de regeling. 
Bij de vaststelling van dit beleidsonderdeel door de gemeenteraad op 24 september 2009 is 
dit overigens ook al aan de orde geweest. 

De indiener van zienswijze nummer 19 daarentegen vindt, dat het ontwerpbestemmingsplan 
niet in overeenstemming is met de nationale belangen zoals die zijn verwoord in de 
Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (onderdeel 19 Nationaal Cultureel Erfgoed). 
De door de gemeente toegepaste vrijstellingsgrenzen liggen ruim boven de 100 m2 (groter 
dan 100 m2 betekent noodzaak van onderzoek volgens artikel 41a Monumentenwet 1988) 
waarbij deze niet nader worden gemotiveerd. Daarbij is aldus de indiener ook niet over
wogen dat het moet gaan om bodemverstoringen op huis-, tuin- en keukenniveau. Kortom er 



wordt geen rekening gehouden met archeologische waarden dan wel te verwachten 
waarden. Ook van een archeologisch inhoudelijke motivering is geen sprake. 
Verwezen wordt naar een gesprek van 5 januari 2011 waarbij de gemeente heeft toegezegd 
de bestemmingsplannen na vaststelling van het nieuwe archeologiebeleid aan te passen aan 
de dan geldende archeologische vrijstellingsgrenzen. 
De indiener is positief over deze toezeggingen maar met de zienswijze wordt de mogelijkheid 
open gehouden om , indien nodig, in de toekomst alsnog in beroep te kunnen gaan. 

Naar aanleiding van deze zienswijzen het volgende. 
Het signaal uit de landbouwsector is helder: het archeologiebeleid moet realistisch en 
praktisch blijven. De gebieden met een te verwachten waarde moeten tot een minimum 
worden beperkt. 
Zienswijze nummer 19 geeft aanleiding tot gewijzigde vaststelling op dit onderdeel. Voor het 
wijzigingsvoorstel wordt verwezen naar het raadsvoorstel tot gewijzigde vaststelling van het 
bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 2011. 
In het licht van het vorenstaande wordt geen gehoor gegeven aan de wens tot versoepeling 
vanuit de agrarische sector. 

3. Bedrijfswoningen (herbouw of verplaatsing binnen bestemmingsvlak) 
Volgens het voorontwerp en het ontwerpbestemmingsplan is de herbouw van bestaande be
drijfswoningen, voor zover het de situering van de bedrijfswoning betreft, uitsluitend toege
staan indien en voor zover: 
a. de herbouw plaatsvindt met de bestaande situering en 
b. herbouw plaatsvindt in de bestaande bouwwijze. 
Door middel van het verlenen van een omgevingsvergunning kan van het hiervoor bepaalde 
worden afgeweken teneinde verplaatsing van een bedrijfswoning buiten de bebouwings
contour toe te staan, mits wordt voldaan aan de volgende bepalingen: 
1. er dient op enig punt aansluiting plaats te vinden ter plaatse van de bestaande funde

ringen; dit betekent, dat de nieuwe situering van de te herbouwen bedrijfswoning in ieder 
geval dient aan te sluiten op de voormalige situering; 

2. in afwijking van het bepaalde onder a is het toegestaan de bedrijfswoning volledig buiten 
de bestaande fundamenten of bebouwingscontour te situeren, indien dit vanuit oogpunt 
van verkeersveiligheid noodzakelijk is; 

3. de nieuwe situering van de bedrijfswoning is stedenbouwkundig en milieukundig aan
vaardbaar; 

4. door de herbouw wordt het landelijk karakter niet onevenredig aangetast; 
5. de belangen van de in de omgeving aanwezige functies en waarden mogen niet oneven

redig worden geschaad. 

Wij constateren dat deze regeling niet overeenkomt met de regeling in het bestemmingsplan 
Buitengebied Hengelo/Vorden dat beleidsmatig als leidraad geldt voor de overige buitenge-
biedplannen. 
Volstaan kan worden met een vereenvoudigde regeling voor herbouw/verplaatsing buiten de 
bebouwingscontour, namelijk dat de bedrijfswoning moet worden gebouwd binnen het 
bebouwingsvlak, op maximaal 20 meter afstand van de bestaande woning en dat de eisen 
qua akoestiek van de Wet geluihinder in acht worden genomen (dit is dus een wettelijke eis). 
De praktijk leert dat verplaatsing slechts sporadisch plaatsvindt. 
Met vereenvoudiging van de regeling wordt tegemoet gekomen aan de zienswijzen met de 
nummers 13 en 27. 

4. Bedrijfswoningen (tweede) 



Het gemeentelijk beleid is dat er bij rechte of via een ontheffing geen mogelijkheid wordt 
geboden voor de bouw van een tweede bedrijfswoning. Verzoeken voor de bouw van een 
tweede bedrijfswoning worden per geval beoordeeld en bij een positieve uitkomst is een 
aparte planologische procedure nodig. Om die reden is zienswijze 28 ongegrond en 
vergroting van de het agrarisch bouwvlak niet aan de orde. Voor de goede wordt opgemerkt 
dat enkele jaren geleden aan een verzoek om een tweede bedrijfswoning geen medewerking 
werd verleend omdat de noodzaak ontbrak. De ondernemer koos toen voor dubbele bewo
ning van de huidige woning en verplaatsing van het kantoor. 

5. Bijgebouwen ook bij dubbel bewoonde woningen, zijnde een oorspronkelijke, 
traditionele boerderij van minimaal 900 m3 ? 

Bij de inventarisatie van de woningen in de huidige situatie is het geldende bestemmingsplan 
en het bouwvergunningendossier maatgevend voor de bestemming van 1 dubbelbewoonde 
woning of 2 woningen in één woongebouw. Een woning die volgens de verleende bouwver
gunning een interne verbinding dient te hebben, is dus als 1 woning in het bestemmingsplan 
opgenomen. 
Het voorontwerp bestemmingsplan Buitengebied Zelhem (november 2008) voorzag in een 
wijzigingsbevoegdheid voor burgemeester en wethouders om onder voorwaarden mee te 
werken aan woningsplitsing. Zo diende de splitsing betrekking te hebben op een oorspronke
lijke, traditionele boerderij (type) waarvan de inhoud minimaal 900 m3 bedraagt. 
De mogelijkheid van woningsplitsing komt niet meer voor in het ontwerpbestemmingsplan. 
Dit houdt verband met de - inmiddels op 27 januari 2011 door de gemeenteraad - vast
gestelde regionale woonvisie. De daaruit voortvloeiende beperkte mogelijkheid voor de 
nieuwbouw van woningen heeft consequenties voor het ruimtelijke beleid: naast het schrap
pen van de mogelijkheid van woningsplitsing is de toepassing van de rood-voor-rood rege
ling alleen mogelijk als het initiatief past binnen de aantallen van de regionale woonvisie. 
Nu boerderijsplitsing niet meer mogelijk is, wordt de vraag gesteld of het ruimtelijk gezien 
bezwaarlijk is bij bestaande situaties van een dubbelbewoonde woning (lees: een oorspron
kelijke, traditionele boerderij (type) van minimaal 900 m3 toch per wooneenheid een geza
menlijke oppervlakte van 100 m2 aan bijgebouwen toe te staan. 
Wij hebben daartegen geen overwegende bezwaren om reden dat het niet kunnen splitsen 
slechts het gevolg is van de regionale woonvisie. Het ruimtelijk beleid voorzag daar immers 
wel in. 
De planregels worden aangevuld dat het inderdaad moet gaan om een oorspronkelijke, 
traditionele boerderij (type) van minimaal 900 m3, welke al voor de datum van de tervisie-
legging van het ontwerpbestemmingsplan (10 februari 2011) kadastraal in tweeën was 
gesplitst. 
Hiermee wordt zienswijze nummer 3 gehonoreerd. 

6. Landbouw (vorm en grootte van het agrarisch bouwvlak) 
Voor het behoud c.q. de toekenning van agrarische bouwvlakken en de beleidsruimte per 
bouwvlak is aangesloten bij het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers en de Struc
tuurvisie Gelderland. Concreet betekent dit dat een bouwvlak is toegekend indien: 

a. in het geldende beleid reeds sprake is van een bouwvlak, en 
b. op basis van de milieuvergunning en/of melding nog sprake is van een agrarische 

bedrijfsvoering. 
Een exacte ondergrens voor de minimale omvang van bedrijven om in aanmerking te komen 
voor een bouwvlak is niet eenduidig te geven. Bij de toekenning van een agrarisch bouwvlak 
is vastgehouden aan een ondergrens van minimaal 9 NGE. Voor de bedrijven met een om
vang tot 9 NGE is afhankelijk van de bedrijfssituatie en locatie een klein agrarisch bouwvlak 
op maat toegekend of een bestemming woondoeleinden. 
De agrarische bouwvlakken zijn in het voorontwerp en het ontwerpbestemmingsplan vastge
legd na ruime inspraakmogelijkheden voor belanghebbenden. 



Bij rechte kan een agrarisch bouwvlak worden toegekend van 1 ha. Deze oppervlakte kan 
onder voorwaarden door middel van de wijzigingsbevoegdheid worden uitgebreid tot 1,5 ha. 
Waar in de zienswijzen wordt gevraagd om behoud van het bestaande bouwvlak of een 
geringe aanpassing qua vorm en/of grootte ten behoeve van een bestaand vergund bedrijf is 
dat - gelijk ook bij de inspraak in 2008 - gehonoreerd, tenzij er sprake is van een omvang 
van het zijn van hobbyboer 
Zie in dit verband de zienswijzen met de nummers 6, 8, 13, 14, 17, 40, 57, 68, 69, 71 en 76. 
In de gevallen dat in de zienswijzen wordt gesproken over toekomstige, maar nog niet 
concreet ingediende bouwplannen en waarvoor een agrarisch bouwvlak nodig is van tussen 
de 1 ha en 1,5 ha, vinden wij dat deze actualisatie van het bestemmingsplan niet toelaat 
daaraan nu al medewerking te verlenen. Daarvoor is de wijzigingsbevoegdheid bedoeld. Er 
zal na de vaststelling van het bestemmingsplan getoetst moeten worden of het verzoek met 
bijbehorende onderzoeken voldoet aan de voorwaarden van die wijzigingsbevoegdheid. 
Om die reden worden de zienswijzen met de nummers 20, 28, 31, 44 en 48, niet (volledig) 
gehonoreerd. 

7. Legalisering niet agrarische bedrijven 
Voor en gedurende de looptijd van het geldende bestemmingsplan Buitengebied, herz. 2-
1988, zijn in het buitengebied een beperkt aantal niet-agrarische bedrijven ontstaan. Die 
bedrijven hebben wij, voor zover ze ook voldoen aan de eisen uit de milieuregelgeving, in het 
nieuwe bestemmingsplan gelegaliseerd voor de bestaande activiteit en tot de bestaande 
oppervlakte van de bedrijfsgebouwen en buitenstalling e.d. 
Dit leidt tot honorering van de zienswijze met nummer 12. 
Verzoeken om uitbreiding worden in het kader van deze actualisering niet gehonoreerd (zie 
hiervoor ook onderl). Dit leidt tot ongegrondverklaring van de zienswijze met nummer 4 en 
38. 

8. Mengvoederbedrijf De Hoop, Hummeloseweg, Zelhem 
Twee van de zienswijzen hebben betrekking op dit bedrijf. 
In zienswijze nummer 18 wordt aangegeven dat de bouwhoogte voor een deel van de 
bedrijfsbebouwing niet juist is weergegeven. De strook waarvoor de nieuwe bouwhoogte 
moet gelden is onvoldoende naar achteren getrokken waardoor de noodzakelijke uitbreiding 
niet is te realiseren. 
Voorts dat de buitenopslag van 300 m2 nog in de tabel moet worden opgenomen. 
In de tabel wordt wel rekening gehouden met de bebouwingsoppervlakte van 4271 m2 maar 
vervolgens wordt aangegeven dat de toegestane oppervlakte inclusief de oppervlakte is die 
genoemd is in de kolom uitbreiding. Bedoeld zal zijn exclusief. De dubbel bewoonde bedrijfs
woning is plaatselijk bekend als Hummeloseweg 73 en 73a en dient ook zo in de tabel te 
worden opgenomen. 

In zienswijze nummer 60 wordt gesteld dat er voor de locatie van mengvoederbedrijf De 
Hoop sprake is van onzorgvuldig handelen doordat er onvoldoende is gekeken naar de 
gevolgen voor het opnemen van uitbreidingsmogelijkheden van bedrijven buiten de 
agrarische sector. Gezien de ligging van het bedrijf ten opzichte van de dorpskern is het 
wenselijk/noodzakelijk het bedrijf te verhuizen naar een bedrijventerrein. 
In dat kader wordt verzocht het bedrijf aan de bestemming te onttrekken en de activiteiten 
voort te laten zetten op basis van het overgangsrecht. 
Het benutten van de bebouwingsmogelijkheden van het ontwerpbestemmingsplan zal leiden 
tot een onaanvaardbare belasting op de woningen wat betreft geluid, geur en stof. 
De voorgestane bouwhoogten zijn in strijd met een goede ruimtelijke ordening om reden dat 
een dergelijke hoogte afbreuk doet aan de karakteristieke uitstraling van het gebied. 
Er is sprake van een niet-gebiedsgebonden bedrijf. 
De in de tabel aangegeven uitbreidingsruimte wordt niet gemotiveerd. 



Naar aanleiding van beide zienswijzen het volgende. 
Met de vaststelling en goedkeuring van het bestemmingsplan Buurtschappen in 2005 is het 
bebouwingsvlak, de in acht te nemen bouwhoogte, de maximaal haalbare oppervlakte aan 
bedrijfsbebouwing en dergelijke voor het mengvoederbedrijf De Hoop vastgelegd. 
In het voorliggende ontwerpbestemmingsplan is rekening gehouden met de bebouwingsmo
gelijkheden uit dat geldende bestemmingsplan. 
Bij rechte kan er tot 4271 m2 worden uitgebreid (bestaand is 3304 m2) en met toepassing 
van een ontheffing tot maximaal 5695 m2. 
Daarnaast is rekening gehouden met een actualisering van de milieuvergunning van De 
Hoop om bepaalde milieuvoorzieningen te kunnen nemen, welke gevolgen hebben voor de 
hoogte van delen van de bebouwing (bijvoorbeeld om een geluidwerende kap te kunnen 
plaatsen teneinde overlast voor derden in te perken). 
Voor een nieuwe schoorsteen, ter vervanging van de bestaande drie, gaat het om een 
hoogte van maximaal 31 m. 
De in het kader van die milieuvergunning als bedrijfswoningen aangemerkte panden 
Hummeloseweg 81 en 73/73a worden ook in het bestemmingsplan als bedrijfswoning 
bestemd. Er is geen enkele reden - en ook niet gewenst - hierin onderscheid te maken bij 
de milieutoets en de ruimtelijke ordening omdat de woningen ook niet als burgerwoning in 
gebruik zijn. 
Het wegbestemmen van dit daar al jaren gevestigde bedrijf is niet reëel als nog in het jaar 
2005 de uitbreidingsruimte voor het bedrijf wordt vastgelegd en het bedrijf met die weten
schap werkt aan toekomstige ontwikkelingen waarbij het niet alleen maar gaat om uitbreiding 
maar er ook aandacht is voor het milieu c.q. woon- en leefklimaat. 
En om die milieumaatregelen op een passende wijze te kunnen treffen zijn bouwkundige 
aanpassingen nodig die op onderdelen noodzaken tot een afwijking van de bouwhoogte. 
Voor ons is in het licht van een recent vastgesteld bestemmingsplan Buurtschappen het 
wegbestemmen en het aandringen op verplaatsing (los van de kosten, welke aanzienlijk 
zullen zijn) niet aan de orde. 
Het gaat hier om een gebiedsgebonden bedrijf dat verwant is aan de agrarische sector 
Momenteel gaat het om een actualisatie van het bestemmingsplan, dus conserverend van 
aard waarbij grote ingrepen niet aan de orde zijn. 
Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat alleen de uitbreidingsmogelijkheden volgens het 
geldende bestemmingsplan Buurtschappen in dit ontwerp zijn meegenomen, dus geen extra 
uitbreidingsruimte. 
Waar gesproken wordt over een hoge geluidbelasting en andere milieuhinder merken wij op 
dat voor de beoogde aanpassingen/uitbreiding van het bedrijf de noodzakelijke onderzoeken 
zijn overgelegd en dat de uitkomst wat betreft de aanvraag om de milieuvergunning is dat die 
vergunning is verleend. 
De verwijzing naar de zienswijze in het kader van de milieuvergunningprocedure is voor ons 
aanleiding op te merken dat wij dat aldus begrijpen dat de milieuvergunning op punten onvol
ledig en onduidelijk is maar niet dat de milieuvergunning niet zou kunnen worden verleend 
om dat sprake zou zijn van een onleefbare situatie. 
Met het bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 2011wil de gemeente bedrijven - ook De 
Hoop - ontwikkelingsmogelijkheden bieden voorzover dit in ruimtelijk en in milieuhygiënisch 
opzicht mogelijk is. Gelet op de verleende milieuvergunning en het ruimtelijk kader op basis 
van het plan Buurtschappen is er naar de mening van de gemeente geen sprake van 
onzorgvuldig handelen. 



9. Milieueffectrapportage (MER) buitengebied Bronckhorst 
In zienswijze nummer 80 wordt ingegaan op het ontwerpbestemmingsplan en het MER. Naar 
de mening van de indiener biedt het plan en het MER onvoldoende aandacht: 

1. Teveel ontwikkelingsmogelijkheden intensieve veehouderij, vooral nabij woonbe
bouwing zoals kernen/verwevingsgebied. 

2. Geen onderbouwing van de zones voor ontwikkelingslocaties in het verwevings
gebied. 

3. Het MER brengt de effecten van het gehele buitengebied van de gemeente in beeld 
en niet alleen van het bestemmingsplan Buitengebied Zelhem & Steenderen. 

4. Het MER houdt onvoldoende rekening met andere plannen. 
5. De berekende ammoniakwinst in het MER is het gevolg van het Besluit huisvesting 

en niet van het plan. 
6. De algemene conclusie in het MER dat er een licht positief effect is op het thema 

ammoniak en natuur, kan niet worden gevolgd. De beoordeelde alternatieven hebben 
immers op geen enkel ander milieuthema een positief effect. 

7. In het bestemmingsplan is geen beperking opgenomen van het aantal bouwlagen. 

Naar aanleiding van deze zienswijze het volgende. 
In het kader van de actualisatie van de bestemmingsplannen is er voor gekozen dat voor het 
buitengebied van Bronckhorst 3 plannen zullen zijn: 

a. Hengelo/Vorden 2005/2008 inmiddels vastgesteld en onherroepelijk; 
b. Zelhem waarvan het ontwerp thans aan de orde is en 
c. Steenderen, Hummelo en Keppel waarvan het voorontwerp gereed is voor de 

inspraak. 
Voor het buitengebied van Zelhem is de keuze gemaakt voor het gebied van het landbouw
ontwikkelingsgebied Halle Heide een apart bestemmingsplan op te stellen gelet op de bijzon
dere problematiek. In een vastgestelde visie zijn de beleidsuitgangspunten beschreven en is 
er voor dat gebied een plan-MER opgesteld. Het ontwerp bestemmingsplan voor het LOG is 
(bijna) gereed voor de procedure. 
Voor het buitengebied van Zelhem was het voorontwerp eind 2008 gereed voor de inspraak. 
Kort daarna bleek dat er voor de buitengebiedplannen een plan-MER moest worden opge
steld gelet op de activiteiten welke die plannen mogelijk zouden maken. Het gaat daarbij met 
name om de uitbreidingsmogelijkheden voor de veehouderij. Het MER dient ertoe om het 
milieu een volwaardige plaats te geven bij de besluitvormingsprocedure over het bestem
mingsplan 

Op basis van het voorontwerp bestemmingsplan en de bestaande (ruimtelijke) beleidsdocu
menten is het MER geschreven waarbij verschillende alternatieven en scenario's zijn betrok
ken. Tevens is een passende beoordeling volgens de Natuurbeschermingswet opgenomen 
in verband met de aanwezigheid van Natura 2000 gebieden in of nabij het plangebied. Het 
MER (rapport van 27 april 2010) is later nog aangevuld (notitie van 14 september 2010). De 
Commissie m.e.r. heeft op 27 oktober 2010 advies uitgebracht. 
In het toetsingsadvies zegt de Commissie dat in het MER en de aanvulling tezamen de 
essentiële informatie aanwezig is om het milieubelang volwaardig mee te kunnen wegen. 

Bij de inventarisatie en (bevestigd bij) het opstellen van de aanvulling op het MER bleek dat 
het aantal agrarische bedrijven sterk is gedaald (> 50% ten opzichte van het geldende plan) 
waar tegenover staat een toename van het aantal burgerwoningen. In dit verband kan uit 
gegevens van het functieveranderingsbeleid worden opgemaakt dat er sinds 2006 binnen 
deze gemeente al 85 woningen zijn vergund op plaatsen waar een agrarisch bedrijf was 
gevestigd. 

Het gemeentelijk beleid zet in op uitbreidingsruimte voor de - nog levensvatbare- agrarische 
bedrijven door in de regels van het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid (dus niet bij 
rechte) op te nemen voor vergroting van een agrarisch bouwperceel tot 1,5 ha. Die 1,5 ha is 



bedoeld voor de grondgebonden landbouw. Voor de intensieve veehouderij geldt een maxi
mum van 1 ha. Uitzondering daarop is: 

- De (her)vestiging van maximaal 5 intensieve veehouderijen in het LOG Halle Heide. 
- Het aanwijzen van een bestaande locatie als ontwikkelingslocatie in het verwevings

gebied volgens het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers; die ontwikkelingsloca
ties kunnen alleen worden gerealiseerd in de door de provincie aangewezen gebie
den. 

- De concentratie van intensieve veehouderij op een bestaande locatie in het verwe
vingsgebied. 

Voor alle duidelijkheid merken wij op dat het Reconstructieplan Achterhoek en Liemers in het 
kader van dit bestemmingsplan vele malen wordt genoemd. Het gemeentebestuur geeft 
uitvoering aan dit provinciale plan met de kanttekening bekend te zijn met het feit dat de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State begin 2007 een streep heeft gehaald 
door de aanwijzing van gebieden als verwevingsgebied. 
Het reconstructiebeleid is echter doorvertaald in het Streekplan Gelderland (thans: Structuur
visie Gelderland). 

De criteria in de wijzigingsbevoegdheid moeten er borg voor staan dat de bedrijven zich op 
de goede plaats kunnen ontwikkelen met oog voor het woon- en leefmilieu. 
De zienswijze richt zich met name op de intensieve veehouderij. 
Wij kunnen daar deels aan tegemoet komen door aanvulling en verduidelijking van de criteria 
in de wijzigingsbevoegdheid ten behoeve van concentratie van intensieve veehouderijtakken 
en vergroting van het agrarisch bouwvlak ten behoeve van een intensieve veehouderij in het 
gebied aangewezen als reconstructiewetzone-verwevingsgebied ontwikkelingslocaties. 
Die aanvulling en verduidelijking heeft betrekking op: 

- Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de belangen van eigenaren en 
gebruikers van omliggende gronden, waartoe in ieder geval dient te worden 
aangetoond dat sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat op het gebied 
van geur, geluid en luchtkwaliteit. 

- Binnen gebouwen mag ten hoogste een bouwlaag worden gebruikt voor het houden 
van dieren ten behoeve van een intensieve veehouderij met dien verstande dat deze 
bepaling niet van toepassing is op pluimveehouderijen waarvoor maximaal twee 
bouwlagen zijn toegestaan. 

- Er mogen vanuit het oogpunt van natuurwetgeving geen belemmeringen bestaan. 
- Er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de verkeersveiligheid. 
- Er dient onderzoek te worden verricht naar flora en fauna alsmede de waterhuishou

ding en voorts vanuit archeologisch onderzoek is gebleken dat geen archeologische 
waarden worden geschaad. 

Verzoeken om toepassing te geven aan de wijzigingsbevoegdheid worden aan de daarin 
opgenomen criteria getoetst. Dit betekent dat de gemeente niet bij rechte alle door de 
landbouw gewenste uitbreidingsruimte honoreert maar onder meer ten aanzien van de 
intensieve veehouderij eerst medewerking kan toezeggen als aan alle vereisten is voldaan. 
Het opnemen van de wijzigingsbevoegdheid is overigens (mede) ingegeven door de 
uitkomsten van het MER en de inhoud van het toetsingsadvies daarover van de Commissie 
m.e.r. Bij het opstellen van het MER is uitgegaan van een modelmatige benadering. 

Binnen de 'reconstructiewetzone-verwevingsgebied ontwikkelingslocaties' welke aansluit op 
het landbouwontwikkelingsgebied Halle Heide liggen nog circa 16 agrarische bedrijven. 
Gelet op de criteria zoals opgenomen in de wijzigingsbevoegdheid is er geen enkele aanlei
ding de aanduiding van deze zone op de verbeelding te schrappen of een beschermings
zone te leggen rondom het buurtschap Halle Heide. 
Het bestemmingsplan Buitengebied Zelhem geeft regels voor het landelijk gebied en de 
buurtschappen Halle Heide, Halle Nijman en Wittebrink. In de toekomst is een bestemmings
plan voor geheel Bronckhorst denkbaar. 



Het vorenstaande leidt ertoe dat slechts ten dele wordt tegemoet gekomen aan de ziens
wijze. 

10. Recreatie 
Binnen de bestemming 'Recreatie-Verblijfsrecreatie' is een regeling opgenomen voor onder 
meer de terreinen van Bos en Enk aan de Halseweg in Halle, De Betteld aan de Aaltense
weg te Zelhem en Het Zonnetje aan de Ruurloseweg in Zelhem. 

Bos en Enk 
Het is de bedoeling dat op dit terrein uiteindelijk 74 recreatiewoningen worden gebouwd. 
Momenteel zijn dat er nog geen 50. Meer dan de helft van deze woningen wordt recreatief 
gebruikt, reden om de recreatieve bestemming te handhaven. Dit recreatiepark kent echter 
geen gemeenschappelijke voorzieningen, als een restaurant, zwembad, tennisveld en 
dergelijke. 
In de planregeling (artikel 16.4) wordt onder strijdig gebruik in ieder geval begrepen verblijfs-
recreatieve parken die niet bedrijfsmatig worden geëxploiteerd. 
Een dergelijke bepaling past volgens de indieners van de zienswijzen met de nummers 29, 
43, 49, 53 en 81 niet bij Bos en Enk. 
Wij kunnen daar mee instemmen. 
De feitelijke situatie is dat er sinds het ontstaan van Bos en Enk niet handhavend is opgetre
den tegen het ontbreken van een vorm van bedrijfsmatige exploitatie. Het is niet reëel die 
eis in de nieuwe planregeling op te nemen ook al is twee jaar geleden door de gemeente nog 
aangegeven dat een vorm van bedrijfsmatige exploitatie tot de mogelijkheden zou kunnen 
behoren. Gedacht werd toen aan een exploitant van een nabijgelegen recreatiepark. 
Dit betekent wel dat wij er voor kiezen de bestemming te wijzigen in die van 'Recreatie-
Recreatiewoning' waarbij de eis van bedrijfsmatige exploitatie niet geldt. 
Het aantal recreatiewoningen bedraagt maximaal 74. 
Daarmee zijn de hiervoor genoemde zienswijzen op dit punt gegrond. 
De indiener van zienswijze nummer 39 verkeerde kennelijk in de veronderstelling dat de nog 
te realiseren recreatiewoningen waren wegbestemd. Dit is dus niet het geval. De zienswijze 
is dan ook ongegrond. 
De indiener van zienswijze nummer 43 vraagt wederom de recreatieve bestemming te 
vervangen door een woonbestemming en de bouwregels te verruimen. Hier wordt herhaald 
hetgeen al in het kader van de inspraak is gesteld, namelijk dat het complex Bos en Enk 
gelegen is in de Ecologische Hoofdstructuur en alleen al daarom van die omzetting geen 
sprake kan zijn. Een ander argument is dat meer dan de helft van de woningen recreatief 
wordt gebruikt en dat aantal zal alleen maar toenemen als de resterende woningen worden 
gebouwd en de persoonsgebonden beschikkingen komen te vervallen. 
De zienswijze is voor dit onderdeel ongegrond. 
In dezelfde zienswijze wordt er op gewezen dat - anders dan in de tabel staat vermeld - het 
adres is Halseweg 54 (en niet 52-54) en er op het terrein geen beheerderswoning aanwezig 
is. Het pand Halseweg 52 is een burgerwoning. 
De zienswijze is op dit punt gegrond en zal ertoe leiden dat de tabel en de verbeelding 
worden aangepast en de burgerwoning met bijbehorend erf wordt bestemd tot 'Wonen'. 

De Betteld 
Camping De Betteld is in het ontwerpbestemmingsplan bestemd als 'Recreatie-Verblijfsre
creatie' met als toegestane recreatiemiddelen 50 recreatiewoningen, 215 stacaravans, 165 
toeristische standplaatsen en een groepsaccommodatie met 150 slaapplaatsen. De 
oppervlakte van de gemeenschappelijke voorzieningen is vastgelegd op 5212 m2. Een 
activiteitenhal maakt deel uit van deze gemeenschappelijke voorzieningen. 
Tegen dit onderdeel van het bestemmingsplan zijn 2 zienswijzen ingediend. 



In zienswijze nummer 16 wordt door een buurtbewoner aangegeven de bestemmingsom
schrijving te vaag te vinden en dat de activiteitenhal niet altijd wordt gebruikt ten behoeve 
van de campinggasten, maar meer als dagrecreatieobject c.q. hotel- en congrescentrum. 
Onze reactie hierop is dat in de bestemmingsregels (artikel 16) bij de bestemmingsom
schrijving in algemene zin wordt aangegeven wat is toegestaan en meer specifiek in de 
bijbehorende tabel de aard van de aantallen zoals hiervoor aangegeven. Naar onze mening 
is de bestemmingsomschrijving hiermee duidelijk. 
De gemeenschappelijke voorzieningen moeten worden gebruikt overeenkomstig en ten 
behoeve van de bestemming Verblijfsrecreatie. 
Met betrekking tot de activiteitenhal merken wij op dat in het geldende bestemmingsplan is 
aangegeven dat de activiteitenhal ten dienste staat van het gebruik door campinggasten. 
In het nu voorliggende nieuwe bestemmingsplan zal dit element duidelijk(er) in de regels 
moeten worden vastgelegd en zo nodig zal ook tegen strijdig gebruik handhavend moeten 
worden opgetreden. 
Zienswijze nummer 16 is naar onze mening gegrond wat betreft het gebruik van de 
activiteitenhal en voor het overige ongegrond. 
In zienswijze nummer 83 wordt door Ingenieursbureau van Nierop - zonder begeleidend 
schrijven en niet ondertekend - een inrichtingsplan (fase 1 en 2) overgelegd voor vakan
tieoord De Betteld. In het inrichtingsplan wordt gesproken overeen herindeling van be
staande functies wat leidt tot extra plaatsen (fase 1) en toevoegingen (fase 2) welke niet 
passen binnen het geldende bestemmingsplan Buitengebied, herziening 1-2000 (De 
Betteld). 
Waar sprake is van afwijkingen ten opzichte van het geldende bestemmingsplan en het 
nieuwe ontwerpbestemmingsplan wordt in het voorwoord van het inrichtingsplan aange
geven dat deze dienen als zienswijze tegen het ontwerp. 
Onze reactie op deze zienswijze is als volgt. 
De zienswijze is niet ondertekend en daarmee niet-ontvankelijk. Ofschoon niet noodzakelijk 
willen we inhoudelijk het volgende opmerken. 
Het ontwerpbestemmingsplan is een actualisatie van de situaties in het buitengebied sinds 
de vaststelling in 1989 van het plan Buitengebied, herz. 2-1988. 
Daarbij past niet dat daarin zonder onderzoek en beoordeling van de ruimtelijke aanvaard
baarheid afwijkingen van het geldende plan en strijdigheden met het nieuwe plan worden 
meegenomen. Het inrichtingsplan zal als een nieuwe ontwikkeling op de aanvaardbaarheid 
moeten worden beoordeeld en bij akkoordbevinding volgt een zelfstandige ruimtelijke 
procedure. Hoewel het geldende bestemmingsplan geen limiet stelde aan het aantal 
toeristische standplaatsen, blijkt uit het ingediende inrichtingsplan niet dat er reeds een 
uitbreiding van dit aantal heeft plaatsgevonden. Het bestaande aantal toeristische 
standplaatsen van 165 wordt daarom gehandhaafd in deze actualisering. 
Hierbij dient te worden opgemerkt dat ook de bewoners in het gebied zich altijd zeer kritisch 
hebben opgesteld, hetgeen betekent dat ook met hen zal moeten worden gecommuniceerd. 
Het inrichtingsplan zoals dat nu voorligt vergt nadere advisering en overleg. 

Het Zonnetje 
Bungalowpark Het Zonnetje en het aangrenzende park Het Vossenveen aan de Ruurlose
weg 30 hebben in het geldende bestemmingsplan Buitengebied, herz. 2-1988, de bestem
mingen 'kampeercentrum C' en 'centrale voorzieningen voor verblijfsrecreatie'. 
In het ontwerpbestemmingsplan is gekozen voor één bestemming, te weten 'Recreatie-
Verblijfsrecreatie' met vermelding van de aard van de activiteit, de aantallen recreatiewo
ningen, de oppervlakte van de bestaande gemeenschappelijke voorzieningen en al dan niet 
gelieerde horeca. 
Er zijn met betrekking tot deze locatie en de directe omgeving 2 zienswijzen ingediend. 
In zienswijze nummer 37 wordt aangegeven dat de inventarisatie van het aantal recreatiewo
ningen en de aangeduide voorzieningen voor Het Zonnetje niet klopt. 



Die inventarisatie is opnieuw verricht. In 1973 en 1976 zijn dubbele zomerhuisjes gebouwd 
zonder interne verbinding. De uitkomst is dat er inderdaad 54 recreatiewoningen aanwezig 
zijn op bungalowpark Het Zonnetje. De zienswijze is gegrond. 

Zienswijze nummer 79 richt zich tegen de wijze van invulling van de EHS en het multifunc
tioneel gebied bij en rondom Het Zonnetje, het schrappen van de bestemming 'centrale 
voorzieningen voor verblijfsrecreatie', de cumulatieve gevolgen van de diverse arceringen op 
de verbeelding alsmede het gemeentelijk toezicht en de handhaving op Het Zonnetje. 
Tijdens de hoorzitting is een en ander uitvoerig toegelicht. 
Onze reactie op deze zienswijze is als volgt. 
Het bungalowpark heeft zijn recreatieve bestemming behouden. 
De in het Streekplan Gelderland 2005 (thans Structuurvisie geheten) aangegeven delen van 
het groenblauwe raamwerk en het multifunctioneel gebied rondom Het Zonnetje zijn overge
nomen door die delen te bestemmen tot natuur, bos, agrarisch met waarden landschap en 
natuur alsmede agrarisch. 
Ten opzichte van het geldende bestemmingsplan is er sprake van toevoeging van natuur. 
De bestemming 'centrale voorzieningen voor verblijfsrecreatie' is geschrapt en geïntegreerd 
in de bestemming 'Recreatie-Verblijfsrecreatie' waarbij de aantallen recreatiewoningen, be
drijfswoningen en de oppervlakte aan gemeenschappelijke voorzieningen bij Het Zonnetje 
zijn vastgelegd. 
Wij zullen niet tegenspreken dat in de loop der jaren de omvang en het niveau van de ge
meenschappelijke voorzieningen is achteruit gegaan, maar wij beschouwen het in de eerste 
plaats een taak van de eigenaar/beheerder en de eigenaren c.q. de Verenigingen van Eige
naars gezamenlijk om te komen tot een bepaalde kwaliteit van het recreatiepark. 
De arceringen op de verbeelding betreffen een groene lijn voor de provinciale reconstruc
tiewetzonering extensiveringsgebied (met name van belang voor de landbouw) en een rode 
lijn in verband met aanlegvergunning EHS verbindingszone (ter voorkoming van ongewenste 
ingrepen in het landschap). In verband met de aanwezigheid van Het Zonnetje en Het 
Vossenveen is ten behoeve van de functieaanduiding van die beide parken (sr-10 en sr-11) 
een scheidingslijn aangebracht. Die arceringen hebben tot doel het kwetsbare gebied te be
schermen tegen ongewenste ingrepen. 
De toezicht op en de handhaving van regelgeving, waaronder ook het bestemmingsplan is 
een gemeentelijke taak. In de toelichting van het bestemmingsplan (hoofdstuk 8) is aange
geven dat het toezicht onder meer plaats vindt vanuit de thema's permanente bewoning, 
klachten/verzoeken om handhaving en onze eigen constateringen. 
Deze zienswijze is in onze opvatting ongegrond. 

11. Schooltinkweg 12 
Bij de inventarisatieronde ten behoeve van de actualisatie van het bestemmingsplan 
Buitengebied is de feitelijke situatie in beeld gebracht en met inachtneming van de be
stuurlijke besluiten daarover. 
Onder het bestemmingsplan Buitengebied, herz. 2-1988, hadden de percelen de bestem
ming 'Agrarisch produktiegebied A (met bouwperceel I). Die bestemming laat toe een 
agrarisch bedrijf met bijbehorende gebouwen. Na splitsing van eigendommen is de situatie 
aldus dat het pand Schooltinkweg 12 een burgerwoning is; bij het pand staan nog enkele 
voormalige agrarische bedrijfsgebouwen welke deels in gebruik zijn ten behoeve van een 
niet agrarisch bedrijf. Dit bedrijf wordt verplaatst naar het bedrijventerrein in Zelhem. De 
bouw daarvan is al vergevorderd. Waar nodig wordt tegen illegaal gebruik opgetreden. 
Naast het perceel Schooltinkweg 12 (perceel nummer kadastraal U 715) staat een agrarisch 
bedrijfsgebouw waar paarden worden gehouden. De daarbij oorspronkelijk behorende 
bedrijfswoning is thans de burgerwoning op nummer 12. 
Verzoeken om te komen tot de vestiging van een manege op het perceel U 715 en de bouw 
daarbij van een bedrijfswoning zijn steeds afgewezen. 



De op het aangrenzende perceel ( nummer kadastraal sectie U 13) staande bedrijfsschuur 
wordt in het kader van besluitvorming over functieverandering afgebroken. 
Op basis van de inventarisatie en bestuurlijke besluiten leidt ertoe dat het perceel School
tinkweg 12 is bestemd als 'Wonen', Schooltinkweg U 715 een agrarische bestemming heeft 
met bouwvlak, maar zonder de mogelijkheid daarbij een bedrijfswoning te bouwen. 
Voor het perceel nummer U 13 is een agrarische bestemming zonder bouwvlak opgenomen. 
De bestaande schuur valt onder het overgangsrecht. 
Het vorenstaande leidt tot ongegrondverklaring van de zienswijzen met de nummers 36, 64 
en 73. 

12. Solitaire gebouwen/bouwwerken in het 'veld' 
In het buitengebied staan op meerdere locaties in het 'veld', los van de huisplaats, ge
bouwtjes of bouwwerken als een paardenstal, schuilhut, berging e.d. Deze kleinere bouw
werken zijn op de verbeelding (plankaart) niet alle aangeduid. Dit leidt bij de zienswijzen tot 
het verzoek (zie nr. 2) een paardenstal toch op de verbeelding aan te duiden. De indiener 
van de zienwijze stemt in met een schriftelijke bevestiging dat het betreffende opstal valt 
onder de overgangsbepaling van het plan. Het gaat alleen om legale bouwwerken. 

13. Woningbouw (functieverandering van agrarisch naar wonen en woningsplitsing) 
In de toelichting op het bestemmingsplan wordt op de bladzijden 27 en 28 ingegaan op de 
regionale woonvisie Achterhoek 2010-2020. Deze visie stelde de gemeenteraad vast op 27 
januari 2011. 
De consequentie van het bijgestelde woonbeleid is dat in gevallen van functieverandering 
van agrarisch naar wonen het bouwplaninitiatief moet passen in het woningbouwprogramma 
voor de periode tot 2020. 
Daarnaast is het splitsen van een oorspronkelijke, traditionele boerderij met een inhoud van 
minimaal 900 m3 in twee zelfstandige woningen niet meer mogelijk. 
In het voorontwerp bestemmingsplan (versie november 2008) was de mogelijkheid van 
functieverandering niet gekoppeld aan het woningbouwprogramma en behoorde woning
splitsing tot de mogelijkheden via een wijzigingsbevoegdheid. 
In enkele zienswijzen wordt aangegeven dat gewacht is op het nieuwe bestemmingsplan om 
het bouwplan tot woningsplitsing zonder een aparte procedure te kunnen realiseren. 
Zienswijze nummer 3 (Heurneweg 5 en 7) heeft hierop betrekking. Tijdens de hoorzitting 
hebben betrokkenen aangegeven dat splitsing niet direkt noodzakelijk is als er per woon-
eenheid wel maximaal 100 m2 aan bijgebouwen wordt toegestaan. De bijgebouwen van 
betrokkenen zijn in slechte staat en staan aan een zijde van de dubbelbewoonde woning. 
Indien het woongebouw voldoet aan de criteria voor splitsing m.u.v. het passen in het 
woningbouwprogramma en bij het voorontwerp al de wens voor splitsing is aangegeven, zal 
met een aanduiding op de verbeelding worden aangegeven dat er maximaal 200 m2 aan lijkt 
ons hiervoor een aanvulling van de regels billijk. 

14. Woningbouw (dubbele bewoning van een pand welke door de gemeente als één 
woning wordt aangemerkt) 

In de toelichting op het bestemmingsplan wordt op blad 41 gemeld dat bij de inventarisatie 
van de huidige situatie het geldende bestemmingsplan en het bouwvergunningendossier 
maatgevend is voor de bestemming van 1 dubbelbewoonde burgerwoning of 2 burger
woningen in 1 woongebouw. Een woning die volgens de verleende bouwvergunning een 
interne verbinding behoort te hebben is dus als 1 woning in het bestemmingsplan opgeno
men. 
De hieronder vermelde zienswijzen hebben betrekking op een situatie dat volgens de ver
leende bouwvergunning binnen het hoofdgebouw sprake dient te zijn van onderlinge bereik
baarheid (= dubbele bewoning) maar in de praktijk de situatie wordt ervaren als woningsplit
sing (= helft van een dubbele woning). De interne verbinding is er niet altijd meer. 



Nr. 7 Wolsinkweg 8/8a in Zelhem 
Nr. 18 Hummeloseweg 73/73 in Zelhem 
Nr. 33 Berkendijk 2/2a in Zelhem 
Nr. 41 Halseweg 50/50a in Halle 
Nr. 51 Everhardinkweg 6/6a in Zelhem 

15. Woningbouw (vergroting van het bestemmingsvlak 'wonen') 
In het voorliggende bestemmingsplan wordt de ontwikkeling in het buitengebied gedurende 
de laatste 20 jaar duidelijk: minder agrarische bedrijven (- 50%), omzetting van bedrijfswo
ningen naar burgerwoningen, toename niet-agrarische functies. 
Op basis van het nieuwe beleid mogen woningen een inhoud hebben van 750 m3 en per 
woning een gezamenlijke oppervlakte van 100 m2 aan bijgebouwen. 
In een aantal zienswijzen wordt om enige vergroting van het bestemmingsvlak gevraagd in 
verband met de situering van de bijgebouwen op het erf. 
Waar de oppervlakte van het bebouwingsvlak niet al te ruim is, wordt dit gehonoreerd 
(zienswijzen met de nummers 5, 34, 45, 59 en 67) om reden dat de maximum norm van 100 
m2 aan bijgebouwen geen wijziging ondergaat. 

B. Samenvatting overzicht (excelbestand) van de zienswijzen en gemeentelijk stand
punt 



No. Decos-

nr:

datum 

brief

Datum 

ingekomen

Inhoud reactie Horen: Reactie op zienswijze: opmerking

1 51170 12-2-2011 15-2-2011 De verwerking op de verbeelding van 

observatiehut en veldschuur en de 

bestemming als 'bos' van de 

beheerseenheden 4 en 5 is niet 

overeenkomstig de beantwoording van de 

inspraakreactie.

geen hoorzitting aan de wens van de indiener wordt tegemoet gekomen door aanpassing 

van regels en verbeelding; zienswijze gegrond

2 51292 15-2-2011 17-2-2011 paardenstal aan de Bielemansdijk 

aanduiden op de verbeelding

geen hoorzitting bevestigen dat paardenstal valt onder het overgangsrecht zienswijze namens moeder

3 51315 18-2-2011 21-2-2011 woningsplitsing voor Heurneweg 5 en 7 

volgens de regels niet mogelijk; dit is 

anders dan tijdens de inspraak 

aangegeven; tijdens hoorzitting aangegeven 

dat de insteek is dat bij elk deel van de 

dubbelbewoonde woning 100 m2 aan 

bijgebouwen kan komen

gehoord op 23 maart 

2011

woningsplitsing niet mogelijk door wijziging in het woonbeleid; m.b.t. de 

wens geuit tijdens hoorzitting om 100 m2 aan bijgebouwen per 

wooneenheid toe te staan dit koppelen aan de beleidscriteria voor splitsing 

en alleen voor een kadastraal gesplitst hoofdgebouw ten tijde van de 

tervisielegging van het ontwerpplan; zie ook algemeen deel responsnota; 

zienswijze ongegrond m.b.t. splitsing en deels gegrond m.b.t. toestaan van 

de bijgebouwen per wooneenheid om reden dat er criteria zullen gelden.  

zienswijze ingediend namens 

fam. J.G. Kuenen en fam. 

G.Kuenen

4 51455 21-2-2011 23-2-2011 1. pand nr. 42 is al 50 jaar dubbel bewoond; 

dit opnemen in het plan; 2.aan tabel 

toevoegen verkoop aanverwante artikelen 

als onderdelen en accssoires; 3. graag 

uitbreiding van bebouwing van 188 m2 naar 

400 m2; 4. buitenopslag verruimen van 300 

m2 naar 400 m2 en buitenterrein vergroten 

naar 1000 m2

geen hoorzitting 1. de bedrijfswoning is een dubbelbewoonde woning met de huisnummers 

42 en 42a; nr. 42B valt onder het overgangsrecht en is niet positief 

bestemd omdat die ruimte in 2010 bij de garage/werkplaats is getrokken, 

die daardoor een bestaande oppervlakte van 188 m2 heeft;  2.aan de tabel 

wordt toegevoegd:verkoop van aanverwante artikelen zoals onderdelen en 

accessoires; 3. alle onder het overgangsrecht vallende garagebedrijven 

worden in het plan gelegaliseerd tot de bestaande omvang, zonder 

uitbreidingsruimte bij rechte; verzoeken om uitbreiding zijn nieuwe 

ontwikkelingen welke buiten dit plan vallen; 4. buitenopslag is niet 

toegestaan; in de tabel wel opgenomen 300 m2 voor buitenstalling als 

bestaand gebruik, dit niet verhogen naar 400 m2 of 1000 m2; zienswijze 

gegrond voor aanvulling tabel voor het overige ongegrond.

5 51459 22-2-2011 23-2-2011 vergroten van bouwvlak 'Wonen' met 5 m in 

noordelijke richting ten koste van de 

bedrijfsbestemming

geen hoorzitting diepte bouwvlak 'Wonen' is 25 m1; vergroten naar 30 m1 honoreren; 

zienswijze gegrond.

zienswijze gericht aan 

gemeente; doorzenden aan 

gemeenteraad; heeft 

betrekking op 

Keijenborgseweg 28

6. 51702 24-2-2011 1-3-2011 verzoek agrarisch bouwperceel in 

overeenstemming te brengen met dat van 

geldend bestemmingsplan

geen hoorzitting bouwperceel aanpassen zoals gevraagd; zienswijze gegrond

7. 51699 1-3-2011 1-3-2011 verzoek  is aanduiding van Wonen (2) 

overeenkomstig de feitelijke situatie

geen hoorzitting in 1996 verleende bouwvergunning voorziet niet in splitsing; bestaande 

schuur dient voor stalling werktuigen en bergruimte; splitsing past niet in  

gemeentelijk beleid; zienswijze ongegrond

8. 51703 25-2-2011 1-3-2011 1. verzoek om handhaving agrarisch 

bouwperceel Halseweg 36, Zelhem en 2. 

opname evenemententerrein in plaats van 

bij Slangenburgweg 2

gehoord op 31 maart 

2011

1.het beleid is dat een agrarisch bouwvlak wordt gehandhaafd als er op 

basis van de milieuvergunning en/of melding nog sprake is van een 

agrarische bedrijfsvoering (zie blz. 31 van de plantoelichting); daarbij niet 

aan de orde of het (nog) gaat om een volwaardig agrarisch bedrijf; er is 

een melding van de vorige en  de toekomstige bedrijfsactiviteit; er is meer 

dan 15 ha grond beschikbaar; gelet op het overgelegde bedrijfsplan het 

agrarisch bouwvlak toekennen; 2. de opname van een evenemententerrein 

is een nieuwe ontwikkeling welke niet past bij deze actualisatie; zienswijze 

gegrond voor 1 en ongegrond voor 2. 

zienswijze ingediend namens 

Globe Agro BV/ 

J.B.Roozegaarde



9. 51778 1-3-2011 2-3-2011 1. minicamping valt onder bestemming 

horeca;geeft overlast; bestemmingsvlak 

'horeca'verkleinen 2. aan deel van perceel 

is agrarische bestemming ontnomen en 

wordt 'horeca' ten koste van het woonge-not 

3. bezwaar tegen de uitbreiding bij rechte, 

bij wijziging en via omgevingsver-gunning 4. 

parkeerbehoefte niet realise-ren op grond 

met agrarische bestemming; 5. tijdens 

hoorzitting aandacht gevraagd voor 

problematiek woningsplitsing en de melding 

dat de postduivenvereniging daar niet meer 

is gevestigd

gehoord op 23 maart 

2011

1. de bestaande activiteiten op het perceel Keijenborgseweg 27 zijn 

bestemd; hiermee is geen uitbreiding van de minicamping mogelijk; 2. ten 

opzichte van geldend bestemingsplan is de agrarische bestemming niet 

gewijzigd; 3. de uitbreiding bij rechte is gebruikelijk en voor het overige via 

een procedure met de gebruikelijke mogelijkheden om te reageren; 

4.parkeertterrein wordt niet op agrarische bestemming aangelegd; 5. 

woningsplitsing past niet (meer) in gemeentelijk beleid; zienswijze gegrond 

wat betreft vertrek postduivenvereniging en voor het overige ongegrond.

percelen Keijenborg-

seweg/Hoegenstraat

10. 51781 1-3-2011 2-3-2011 gelijk aan nummer 9 gehoord op 23 maart 

2011

gelijk aan nummer 9 percelen Keijenborg-

seweg/Hoegenstraat

11. 51815 

en 

51878

2-3-2011 3-3-2011 verzoek agrarisch bouwperceel in over-

eenstemming te brengen met de in sep-

tember 2008 vergunde situatie; aanvul-lend 

verzoek om wijziging grens extensi-

veringsgebied en verwevingsgebied RP 

Achterhoek en Liemers

geen hoorzitting grens agrarisch bouwperceel wijkt nauwelijks af van grens art. 11 WRO 

(oud) wijzigingsplan; reconstructiewet zone betreft verwevingsgebied 

ontwikkelingslocaties en deze zone is vastgesteld door de provincie en kan 

de gemeente niet wijzigen; zienswijze ongegrond

12. 51880 

en 

52303

4-3-2011 

en 14-3-

2011

7-3-2011 en 

15-3-2011

1. bestaand gebruik positief bestemmen; 2. 

oppervlakten in tabel aanpassen; 3. de 

verbeelding aanpassen t.o.v. Wiekenweg 7

geen hoorzitting 

nodig; indiener zal 

zonodig inspreken bij 

de raadscommissie

1.en 2. Overeenkomstig bestaand gebruik wordt opslagruimte en 

caravanstalling Wiekenweg 5 (= 820 m2) binnen de bestaande bebouwing 

positief bestemd als Bedrijf zonder dienstwoning en opgenomen in de 

tabel in artikel 6 zonder uitbreidingsmogelijkheden. Buitenopslag en 

buitenstalling is geen overgangsrecht of bestaand gebruik en wordt niet 

toegestaan. Zie ook algemeen deel van de responsnota. De molenromp 

behoudt de bestemming Maatschappelijk met dezelfde oppervlakte als in 

het ontwerp. 3. verbeelding aanpassen aan eigendomssituatie U622 hoort 

bij de woonbestemming Wiekenweg 7/U623;zienswijze ongegrond voor 

oppervlakte buitenopslag/buitenstalling, voor het overige gegrond.

percelen Wiekenweg 3 en 5

13. 51971 7-3-2011 8-3-2011 1. wijziging vorm bouwperceel i.v.m. bouw 

nieuwe woning; 2. wijziging regels i.v.m. 

situering woning bij herbouw

gehoord op 31 maart 

2011

1. wijziging vorm agrarisch bouwvlak akkoord; 2. voor alle 

bedrijfswoningen regels m.b.t. situering bij herbouw en verplaatsing buiten 

bebouwingscontour versoepelen door daarvoor in de plaats slechts de eis 

van bouwen binnen het bouwvlak, op maximaal  20 meter van bestaande 

woning en qua akoestiek moeten voldoen aan de Wet geluidhinder; 

zienswijze gegrond

14. 51975 2-3-2011 8-3-2011 verzoek om een agrarisch bouwperceel 

t.b.v. kwekerij Terborgseweg 6

geen hoorzitting Het beleid is dat een agrarisch bouw-vlak wordt gehandhaafd als er op 

basis van de milieuvergunning en/of melding nog sprake is van een 

agrarische be-drijfsvoering (zie blz. 31 van de plantoe-lichting); daarbij niet 

aan de orde of het (nog) gaat om een volwaardig agrarisch bedrijf. Er is in 

2008 een melding gedaan en het bedrijf is bekend bij de Dienst Regeling 

van het ministerie van ELI (bijna 13 ha grond waarvan ruim 3 ha t.b.v. de 

tuinbouw); zienswijze gegrond en bestemming omzetten van 'Wonen' naar 

'Agrarisch met beperkt bouwvlak'; plaats bouwvlak in overleg bepalen; 

zienswijze gegrond

15. 52014 7-3-2011 9-3-2011 afbakening grens met landgoed Wolfdael is 

niet correct

geen hoorzitting cultuurgrond (een gedeelte van perceel nr. 776) in eigendom bij 

betrokkene is ten onrechte bestemd voor natuur als onderdeel van het 

landgoed; dit wordt gecorrigeerd; zienswijze gegrond.



16. 52086 9-3-2011 10-3-2011 1. vindt bestemmingsomschrijving voor 

camping 'De Betteld' te vaag; in de 

begrippenlijst wordt niet aangegeven wat 

wordt verstaan onder verblijfsrecreatie, 

recreatie, recreatieve doeleinden en 

dagrecreatie, dit ten koste van de 

rechtszekerheid; 2. de activiteitenhal wordt 

niet altijd gebruikt ten behoeve van de 

campinggasten, maar meer als 

dagrecreatieobject c.q. hotel- en 

congrescentrum

geen hoorzitting 1. in de bestemmingsregels wordt bij de bestemmingsomschrijving in 

algemene zin aangegeven wat is toegestaan en meer specifiek in de 

bijbehorende tabel; zie het algemene deel van de responsnota; de 

gemeenschappelijke voorzieningen moeten gebruikt worden 

overeenkomstig en ten behoeve van de bestemming; 2. de activiteitenhal 

staat slechts ten dienste van het gebruik door campinggasten; dit 

duidelijk(er) in de regels opnemen; tegen strijdig gebruik handhavend 

optreden; zienswijze gegrond wat betreft het gebruik van de activiteitenhal, 

voor het overige ongegrond.

17. 52201 10-3-2011 11-3-2011 deel van bedrijfsbebouwing Veengoot 10 in 

Halle ligt buiten het agrarisch bouwperceel 

en heeft de bestemming 'Natuur'; verzoek is 

het bouwperceel aan te passen opdat 

bebouwing binnen bouwperceel valt

gehoord op 30 maart 

2011

deel van de bedrijfsbebouwing/voorerf en cultuurgrond ligt in smalle strook 

aangeduid als Natuur; niet logisch; zienswijze gegrond en de verbeelding 

aanpassen

zienswijze ingediend namens 

de heer G.E.J. Klein Geltink

18. 52204 10-3-2011 11-3-2011 1. verzoek om aanpassing bouwhoogte deel 

bedrijfsbebouwing De Hoop; 2. er is in de 

tabel geen rekening gehouden met 

buitenopslag; 3. de genoemde uitbrei-

dingsruimte is niet juist weergegeven; 4. het 

gaat om een dubbel bewoonde 

bedrijfswoning Hummeloseweg 73 en 73a; 

5. bebouwing voorm school valt deels 

buiten bestemmingsvlak

geen hoorzitting 1. akkoord conform eerdere besluitvorming; 2.buitenopslag van 300 m2 

akkoord; 3. uitbreidingsruimte zal juist worden weergegeven; 4.tabel 

aanpassen voor dubbelbewoonde woning 73/73a; 5. bebouwing valt 

binnen bebouwingsvlak; zienswijze gegrond voor 1,2, 3 en 4 en ongegrond 

voor 5 (zie ook het algemeen deel van de responsnota)

zienswijze ingediend namens 

De Hoop Mengvoeders BV en 

De Hoop Vastgoed BV; zie 

ook nummer 60

19. 52206 11-3-2011 14-3-2011 de door de gemeente toegepaste vrijstel-

lingsgrenzen voor archeologisch onder-zoek 

houden geen rekening met de (te 

verwachten) archeologische waarden; 

motivering daarvoor ontbreekt

geen hoorzitting De zienswijze geeft ons aanleiding tot gewijzigde vaststelling op dit 

onderdeel; zie verder het raadsvoorstel en het algemeen deel van de 

responsnota onder het kopje 'Archeologie' .

20. 52278 

en 

52312

11-3-2011 

en 14-3-

2011

14-3-2011 en 

15-3-2011

1. verzoek om groter agrarisch bouwper-

ceel op basis van concreet verzoek; 2 

verzoek mestopslag binnen bouwperceel te 

brengen; 3. de vraag is of aanduiding als I.V-

bedrijf alsnog moet plaatsvinden 4. opslag 

van voeropslag buiten bouwperceel 

reguleren en niet als strijdig gebruik; 5. 

moet in de tabel bij sa-34 ook oppervlakte 

worden genoemd ?; 6. verzoek binnen 

bouwperceel geen beschermingszone 

archeologische waarden op te nemen

geen hoorzitting 1. het verzoek om een groter agrarisch bouwvlak op basis van een 

concreet verzoek wordt beschouwd als nieuwe ontwikkeling en in een 

afzonderlijk raadsvoorstel behandeld; 2. Mestopslag buiten bestaand 

bouwblok wordt binnen het bebouwingsvlak gebracht. 3. De aanduiding is 

hier alleen van belang voor IV-bedrijven in extensiveringsgebied. 4.regelen 

in art 3.5.1.onder d. want sleufsilo's van 7,5 x 45m zijn in de 

milievergunning opgenomen. 5. bebouwing is opgenomen in sa-12. 6. Dit 

is bestaand beleid dat in het bestemmingsplan moet worden opgenomen. 

Zie ook algemeen deel van de responsnota. Zienswijze ongegrond voor 

punt 1,3, 5 en 6 en gegrond voor 2 en 4.

zienswijze ingediend namens 

maatschap Roekevisch, 

Everhardinkweg 3/3a; 

ontvangen per fax en brief

21. 52301 14-3-2011 15-3-2011 verzocht wordt om aanpassing van toe-

lichting en regels m.b.t. de laagvliegroute

geen hoorzitting toelichting (blz 75) en regels (art. 34.1) aanpassen door NAP te vervangen 

door 'ten opzichte van het maaiveld'; binnen de zone geen mogelijkheid 

voor bouw antenne-mast; zienswijze gegrond

22. 52302 14-3-2011 15-3-2011 verzocht wordt om waarde archeologi-sche 

verwachting niet van toepassing te laten zijn 

op agrarisch bouwvlak van Schennink 

omdat er sprake is van geroerde grond 

gehoord op 30 maart 

2011

een versoepeling van de regeling bij de ar-cheologische parels is niet 

mogelijk; zienswijze onge-grond

zienswijze ingediend namens 

C.A.B. Schennink, 

Everhardinkweg 1, Zelhem

23. 52313 13-3-2011 15-3-2011 1.verzoeken woonbestemming te beper-ken 

tot de huidige woning met onder-grond; voor 

overige agrarische bestem-ming handhaven 

voor toekomstig agra-risch gebruik; 2. wil 

mogelijkheid houden voor 

functieverandering

gehoord op 30 maart 

2011

1. voor geldend agra-risch bouwperceel komt bestemming 'Wonen' in de 

plaats; 2. regeling functieverandering ook van toepassing bij voorm 

agrarische bebouwing;huidig gebruik als groothandel in 

bodemverbeterende produkten is strijd gebruik; verzoek functieverandering 

kan worden ingediend; zienswijze ongegrond 



24. 52315 14-3-2011 15-3-2011 1. scheiding aanbrengen tussen de 

bestemmingsvlakken voor de percelen T298 

en T255 overeenkomstig antwoord op 

inspraakreactie; 2. verzoek onkostenver-

goeding; 3. bebouwing op perceel T 298 

positief bestemmen en behorend bij be-

drijfsperceel op Eckhorsterstraat 5/5a of een 

woonbestemming voor perceel T 298

geen hoorzitting 1 en 3. perceel T255 = Wonen en opstallen perceel T298 op-nemen als 

agrarisch met bouwperceel met koppelteken naar Eckhorster-straat 5a; 2. 

geen kostenvergoeding om reden dat er niet positief bestemd is; 

zienswijze voor 1 en 3 gegrond

zienswijze ingediend namens 

B.J. Beuzel, Eckhorsterstraat 

5a, Zelhem voor locatie 

Eckhorsterstraat 12

25. 52317 14-3-2011 15-3-2011 1. verzoek om de aan de zuidzijde gele-gen 

geluidswal met publieksstrook op te nemen 

bij de bestemming sport; 2. ver-zoek 

bosperceel aan de zuidzijde zoda-nig te 

bestemmen dat daar geluidarme activiteiten 

kunnen plaatsvinden zoals 

conditietrainingen, fietscross, incidenteel 

survival en jeugdtrainingen; 3. verzoek het 

ten noorden van de Wolfersveenweg 

gelegen sportterrein uit te breiden en de 

opslagruimte te vergroten met ca 125 m2

geen hoorzitting 1. gelet op het feitelijk gebruik de geluidwal met publieksstrook bestem-

men als 'sport'; 2. gelijk aan eerdere besluitvorming niet overgaan tot 

omzet-ting van dit bosperceel in 'sportterrein' (Boswet is van toepassing en 

een nieuwe ontwikkeling waarvoor deze actualisatie niet geldt); 3. het sport-

terrein aan de Wolfersveenweg wordt uitgebreid door toevoeging van 

perceel-gedeelte met schuur van huidig huisnummer 14. In de tabel onder 

ss-5 wordt de oppervlakte in totaal 295 m2; zienswijze gehonoreerd voor 1 

en 3 en ongegrond voor 2.

locatie 

Aaltenseweg/Wolfersveenweg

26. ##### 15-3-2011 16-3-2011 verzoekt het bestemmingsvlak 'Wonen' 10 

m1 te verbreden t.b.v. bouw schuur

geen hoorzitting er wordt ter vervanging van oude schuurtjes een nieuwe schuur ge-bouwd; 

qua situering is dit een goede oplossing; bouwvlak aanpassen leidt niet tot 

vergroting van de bouwmoge-lijkheden

27. 52564 17-3-2011 18-3-2011 1. bouw- en goothoogte wijzigen in 12 m 

resp 7 m; 2. geen max. afstandsnorm voor 

bijgebouwen bij bedrijfswoning; 3. 

versoepeling regeling herbouw 

bedrijfswoning; 4. geen economisch 

onderzoek bij vormwijziging bouwvlak; 5. 

bouwblokken op maat; 6. versoepeling 

regeling archeologie; 7. 

reconstructiezonering extensiveringsgebied: 

beperking tot 10% schrappen

geen hoorzitting 1. gelijk buitengebied Hengelo/Vorden vasthouden aan de maatvoering; 

ontheffing kan tot 12 m resp 6.60 m; 2. afstandsnorm van max. 20 m 

schrap-pen; gebruik t.b.v. de woning; 3. ver-soepeling regeling 

herbouw/ver-plaatsing woning buiten bebouwingscontour door daarvoor in 

de plaats slechts de eis van bouwen binnen het bouwvlak, op maximaal 20 

m van de bestaande woning en qua akoestiek moeten voldoen aan de Wet 

geluidhinder; 4. geen onderzoek bij vormwijziging bouwvlak; 5. bouw-

vlakken op maat bij beoordeling individuele verzoeken aan de orde, niet in 

kader van deze actualisatie; 6. zie algemeen deel onder kopje 

'archeologie'; 7. in de regels toevoegen tenzij op basis van dierenwelzijn 

een grotere oppervlakte nodig is (gelijk tekst reconstructieplan); zienswijze 

gegrond voor 2,3,4,5 en 7 en ongegrond voor 1 en 6.

28. 52565 16-3-2011 18-3-2011 uitbreiding bouwperceel wordt gevraagd 

voor bouw 2e bedrijfswoning

geen hoorzitting bouw 2e bedrijfs-woning is bij rechte niet mogelijk; is een nieuwe 

ontwikkeling welke nader moet worden onderbouwd en valt buiten de 

actualisatie; enkele jaren een verzoek afgewezen wegens ontbreken van 

de noodzaak waarna de keuze viel op dubbele bewoning; zienswijze 

ongegrond

zienswijze ingediend namens 

A. Klanderman, Heurneweg 12 

in Halle

29. 52566 16-3-2011 18-3-2011 vindt het onjuist dat als strijdig gebruik wordt 

aangemerkt recreatieparken die niet 

bedrijfsmatig worden geexploiteerd

geen hoorzitting niet bedrijfsmatig ex-ploiteren wordt aan-gemerkt als strijdig gebruik; dit 

past niet bij Bos en Enk; be-stemming wijzigen in Recreatie-

recreatiewoning; zienswijze ge-grond; zie ook algemeen deel

30. 52567 17-3-2011 18-3-2011 1. verzoekt de gebruiksoppervlakte te 

wijzigen in 300 m2; 2. één bedrijfswoning 

toe te staan; 3. de parkeerplaats in de 

verbeelding op te nemen; 4. de bestemming 

maatschappelijk doet meer recht aan het 

huidige gebruik

gehoord op 14 april 

2011

1. de vergunde gebouwen zijn in de tabel opgenomen; 2. sinds 1980 geen 

bedrijfswoning meer aanwezig en ook anno 2011 geen concrete plannen; 

3. parkeerplaats wordt niet op verbeelding aangegeven; 4. de bestemming 

'Maatschappelijk'komt beter overeen met het beoogde gebruik; zienswijze 

gegrond voor onderdeel 4 en voor het overige ongegrond

zienswijze ingediend namens 

Diaconie v/d Protestantse 

Gemeente Zelhem

31. 52568 17-3-2011 18-3-2011 wensen de agrarische bestemming te 

behouden t.b.v. het schapenbedrijf

gehoord op 6 april 

2011

huidige omvang van veebestand is 50 schapen met voldoende 

stallingsruimte en 2 ha grond;dit is minder dan 9 NGE waarna per geval 

wordt beoordeeld wat der bestemming wordt ; huidige omvang is 

hobbyboer; woonbestemming handhaven; zienswijze ongegrond



32. 52469, 

52471, 

52570

17-3-2011 17-3-2011, 18-

3-2011

1. verzoek om uitbreiding bestemmings-vlak 

t.b.v. bouw schuur en als aanduiding voor 

buitenstalling; 2. uitbreiding van 

buitenstalling van 3000 m2 naar 4500 m2;  

3. oppervlakte bestaande bebouwing in de 

tabel is onjuist

geen hoorzitting 1. instemmen met vergroting bestem-mingsvlak t.b.v. bouw schuur en 

buitenstalling; 2. geen uitbreiding op-pervlakte buitenstal-ling; 3000 m2 is 

bru-to oppervlak en biedt voldoende ruimte; verdere uitbreiding daarvan 

ongewenst; 3. ver-gund aan bebouwing is 783 m2 daarvoor de tabel 

aanpassen;uitbreidingsmogelijkheden beperkt; zienswijze gegrond voor 1 

en 3 en ongegrond voor 2

zienswijze ingediend namens 

Slöetjes, Nijmansedijk 

14,Zelhem

33. 52572 

en 

53356

17-3-2011 

en 31-3-

2011

18-3-2011 en 

01-04-2011

1. er is sprake van 2 bedrijfswoningen; 

2.bedrijf hoort thuis in categorie A resp G;3. 

oppervlakte bebouwing aanpassen op basis 

van verleende vergunningen; 4. geen 

regeling voor paardenbakken.

geen hoorzitting 1. er is sprake van een dubbel bewoon-de bedrijfswoning; 2.het gaat om 

een bestaand bedrijf (A) welke niet specifiek aan het buitengebied 

gebonden is (NG); 3. bestaande opper-vlakte aan bedrijfsbe-bouwing (795 

m2) is vermeld, niet de bijgebouwen; 4. bij niet-agrarische be-drijven geen 

regeling voor paardenbakken gelijk Hengelo/Vor-den; zienswijze ge-grond 

voor categorie A voor het overige ongegrond

zienswijze ingediend namens 

J.Snuverink, Berkendijk 2, 

Zelhem

34. 52573 16-3-2011 18-3-2011 een schuur staat niet binnen het 

aangegeven bouwvlak

geen hoorzitting bebouwingsvlak aan-passen leidt niet tot meer bebouwings-

mogelijkheden; zienswijze gegrond

35. 52584 

en 

52680

21-3-2011 21-03-2011 en 

22-03-2011 

1. aangegeven bouwvlak sluit niet aan op 

huidige bedrijfssituatie; gewenst bouwvlak is 

qua omvang gelijk aan bestaande

geen hoorzitting 1. het voorstel tot wijziging van het bouwvlak is niet acceptabel ook al is 

het gewenste bouwvlak qua omvang gelijk aan het bestaande bouwvlak; 

inpassing van de plannen leidt tot vergroting van de bouwmassa; de 

ligging ten opzichte van de EHS noodzaakt tot nader onderzoek en 

belangenafweging; de voorgestelde ontwikkeling past niet in deze 

actualisatie; zienswijze ongegrond

zienswijze ingediend namens 

Hobelman-Halle BV

36. 52612 

en 

52711

21-3-2011 21-3-2011 en 

22-3-2011

1. eerdere inspraakreactie is niet 

gehonoreerd en wordt hierbij herhaald; 2. 

willen bedrijfsactiviteiten uitbreiden tot 

manegeactiviteiten waarvoor verruiming van 

bouwperceel nodig is; 3. wensen een 

bedrijfswoning; 4. woonbestemming voor 

Schooltinkweg 12 is belemmering voor 

agrarische activiteit; gebruik Schooltink-weg 

12 sluit niet aan bij de bestemming wonen

geen hoorzitting 1. woning Schooltinkweg 12 wordt overeenkomstig het feitelijk gebruik be-

stemd als 'Wonen'; 2. manege niet ac-ceptabel en valt niet onder 

bestemming 'agrarisch'; bouwper-ceel wordt niet ver-groot; 3. vorige 

dienstwoning is ver-kocht;4. feitelijke situatie is bepalend voor ontwikkelmo-

gelijkheden; bedrijfs-matige activiteit Schooltinkweg 12 wordt beëindigd;zie 

ook algemeen deel van de responsnota; zienswijze ongegrond

zienswijze ingediend namens 

de heer en mevrouw Bulten 

voor locatie Schooltinkweg in 

Zelhem

37. 52623 18-3-2011 21-3-2011 niet eens met de inventarisatie van aantal 

recreatiewoningen en aangeduide 

voorzieningen

geen hoorziting zienswijze gegrond. Op park Het Zonnetje zijn 54 bungalows vergund. 

Tabel bij art 16 onder (sr-10) daarop aanpassen.

38. 52626 18-3-2011 21-3-2011 verzoekt om uitbreiding van oppervlakte 

bedrijfsbebouwing vanwege bouw over-

kapping en bouw kantoorruimte aan de 

Ruurloseweg 25

geen hoorzitting een deel van de bestaande bebouwing wordt verhuurd aan derden; na 

beëin-diging van de verhuur komt er bedrijfs-bebouwing vrij welke binnen 

de toege-stane bebouwingsoppervlakte kan worden be-nut voor het eigen 

bedrijf; nieuwe ont-wikkelingen worden niet meegenomen; zienswijze 

ongegrond

39. 52628 18-3-2011 21-3-2011 kan zich niet verenigen met het wegbe-

stemmen van de nog te realiseren 

recreatiewoningen op Bos en Enk

geen hoorzitting voor Bos en Enk zijn 74 recreatiewoning-en toegestaan; dit is 

overeenkomstig de bestaande rechten;bestemming wijzigen in Recreatie-

recreatiewoning; zienswijze onge-grond; zie ook het algemeen deel van de 

responsnota

40. 52632 18-3-2011 21-3-2011 verzoek om aanpassing van het agrarisch 

bouwperceel op basis van verleende Wm-

vergunning

geen hoorzitting agrarisch bouwper-ceel aanpassen op basis van verleende Wm-

vergunning in 2007; zienswijze gegrond

41. 52634 16-3-2011 21-3-2011 verzoekt de woningen Halseweg 50 en 50A 

in Halle als 2 zelfstandige woningen te 

bestemmen

geen hoorzitting sprake van dubbel bewoonde woning; verzoek om splitsing in 2008 

afgewezen; dat besluit is onher-roepelijk; zienswijze ongegrond

zienswijze ingediend namens 

G.L. Migchels voor perceel 

Halseweg 50a

42. 52635 12-3-2011 21-3-2011 1. verzoekt de bestaande goot- en bouw-

hoogte voor de jachthut/zomerverblijf te 

verruimen naar 5.5 resp 3 m; 2. perceel 

weiland bestemmen als natuur

geen hoorzitting 1. Binnen de bestemming Bos zijn geen bouwwerken toegestaan, behalve 

in de bestaande omvang; wijziging van de goot- en bouwhoogte in 3 m 

resp. 5.50 m echter alleen acceptabel als de inhoud van de jachthut niet 

wordt vergroot; 2. Weiland wordt bestemd als natuur.  Zienswijze deels 

gegrond voor punt 1, gegrond voor punt 2. 



43. 52639,

52742,

52775

22-3-2011 22-3-2011 en 

23-3-2011

1. verzoek is complex Bos en Enk te 

bestemmen voor bewoning; 2. de eis van 

bedrijfsmatige exploitatie schrappen; 

mogelijkheid van beheerderswoning 

schrappen; 4. de bouwregels zodanig 

verruimen dat de huidige woningen daaraan 

voldoen.

geen hoorzitting complex Bos en Enk, Halseweg 54, is gelegen in de Ecologische Hoofd-

structuur; geen om-zetting naar woon-doeleinden; niet be-drijfsmatige 

exploi-tatie is ten onrechte aangemerkt als strijdig gebruik; bestemming 

wijzigen in Recreatie-recreatiewoning; Halseweg 52 is burgerwoning; 

zienswijze gegrond m.b.t. locatieaanduiding Halseweg 54, 

(beheerders)woning Halseweg 52 en schrappen eis van bedrijfsmatige 

exploitatie door de bestemming te wijzigen in Recreatie-recreatiewoning, 

voor het overige ongegrond; zie ook algemeen deel van de responsnota

zienswijze ingediend namens 

Belangenvereniging Bos en 

Enk

44. 52640 18-3-2011 21-3-2011 verzocht wordt om wijziging en uitbrei-ding 

van het agrarisch bouwperceel

geen hoorzitting wijziging van vorm agrarisch bouwper-ceel tot 1 ha ak-koord; 

geitenhouderij is I.V.-bedrijf;  niet met vergroting tot 1,5 ha nu uitbreiding 

I.V. aan regels is gebonden en daarvoor geen bouwplannen voorliggen; 

zienswijze deels gegrond

zienswijze ingediend namens 

H.J. Luesink, Heidenhoekweg 

11, Zelhem

45. 52641 20-3-2011 21-3-2011 verzocht wordt om vergroting van het 

bebouwingsvlak 'Wonen' t.b.v. de 

bijgebouwen

geen hoorzitting vergroting met 25 m1 is overvraagd; verbreding met 15 m1 leidt niet tot 

extra  bouwmogelijkheden; zienswijze gedeeltelijk gegrond.

46. 52643 18-3-2011 21-3-2011 verzocht wordt ook de karakteristieke 

portierswoning als 'Wonen' aan te duiden; 

dus uitbreiding aantal woningen voor het 

landgoed Otten

geplande hoorzitting 

op 21 april vond geen 

doorgang  wegens 

afwezigheid adviseur 

en indieners niet zelf 

het woord wensten te 

voeren

door de beperking van de  bouwmogelijkhe-den volgens het recent 

vastgestelde woningbouwprogramma voor Bronck-horst is het aantal te 

realiseren wo-ningen voor dit landgoed met 1 verminderd tot 3 woningen; 

vanaf 2006 bestond de mogelijkheid de woningen te realiseren maar is tot 

op heden niet gebeurd; zienswijze ongegrond

47. 52653 

en 

52739

21-3-2011 22-3-2011 en 

23-3-2011

verzoekt een perceel aan de Schovenweg 

te betrekken bij dit bestemmingsplan (niet 

als witte vlek) en te bestemmen als 

agrarisch met nevenfunctie sport/recre-atie 

(survival) in combinatie met naast-gelegen 

groenstrook

geen hoorzitting Ten behoeve van een juiste belangenafweging is er voor gekozen voor 

deze nieuwe ontwikkeling een zelfstandige ruimtelijke procedure te 

volgen.Ter informatie: dit perceel maakt onderdeel uit van een ontwikkeling 

waarbij Doetinchemseweg 78, de ijsbaan en de survivalclub zijn betrokken; 

zienswijze is ongegrond.

zienswijze ingediend namens 

G.J.A. Maalderink, 

Doetinchemseweg 86, 

Zelhem; zie ook zienswijze nr. 

72

48. 52660 20-3-2011 21-3-2011 verzoekt om uitbreiding van agrarisch 

bouwperceel naar 1,5 ha t.b.v. bouw 

overdekte opslagruimte

gehoord op 14 april 

2011

wijziging vorm en grootte van agrarisch bouwvlak tot 1.1 ha acceptabel; 

voor vergroting naar 1,5 ha is een bedrijfs-plan nodig t.b.v. de wijzigingsbe-

voegdheid; zienswijze deels gegrond

49. 52667 21-3-2011 21-3-2011 zienswijze richt zich tegen eis van 

bedrijfsmatige exploitatie voor een 

recreatiewoning op Bos en Enk

geen hoorzitting de eis van bedrijfs-matige exploitatie past niet bij Bos en Enk; bestemming 

wijzigen in Recreatie-recreatiewoning; zienswijze gegrond

50. 52668 21-3-2011 21-3-2011 1. over inspraakreacties niets terug te 

vinden in het ontwerp bestemmingsplan; 2. 

inspraakreactie als herhaald beschou-wen

gehoord op 14 april 

2011

1. er is gereageerd tijdens de inloop-dagen en niet tijdens de inspraak;2. 

bestemming van perceel wordt 'Wonen' met één woning en waarbij een 

gastenverblijf van 99 m2 in de voormalige schuur/garage t.b.v. het verblijf 

van de kinderen gedurende 4x per jaar (dus voor eigen gebruik) is 

toegestaan; bedrijfsmatige exploitatie van het gastenverblijf is niet 

toegestaan; zienswijze ongrond 

51. 52671 18-3-2011 21-3-2011 1. verzoek om aanduiding van 2 woning-en 

op de verbeelding; 2. schuur achter nr. 6A 

bestemmen als gastenverblijf annex kantoor 

annex verblijfsruimte

gehoord op 14 april 

2011

1. gelet op de voorgeschiedenis en het feit dat Everhardinkweg 6 en 6a als 

2 zelfstandige woningen in de admini-stratie zijn aangemerkt de 

bestemming wijzigen in 'Wonen (2)'; bestaande schuur kan volgens de 

regels tot 50 m2 worden benut voor aan huis-verbonden beroep; zienwijze 

deels gegrond

52. 52673 20-3-2011 21-3-2011 verzoekt om wijziging van de bestemming in 

'Bedrijf' t.b.v. het bouwbedrijf dat sinds 1999 

bestaat

geen hoorzitting Gezien het gebruik van de bouwwerken is wonen de hoofdbestemming. 

Als nevenfunctie wordt 150 m2 als timmerwerkplaats tbv bouwbedrijf 

vastgelegd ( sw-...); zienswijze deels gegrond 

53. 52674 21-2-2011 22-3-2011 zienswijze richt zich op eis van 

bedrijfsmatige exploitatie van 

recreatiewoning

geen hoorzitting de eis van bedrijfs-matige exploitatie past niet bij Bos en Enk; bestemming 

wijzigen in Recreatie-recreatiewoning; zienswijze gegrond

betreft locatie Halseweg 54 - 

19 op Bos en Enk



54. 52675 17-3-2011 22-3-2011 1. vraagt of scheuren van grasland behoort 

tot het normale onderhoud; 2. 

archeologische waarden niet van 

toepassing op gebied ten oosten van 

Wolfersveenweg

geen hoorzitting 1. Scheuren van grasland is vanwege archeologische bescherming niet in 

de categorie 'werk en werkzaamheden in het kader van normaal beheer, 

(agrarisch) gebruik en onderhoud' ondergebracht.2. gemeente is 

gehouden om de archeologische gebieden op de verbeelding aan te geven 

ongeacht of gedeelten reeds afgegraven zijn; zie ook algemeen deel m.b.t. 

archedologie; zienswijze ongegrond

55. 52679, 

52777

22-3-2011 22-3-2011, 23-

3-2011

er is sprake van een bedrijfsmatige activiteit 

ter plaatse, dit vraagt om wijziging van de 

bestemming 'Wonen'; gemeente is/was 

bekend met de huidige bedrijfsmatige 

situatie

gehoord op 21 april 

2011

de agrarische activiteit is hobbymatig; van oudsher wel sprake van 

houtzage-rij/houtkloverij met werkruimte van 190 m2 en buitenopslag van 

250 m2; woonbestemming handhaven met specifieke vorm; zienswijze 

deels gegrond

zienswijze ingediend namens 

W.B. Berendsen Hemstede 6, 

Zelhem

56. 52681, 

52683, 

52780

22-3-2011 22-3-2011 en 

23-3-2011

1. verzoekt opname begrip 'kwekerij'; 2. 

groothandelsactiviteit is hoofdactiviteit en 

geen ondergeschikte nevenactiviteit; 3. 

paardenfokkerij is geen pensionstalling en 

geen hobby; 4. aanpassing van het 

agrarisch bouwperceel; 5. kantoorruimte 

toegestaan ?

gehoord op 18 april 

2011

1. begrip 'kwekerij' komt niet voor maar bedoeld wordt dat activiteit is 

gericht op het telen van planten en siergewassen; ter plaatse wordt het 

ontstaan van een tuincen-trum planologisch onaanvaardbaar geacht; 2. 

groothandelsactiviteit is hoofdactiviteit met ondergeschikt daaraan 

detailhandel/huisverkoop van groene interieur- en exterieuraankle-ding met 

name hydrocultuur; 3. paar-denfokkerij dient te voldoen aan de regels van 

de gegeven agrarische bestemming; 4. agrarisch bouwvlak wordt 

aangepast; 5. kantoorruimte binnen bestaande bebouwing moet voldoen 

aan de bestemmingsregeling; reactie op zienswijze leidt tot verduidelijking; 

zienswijze deels gegrond

zienswijze ingediend namens 

G.H.J. Roessink VOF 

Roessink Hydrocul-ture, 

Keijenborgseweg 2a Zelhem 

57. 52682 21-3-2011 22-3-2011 verzoekt om wijziging van het agrarisch 

bouwperceel i.v.m. uitbreiding IV-tak tot max 

1 ha

geen hoorzitting perceel wijzigt van vorm, niet van oppervlak (1,2) ha. Meewerken aan 

verzoek, zienswijze is gegrond

zienswijze ingediend namens 

J.W. Kleijn Winkel, Dwarsdijk 

10, Halle

58. 52690 22-3-2011 22-3-2011 verzoekt om voor de locatie Aaltenseweg 

21A (dierenopvang Noach) de eis te stellen 

van parkeren op eigen terrein

geen hoorzitting in regels bij de bestemming Maatschappelijk voorschrift voor parkeren op 

eigen erf opnemen, zienswijze is gegrond

betreft locatie Aalten-seweg 

21a, Halle

59. 52703 22-3-2011 22-3-2011 verzoekt om aanpassing van het bouw-vlak 

i.v.m. bouw carport en aanleg inrit

geen hoorzitting Aanpassen bouwblok. carport = (9x7,2m). Zienswijze deels gegrond want 

nieuwe inrit wordt niet binnen het bestemmingsvlak gebracht.

60. 52704, 

52865

23-3-2011 23-3-2011, 24-

3-2011

voor de locatie De Hoop is er sprake van 

onzorgvuldig handelen doordat er onvol-

doende is gekeken naar de gevolgen voor 

het opnemen van uitbreidingsmogelijkheden 

van bedrijven buiten de agrarische sector.

geen hoorzitting de mogelijkheden van het geldende bestemmingsplan Buurtschappen zijn 

vertaald in dit bestemmingsplan met enige aanvulling qua bouwhoogte ten 

behoeve van de uitvoering van milieu-voorzieningen; zie het algemeen 

deel van de responsnota; zienswijze ongegrond

zienswijze ingediend namens 

De Vereniging Leefbaar 

Wittebrink en anderen, zie ook 

nr. 18

61. 52716 21-3-2011 22-3-2011 verzoekt de bestemming 'Wonen' te 

wijzigen in agrarisch met bouwperceel om 

reden dat de agrarische activiteit niet is 

beëindigd

geen hoorzitting Het beleid is dat een bouwvlak wordt toegekend als er in het geldend plan 

reeds sprake is van een bouwvlak en er op basis van een 

milieuvergunning en/of melding vlg Wet milieubeheer (zie plantoelichting 

onder 5.3) nog sprake is van een agrarische bedrijfsvoering; dat is hier niet 

het geval. Zienswijze is ongegrond.

zienswijze ingediend namens 

J.G.A. Bullee, Brunsveldweg 

4a, Zelhem

62. 52717 20-3-2011 22-3-2011 wijzen er in de zienswijze op dat naast 

'wonen'op de locatie ook een schoor-

steenveegbedrijf is gevestigd met stalling 

van bedrijfsauto's en komst van leveranciers

geen hoorzitting Wonen met nevenactiviteit: schoorsteenveegbedrijf met maximale 

toegestane gebruiksoppervlak van 150 m2 (in bestaande bebouwing) 

zonder buitenopslag; zienswijze gegrond

63. 52721 21-3-2011 22-3-2011 heeft plannen welke leiden tot behoud van 

karakteristieke/monumentale bebouwing; wil 

daarvoor ruimte krijgen in het nieuwe plan

gehoord op 14 april 

2011

in het verleden zijn er al diverse ge-sprekken geweest over de herbestem-

ming van de karakteristieke/monu-mentale bebouwing op het perceel; tot 

het indienen van een verzoek met een concreet plan is het nog niet 

gekomen; de bestemmingsregeling kent een wij-zigingsbevoegdheid t..b.v. 

functiever-andering waarvan gebruik kan worden gemaakt als aan de 

voorwaarden wordt voldaan; zienwijze ongegrond

64. 52726 22-3-2011 22-3-2011 bezwaar tegen de bestemming 'Wonen voor 

perceel Schooltinkweg 12; wanneer zijn er 

vergunningen verstrekt voor de bestaande 

schuren op dat perceel ?

gehoord op 18 april 

2011

Schooltinkweg 12 wordt overeenkom-stig het feitelijk ge-bruik bestemd; de 

illegale bedrijfsma-tige activiteit wordt verplaatst naar el-ders; voor de be-

staande schuren zijn vergunningen ver-leend in de periode vanaf 1958 tot 

heden en zijn bij de gemeente in te zien; zie ook het algemeen deel van de 

responsnota; zienswijze ongegrond

de vergunningen staan op het 

adres Schooltinkweg 12 en 

Kolkstuikweg 2/2B (oud)



65. 52728 20-3-2011 22-3-2011 verzoekt perceel aan Aaltenseweg gelijk te 

bestemmen als aansluitend perceel onder 

Hengelo; opstal bestemmen voor recreatief 

gebruik

geen hoorzitting Het perceel binnen het plangebied is circa 890 m2 groot en er staat op dit 

deel geen opstal (wel op het deel van de voorm. gemeente Hengelo; de 

bestemming is 'Bos' waarbij extensief recreatief medegebruik  is 

toegestaan; de zienswijze ongegrond.

zienswijze betreft locatie 

bosperceel Aaltenseweg, 

Zelhem

66. 52731 14-3-2011 22-3-2011 1. oneens met aanduiding van perceel 

Jolinkdijk/Bocholtseweg als bos wat strijdig 

is met feitelijk gebruik; 2. perceel tussen 

Halseweg 46/46a en 48 is maar deels 'bos' 

met daarop 2 schuren; 3. de bestemming 

van die schuren handhaven

geen hoorzitting 1.perceel Jolinkdijk/Bocholtseweg overeenkomstig het geldende plan 

bestemmen en betekent dat deel van dit perceel 'agrarisch met waarden' 

wordt. 2.perceel tussen Halseweg 46/46a en 48 valt binnen de EHS-natuur 

en is daarom bestemd tot 'Natuur'; extensief agrarisch gebruik blijft 

toegestaan; 3. de 2 schuren vallen onder het overgangsrecht bij de 

bestemming 'Natuur' om reden dat binnen de planperiode wijzigingen 

(sloop opstallen) te verwachten zijn in het kader van functieverandering; 

zienswijze gegrond voor 1 en ongegrond voor 2 en 3.

67. 52734 21-3-2011 22-3-2011 verzoekt om aanpassing van het bouwvlak 

'Wonen'

geen hoorzitting aanpassing van het bouwvlak leidt niet tot uitbreiding bouw-mogelijkheden; 

bijgebouwen op max. 20 m1 van de woning; zienswijze gegrond

68. 52771 22-3-2011 22-3-2011 verzoekt om aanpassing van het agrarisch 

bouwvlak

geen hoorzitting gelet op bestaande bebouwing/terreininrichting enige verruiming van het 

bouwvlak; zienswijze gegrond

69. 52774 22-3-2011 23-3-2011 verzoekt om aanpassing van het agra-risch 

bouwvlak i.v.m. realisering bouwplan en 

ruimte voor de sleufsilo

geen hoorzitting Met de gewijzigde vorm van het agrarisch bouwvlak wordt ingestemd; 

zienswijze gegrond

zienswijze namens H.A.M. 

Stapelbroek, Schooltinkweg 7, 

Zelhem

70. 52790 22-3-2011 23-3-2011 verzoekt om de bestemming te wijzigen van 

agrarisch met bouwperceel naar wonen

geen hoorzitting
feitelijk gebruik is 'wonen'; bestemming wordt gewijzigd van agrarisch naar 

wonen; er is sprake van één (dubbelbewoonde) woning; zienswijze 

gegrond

zienswijze namens 

B.Smeitink, Wolfersveenweg 

14, Halle

71. ##### 23-3-2011 23-3-2011 1. verzoek om aanpassing bouwperceel 

conform wijziging bplan 2007 en i.v.m. de 

sleufsilo's; 2. er is sprake van 2 

bedrijfswoningen

geen hoorzitting 1. bouwblok is niet geheel overgenomen uit wijzigingsplan 2007 maar 

overeenkomend met de feitelijke situatie/gebruik. Bouwblok wordt wel 

aangepast tbv de sleuf-silo's. 2. er is sprake van 2 bedrijfswoningen 

zienswijze gegrond

72. 52813 22-3-2011 23-3-2011 1. verzoek om aanpassing bestemming 

bosperceel aan de Schovenweg tbv 

activiteit oefenbos survival-sport

geen hoorzitting het medegebruik van het bosperceel door de survivalgroep houdt niet in 

dat de bestemming 'sport' zal moeten zijn; onder de bestemming 'natuur' 

valt gelet op de omschrijving ook bos met bijbehorende voorzieningen; 

zienswijze ongegrond; 

73. 52814 23-3-2011 zienswijze richt zich op het perceel 

Schooltinkweg 12 en de wijze waarop 

toepassing is gegeven aan 

functieverandering 

geen hoorzitting;  Hier is geen sprake van het toepassen van het functieveranderingsbeleid 

maar het bestemmen van de feitelijke situatie. Zie het algemeen deel van 

de responsnota.  Zienswijze is ongegrond

74. 52815 23-3-2011 23-3-2011 1. verzoek om aanpassing van het 

bebouwingsvlak; 2. oppervlakte 

buitenopslag aanpassen

geen hoorzitting Binnen het bouwvlak is bij recht een toegestane uitbreiding van 10% van 

de bebouwing mogelijk overeenkomstig het regionale en door de provincie 

goedgekeurde beleid van de nota 'Functies zoeken plaatsen  zoeken 

functies'. Hiervan wijken wij niet af. De uitbreidingsruimte is binnen het 

bouwvlak aanwezig. Het deel van de gevraagde uitbreiding tbv 

buitenopslag is nooit vergund. De zienswijze is ongegrond. 



75. 52827 23-3-2011 23-3-2011 1. verzoek om multifunctioneel agrarisch 

bedrijf te exploiteren met volwaardige 

zorgboerderij en tevens mogelijkheden 

bieden voor recreatieve activiteiten en 

verblijf; 2. huidige weekend logeeropvang 

van kinderen met een beperking in de 

woning is niet bestemd; 3. Het bieden van 

recreatievoorzieningen en verblijf voor 

mensen zonder beperking en het bieden 

van paramedische zorgverlening past niet 

binnen de bestemming; 4. Dagopvang van 

mensen met een beperking past binnen 

agrarische bestemming. In elk geval is 130 

m² voor deze functie onvoldoende; 5. 

Verzoek om in overleg met betrokkenen tot 

een bestemming op maat te komen voor de 

diverse hoofdfuncties; 6. Verzoek om de 

tweede bedrijfswoning en het bieden van 

mantelzorg expliciet in het 

bestemmingsplan op te nemen.   

geen hoorzitting 1. en 3. Dit betreft een actualisatie van het bestemmingsplan, waarbij 

nieuwe ontwikkelingen niet worden meegenomen. Zie ook algemeen deel. 

In de huidige situatie is sprake van zorg als nevenactiviteit van het 

agrarisch bedrijf; 2. De nachtopvang wordt meegenomen in de tabel in de 

regels; 4. Abusievelijk was slechts een deel van de zorg benoemd. 5. De 

zorgactiviteiten vinden plaats in schuren G, H en I met een oppervlakte van 

576 m2; 6. In de tabel in artikel 3 wordt de aanwezigheid van 2 

bedrijfswoningen opgenomen. Het toegestaan zijn van mantelzorg blijkt uit 

paragraaf 5.4 van de toelichting. De zienswijze is gegrond voor punt 2, 

deels gegrond, deels ongegrond voor punten 5 en 6, ongegrond voor 

punten 1, 3 en 4. 

zienswijze namens fam. Vos, 

Heurneweg 2, Halle

76. 52860 23-3-2011 1. verzoekt om wijziging van de vorm van 

het bouwperceel; 2. wenst per bedrijf 2 

wooneenheden/woningen toe te staan niet 

alleen vanwege bedrijfsopvolging maar ook 

vanwege leefbaarheid; 3. dubbele bewoning 

omzetten naar zelfstandige woningen

geen hoorzitting 1.Wijziging vorm bouwvlak akkoord mits geen uitbreiding aan de oostzijde 

i.v.m. ongewenste omvang bouwvlak;  2. Een tweede bedrijfswoning kan 

alleen  worden gerealiseerd via een zelfstandige procedure worden 

gerealiseerd en indien de economische noodzaak ervan wordt 

aangetoond. 3. dubbele bewoning omzetten naar zelfstandige woningen is 

niet mogelijk door wijziging in het woonbeleid; zie ook algemeen deel 

responsnota; zienswijze deels gegrond voor 1 en ongegrond voor 2 en 3

77. 52862 23-3-2011 23-3-2011 1. sprake van een grondgebonden bedrijf;2. 

uitbreidingsmogelijkheden te beperkt

gehoord op 18 april 

2011

1. aannemersbedrijf is een niet grond-gebonden bedrijf; 2. door de eigen-

domssituatie in relatie tot het bebouw-ingsvlak kon niet datgene gebouwd 

worden waaraan behoefte bestond; ten opzichte van het geldende plan is 

echter niet alle restcapaciteit nodig; volstaan kan worden met 300 m2 

toevoeging en wordt dus 735 m2 bij rechte i.p.v. de maximale 500 m2; 

zienswijze deels gegrond

78. 52864 22-3-2011 24-3-2011 verzoekt om aanpassing van het bouwvlak 

i.v.m. bouw carport en aanleg inrit

geen hoorzitting zie antwoord 59

79. 52867 22-3-2011 24-3-2011 1.zienswijze richt zich tegen de wijze van 

invulling van EHS en multifunctioneel 

gebied t.p.v. 't Zonnetje; 2. de bestemming 

recreatieve voorzieningen t.b.v. het park is 

geschrapt; 3. wat zijn de cumulatieve 

gevolgen van de diverse arceringen op de 

verbeelding; 4. hoe staat het met de 

handhaving op 't Zonnetje.

gehoord op 18 april 

2011

1. de inrichting van het groenblauwe raamwerk en het multifunctioneel 

gebied uit de provinciale structuurvisie is ver-werkt; 2. de 

gemeenschappelijke voorzieningen maken deel uit van de 

bestemmingsregeling 'Recreatie-Ver-blijfsrecreatie; de diverse arceringen 

hebben cumulatief geen gevolgen; het handhavingsbeleid is beschreven in 

de plantoelichting; zie voor nadere motivering het algemeen deel onder het 

kopje 'recreatie'; zienswijze ongegrond

80. 52793 22-3-2011 23-3-2011 1. verzoeken om beperking van de 

uitbreidingsruimte voor de IV; 2. een zone 

om de kern Halle-Heide; 3. MER is 

onvolledig

geen hoorzitting aan de zienswijze wordt deels tegemoet gekomen; zie algemeen deel van 

de responsnota

zienswijze namens Stichting 

Leefbaar Halle-Heide

81. 52909 21-3-2011 21-3-2011 zienswijze richt zich tegen de eis van 

bedrijfsmatige exploitatie van het 

recreatiepark Bos en Enk

geen hoorzitting niet bedrijfsmatig ex-ploiteren wordt aan-gemerkt als strijdig gebruik; dit 

past niet bij Bos en Enk; be-stemming aanpas-sen; zienswijze ge-grond



82. 53415 31-3-2011 4-4-2011 wil antwoord op de vraag welke periode 

geldt als kampeerseizoen voor de natuur-

kampeerterreinen op 't Zand 

geen hoorzitting de natuurkampeerterreinen hebben de bestemming "Recreatie-

Verblijfsrecre'-atie' en mogen volgens het ontwerp het gehele jaar worden 

gebruikt. Gezien het incidentele ge-bruik van deze terreinen in de winter-

periode (de kou en het ontbreken van voorzieningen) is de vraag aan de 

orde of het noodzakelijk is beperkingen in het ge-bruik aan te brengen. 

Caravans zijn tegenwoordig zodanig ingericht dat gebruik in de 

winterperiode mogelijk is.  In de Recreatienota wordt wel melding gemaakt 

van het kampeerseizoen 15 maart - 31 oktober. Dit beleid volgend worden 

de bestemmingsplanregels aangevuld en is de zienswijze gegrond.

83. 52738 22-3-2011 22-3-2011 verzoek is om het ontwerpbestemmings-

plan te wijzigen op die punten waar het 

herinrichtingsplan (fase 1 en 2) voor va-

kantieoord De Betteld in strijd is met het 

nieuwe bestemmingsplan

geen hoorzitting het herinrichtingsplan is op onderdelen in strijd met het 

ontwerpbestemmings-plan; het herinrichtingsplan is op onderdelen een 

nieuwe ontwikkeling welke getoetst zal moeten worden aan het 

gemeentelijk beleid; om die reden wordt het herinrichtingsplan niet mee-

genomen in het kader van deze actu-alisatie; zie ook het algemeen deel 

van de responsnota; zienswijze wordt niet gehonoreerd

zienswijze namens Camping 

De Betteld ingediend; is via 

afd. Dienstverlening op 20 

april doorgeboekt naar 

Ontwikkeling



Erratum bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 2011 
behorende bij het voorstel van burgemeester en wethouders aan de gemeente
raad tot vaststelling van het bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 

In dit document gaat het om ambtshalve wijzigingsvoorstellen en daarnaast 
ook om voorstellen die voortvloeien uit de beantwoording van de zienswijzen, 
(deze voorstellen zijn met inbegrip van nog enkele vraagpunten voor een reactie voorgelegd 
aan adviesbureau Pouderoyen Compagnons; ten behoeve van de besluitvorming door uw 
raad is hieronder in rood waar nodig bij het betreffende onderdeel een toelichting c.q. ver
duidelijking gegeven) 

Algemeen: 
Naam bestemmingsplan Buitengebied Zelhem 2011 

Toelichting: 

Inhoudsopgave: toevoegen als bijlage 2. Inspraakdocument en als bijlage 3. Document 
vooroverleg 

blz. 25 Reconstructieplan Achterhoek en Liemers overhevelen van regionaal 
beleid naar provinciaal beleid 

blz. 26 Onder 'woonbehoefte' 3e bolletje tekstuele aanpassing; in de analoge versie 
wordt verwezen naar een voetnoot maar de bijbehorende tekst ontbreekt 
onderaan de pagina 

blz. 27 Onder 'regionale woonvisie' tekstuele aanpassing n.a.v. verwijzing naar 
voetnoot 5; in de analoge versie wordt verwezen naar een voetnoot maar de 
bijbehorende tekst ontbreekt onderaan de pagina 

blz. 40 Onder '5.4 wonen aanhef' tekstuele aanpassing i.v.m. aan-huis-verbonden 
beroep of bedrijf en schrappen mogelijkheid woningsplitsing 

blz. 41 Onder kopje 'aan huis verbonden beroepen' tekstuele aanpassing m.b.t. aan 
huis-verbonden-bedrijven 

blz. 43 Negende regel van boven tekstuele aanpassing 'Deze panden komen op 
termijn bij verkoop of door overlijden van de mensen met een persoonsge
bonden gedoogbeschikking wederom vrij als recreatiewoning' 

blz. 45 In de tabel ontbreekt de kolom behorende bij de bestemming Agrarisch met 
waarden - landschap. Voorts staat de aanduiding bij rechte - omgevingsver
gunning voor afwijken -wijziging art 3.6 niet goed boven de kolommen 
weergegeven 

blz. 65 Bovenaan: het advies van de brandweerA/NOG moet nog worden verwerkt. 
De Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland heeft bij brief van 9 februari 
2011 advies uitgebracht. Ten aanzien van het groepsrisico is de gevonden 
waarde zo laag dat kan worden volstaan met de in het plan aangegeven zone
ring van 5 meter aan weerszijden van de buisleiding. Waar het gaat om de 
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blz. 72 

blz. 75 

blz. 83 

N.B. 

zelfredzaamheid wordt geadviseerd geen functies toe te staan waarbinnen 
verminderd zelfredzamen aanwezig zullen zijn. Genoemd worden zorgfuncties 
en dienstverlenende functies in de vorm van kinderdagverblijven. 
Aandacht wordt gevraagd voor voldoende bluswatervoorzieningen. 

3e bolletje aan het eind van de tekst verwijderen: ( 

6.6 Overig > Laagvliegroutes: wijzigen NAP in 'ten opzichte van het maaiveld' 
en tussen 'bieden' en 'sowieso' toevoegen 'in het laagvlieggebied'. 

voor aparte rapportage inspraak en vooroverleg verwijzen naar de bijlagen en 
daar ook opnemen (zitten niet bij de bijlagen); deze documenten worden na de 
vaststelling van het bestemmingsplan digitaal - in geanonimiseerde vorm -
aan het plan gekoppeld. 

De tekst van de toelichting is op een aantal milieuaspecten niet meer actueel. 
Genoemd kunnen worden de Programmatische aanpak stikstof, het nationale 
samenwerkingsprogramma luchtkwaliteit en het Besluit externe veiligheid 
buisleidingen. Dit zal worden aangepast. 

Regels: 

Algemeen 

Artikel 3 

1. tekstaanpassing voor 'Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een 
werk, geen gebouw zijnde, of van werkzaamheden' 

2. er zijn partiële herzieningen doorgevoerd voor onder meer de landgoederen 
Elsmaten, De Punt, De Biezen en Groot Otten, waarbij de inhoud van het 
landhuis maximaal 2000 m3 mag bedragen. Hiervoor dient een aanvulling 
te komen in de regels waarbij het aantal woningen/wooneenheden in het 
landhuis niet meer mag bedragen dan 1 (Elsmaten en De Punt) resp. 3 
(Groot Otten en De Biezen). 

3.1.2 Nadere detaillering bestemmingsomschrijving 
a. Agrarische bedrijven met bestaande nevenfuncties 
In de tabel onder sa-7: omschrijving wordt zorgboerderij (dagbesteding en 
nachtopvang); '130' wordt '576' en aantal bedrijfswoningen '2'; 
In de tabel onder sa-12: omschrijving wordt voorzieningen t.b.v. kleinschalig 
kamperen; 
In de tabel onder sa-34: omschrijving wordt: kleinschalig kamperen met 30 
kampeerplaatsen 
h. Agrarische bedrijven met kwekerij(tak) 
In de tabel onder sa-25: kwekerij als hoofdactiviteit c.q.groothandelsactiviteit 
en ondergeschikt daaraan detailhandel/huisverkoop van groene interieur- en 
exterieuraankleding met name hydrocultuur 

3.2.5 Bijgebouwen bij bedrijfswoning 
Tekst onder d schrappen 

3.4.1 Omgevingsvergunning verplaatsing of herbouw bedrijfswoning buiten 
bebouwingscontour 
Tekst aanpassen wegens versoepeling van de eisen: bouwen binnen het 
bouwvlak, verplaatsing of herbouw op maximaal 20 m afstand van de 
bestaande woning en qua akoestiek moet worden voldaan aan de eisen van 
de Wet geluidhinder; dit betekent dat rechtstreekse herbouw wordt mogelijk 
gemaakt onder de voorwaarde dat niet dichter bij de weg wordt gebouwd en 
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op max 20 m1 van de oorspronkelijke fundering; via een afwijkingsprocedure 
als wel dichter bij de weg wordt gebouwd met toets aan de Wet geluidhinder. 

3.4.5 Omgevingsvergunning bebouwde oppervlakte intensieve veehouderij in 
extensiveringsgebied 
Tekstaanpassing noodzakelijk doordat het reconstructieplan een grotere 
uitbreiding dan 10% toestaat als wordt aangetoond dat dit op basis van 
dierenwelzijn noodzakelijk is 

3.4.8 Omgevingsvergunning maatvoering 
onder a tekstuele aanpassing in 'de genoemde maat/maten' 

3.5.1 Strijdig gebruik 
onder d : wat/waar is agrarisch 31 ? corrigeren 

3.8.1 Wijziging vergroting en/of vormverandering bouwvlak 
onder a wijzigen in 'Ingeval van uitbreiding van het bouwvlak dient vooraf 
advies te worden ingewonnen bij een onafhankelijke deskundige op het 
gebied van agrarische bouwaanvragen' 

3.8.2 Wijziging vergroting en/of vormverandering bouwvlak intensieve 
veehouderij ontwikkelingslocaties verwevingsgebied 
aanvullende voorschriften opnemen, te weten: 

Binnen gebouwen mag ten hoogste een bouwlaag worden gebruikt voor 
het houden van dieren ten behoeve van een intensieve veehouderij met 
dien verstande dat deze bepaling niet van toepassing is op pluimvee
houderijen waarvoor maximaal twee bouwlagen zijn toegestaan; 
Er wordt geen onevenredige afbreuk gedaan aan de verkeersveiligheid; 
Er dient in ieder geval onderzoek te worden verricht naar flora en fauna en 
voorts door archeologisch onderzoek is gebleken dat geen archeologische 
waarden worden geschaad; deel 'archeologie'wordt geregeld d.m.v. een 
dubbelbestemming dus niet meer in de voorwaarden van de wijzigings
bevoegdheid 
Er vindt geen onevenredige aantasting plaats van de belangen van 
eigenaren en gebruikers van omliggende gronden, waartoe in ieder geval 
dient te worden aangetoond dat sprake is van een aanvaardbaar 
leefklimaat op het gebied van geur, geluid en luchtkwaliteit 

3.8.3 Wijziging concentratie intensieve veehouderijtakken 
aanvullende voorschriften opnemen gelijk in artikel 3.8.2 

onder e: 'desgewenst' vervangen door 'Hierbij' 

3.8.5 Wijziging in bestemming Wonen 
Wijzigingen: 
a. Bij hergebruik dient minimaal 500 m2 van de niet-karakteristieke 

bebouwing te worden gesloopt. In ieder geval moet het voormalige 
agrarische hoofdgebouw, waarin de bedrijfswoning is gelegen, voor de 
nieuwe woningen te worden gebruikt. De woningen moeten zoveel 
mogelijk worden gerealiseerd in een en ten hoogste in twee gebouwen, 
waarbij naast de reeds bestaande - voormalige - bedrijfswoning(en) 
maximaal drie extra woningen/wooneenheden gerealiseerd kunnen 
worden; 

b. Als hergebruik van de aanwezige bedrijfsgebouwen voor wonen niet 
mogelijk is kan na sloop - met een minimum 1000 m2 - van alle 
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gebouwen, met uitzondering van monumentale en karakteristieke 
bebouwing, vervangende nieuwbouw plaatsvinden in de vorm van een 
vrijstaande woning of maximaal drie woningen/wooneenheden in een 
gebouw, met een oppervlakte van maximaal 50% van de gesloopte 
oppervlakte; 

e. vervalt 
f. aanvullen omdat de woning en het bijgebouw t.b.v. het wonen buiten de 

berekening worden gelaten 
f. t/m n. wordt e. t/m m. 

artikel 4 4.1.2 onder f Intensieve veehouderij(tak) 
schrappen sa-iv2 wegens bedrijfsbeëindiging; bestemming wordt Wonen 
4.1.2 onder h Agrarische bedrijven met kwekerij(tak) 
in de tabel schrappen Klasse A/B en Gebiedsgebonden/Niet-gebiedsge-
bonden In de artikelen 3.1.2, 4.1.2 en 5.1.2 is in de tabel bij Agrarische 
bedrijven met kwekerij(tak) een kolom 'klasse A/B'en een kolom 'Gebieds-
gebonden/Niet-gebiedsgebonden' opgenomen; deze kolommen zijn overbodig 

4.2.5 Bijgebouwen bij bedrijfswoning 
Zie hiervoor onder 3.2.5 

4.4.1 Omgevingsvergunning verplaatsing of herbouw bedrijfswoning buiten 
bebouwingscontour 
Zie hiervoor onder 3.4.1 

4.4.5 Omgevingsvergunning bebouwde oppervlakte intensieve veehouderij in 
extensiveringsgebied 
Tekstaanpassing noodzakelijk doordat het reconstructieplan een grotere 
uitbreiding dan 10% toestaat als wordt aangetoond dat dit op basis van 
dierenwelzijn noodzakelijk is 

4.4.8 Omgevingsvergunning maatvoering 
onder a tekstuele aanpassing in 'de genoemde maat/maten' 

4.8.1 Wijziging vergroting en/of vormverandering bouwvlak 
Zie hiervoor onder 3.8.1 

4.8.2 Wijziging vergroting en/of vormverandering bouwvlak intensieve 
veehouderij ontwikkelingslocaties verwevingsgebied 
Zie hiervoor onder 3.8.2 

4.8.3 Wijziging concentratie intensieve veehouderijtakken 
Zie hiervoor onder 3.8.3 

onder e: 'desgewenst' vervangen door 'Hierbij' 

4.8.5 Wijziging in bestemming Wonen 
Zie hiervoor onder 3.8.5 

artikel 5 5.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving 
onder h in de tabel schrappen de laatste 2 kolommen 

5.2.5 Bijgebouwen bij bedrijfswoning 
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Zie hiervoor onder 3.2.5 

5.4.1 Omgevingsvergunning verplaatsing of herbouw bedrijfswoning buiten 
bebouwingscontour 
Zie hiervoor onder 3.4.1 

5.4.5 Omgevingsvergunning bebouwde oppervlakte intensieve veehouderij in 
extensiveringsgebied 
Tekstaanpassing noodzakelijk doordat het reconstructieplan een grotere 
uitbreiding dan 10% toestaat als wordt aangetoond dat dit op basis van 
dierenwelzijn noodzakelijk is 

5.8.1 Wijziging vergroting en/of vormverandering bouwvlak 
onder b: tekst wijzigen gelijk als aangegeven onder 3.8.1 
onder f: onder 2 aanvullen met 'tenzij wordt aangetoond dat op basis van 
dierenwelzijn een grotere oppervlakte noodzakelijk is 

5.8.2 Wijziging vergroting en/of vormverandering bouwvlak intensieve 
veehouderij ontwikkelingslocaties verwevingsgebied 
Zie hiervoor onder 3.8.2 

5.8.3 Wijziging concentratie intensieve veehouderijtakken 
Zie hiervoor onder 3.8.3 

onder e: 'desgewenst' vervangen door 'Hierbij' 

5.8.5 Wijziging in bestemming Wonen 
Zie hiervoor onder 3.8.5 

artikel 6 6.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving 
onder a Niet-agrarische bedrijven: 
in de tabel onder sb-2 '435"wijzigen in '735' en schrappen '65'; 
in de tabel onder sb-3 toevoegen '+ 300 buitenopslag'; 
in de tabel onder sb-9 klasse 'B' wijzigen in klasse 'A'; 
in de tabel onder sb-12 '713'wijzigen in '783' en '71'wijzigen in '78'; 
in de tabel onder sb-18 de oppervlakte van 1120 wijzigen in 1400 (gelijk aan 
het geldende vrij recente bestemmingsplan Buurtschappen); 
in de tabel onder sb-30 bij de beschrijving van de bedrijvigheid toevoegen 
'verkoop van aanverwante artikelen als onderdelen en accessoires'; 
in de tabel onder sb-46 het adres wijzigen in Hummeloseweg 73/73a; 
in de tabel toevoegen als specifieke vorm van bedrijf: Wiekenweg 5; 
opslagruimte en caravanstalling; geen bedrijfswoning; 820 m2; geen uitbrei
ding; klasse B; NG; 

onder b: tekstueel juist ? inclusief of exclusief de oppervlakte in kolom 
uitbreiding ? zonodig corrigeren ! Inclusief is bedoeld, dus geen aanpassing 

6.2.6 Bijgebouwen bij bedrijfswoning 
Tekst onder d schrappen 

6.3.2 Omgevingsvergunning uitbreiding oppervlakte bebouwing 
onder a: tekstueel juist ? inclusief of exclusief de oppervlakte in kolom 
uitbreiding ? Zonodig corrigeren! Inclusief is bedoeld, dus geen aanpassing 

6.4.2 Nevenfuncties 
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onder b tekst wijzigen van 'de bestaande gebouwen' in 'de bestaande 
bedrijfswoning' (geen aan huis verbonden beroep in bijgebouw); 
'dienstwoning' wijzigen in 'bedrijfswoning' 

6.6.3 Wijziging in bestemming Wonen 
Zie hiervoor onder 3.8.5 maar sub f t/m m wordt e t/m I 

artikel 8 8.2.2 Gebouwen 
onder a aanvullen met 'met dien verstande dat bij de aanduiding 'specifieke 
vorm van recreatie -12' de goothoogte maximaal 3 m en de bouwhoogte 
maximaal 5.50 m mag bedragen mits de inhoud van het gebouw niet wordt 
vergroot. Door een aanpassing van de verbeelding op grond van zienswijze 42 
is sr-12 binnen de bestemming Natuur komen te liggen met een aanvulling 
van de regels in 13.2.2 onder d in de hiervoor aangegeven zin. 

artikel 11 11.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving 
onder a Horeca-activiteit en schrappen in de tabel onder sh-1: postduiven-
vereniging 

artikel 12 

11.2.3 Bedrijfswoning 
onder a wijzigen in: 'In de tabel Horeca-activiteiten in 11.1.2 onder a is het 
maximaal aantal toegestane bedrijfswoningen aangegeven'. 

12.1.1 Algemene bestemmingsomschrijving 
toevoegen: 'waarbij op eigen terrein in de parkeerbehoefte moet worden 
voorzien' 

artikel 13 13.2 Bouwregels 
in 13.2.1 en 13.2.2 redactionele aanpassing in verband met een bouwvlak 
voor de veldschuur van 60 m2 en een observatiehut van 9 m2 op landgoed 't 
Veld 

artikel 14 14.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving 
onder a schrappen de tekst over Klasse A/B en gebied A/NG en in 
tabel schrappen de kolommen Klasse A/B en Gebiedsgebonden/Niet 
gebiedsgebonden 

artikel 15 15.2 Bouwregels 
in 15.2.2 regeling van maximaal 1 recreatiewoning/stacaravan; komt op de 
verbeelding een aanduiding van 'maximaal aantal wooneenheden' voor ? 
Zonodig corrigeren Bij gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan in 
ieder geval bij Bos en Enk. 

artikel 16 Recreatie-Verblijfsrecreatie 
Regels aanvullen met bepaling dat het gebruik van een natuurkampeerterrein 
dient plaats te vinden gedurende het kampeerseizoen 

16.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving 
in de tabel onder sr-4: het adres wijzigen in Halseweg 54 
in de tabel onder sr-5 in de kolom gemeenschappelijke voorzieningen 
toevoegen 'waaronder een activiteitenhal ten dienste van het gebruik 
door/voor campinggasten'; 
in de tabel onder sr-10 '43 rw' wijzigen in '54 rw'; 

16.2.10 Bouwwerken, geen gebouw zijnde 
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tekst verspringt in de analoge versie 
16.4.1 Strijdig gebruik 
Toevoegen: 'c. het gebruik van een activiteitenhal anders dan ten dienste 
van/door campinggasten' 

artikel 17 17.1.2 Algemene bestemmingsomschrijving 
onder a schrappen de tekst over Klasse A/B en gebied A/NG en in 
tabel schrappen de kolommen Klasse A/B en Gebiedsgebonden/Niet 
gebiedsgebonden 

in de tabel onder ss-5 de oppervlakte wijzigen van 150 in 295 m2 

artikel 20 20.1.2 Nadere detaillering van de bestemmingsomschrijving 
onder a in tabel bij sw-10 de aard van de activiteit wijzigen in: kiosk t.b.v. 
verkoop van koffie, thee, blikjes fris, snoep en ijs, inclusief het serveren bij de 
drank van taart, saucijs of koek; tekst wijzigen in: verkoop van non-alcoho-
lische drank en etenswaren 
onder a in tabel toevoegen: sw-.. Heidenhoekweg II minicamping met 7 
kampeerplaatsen /gebruiksoppervlakte voor de voorzieningen 10 m2 alsmede 
opslag van keukeninrichtingen (140 m2) en afwerken en pasklaar maken van 
keukeninrichtingen (85 m2); 
onder a in tabel toevoegen: sw-.. Halseweg 38/schoorsteenveegbedrijf en 
openhaard handel (150 m2); 
onder a in tabel toevoegen: sw-.. Halseweg 59a/stalling rijdende winkel en 
magazijnruimte in bestaande schuur (137 m2); 
onder a in tabel toevoegen: sw-.. Pluimersdijk 16a /timmerwerkplaats in 
bestaande schuur (150 m2); 
onder a in tabel toevoegen: sw-.. Hemstede 6/houtzagerij- en kloverij met 
werkruimte/190 m2 + buitenopslag 250 m2 

20.5.2 Omgevingsvergunning combinatie van recreatieve activiteiten 
Met deze afwijking wordt het gebruik van een (vrijstaand)bijgebouw voor 
bed&breakfast geregeld. Leidt niet tot tekstuele aanpassing van de regels 

20.6.3 Wijziging extra woningen in voormalige bedrijfsbebouwing 
Zie hiervoor onder 3.8.5 

artikel 25 Waarde - Archeologische verwachting 2 (parel) 
verzoek van provincie in 25.2.2. de 'archeologisch deskundige' te veranderen 
in 'de provincie'; de vraag is alleen bij dit artikel over archeologie ? In 25.4.4 
ook sprake van archeologisch deskundige wijzigen in 25.2.2 en in 25.4.4 

artikel 32 Algemene bouwregels 
in 32.1.1 aanhef tekstueel aanpassen doordat splitsing van gebouwen t.b.v. 
wonen vervalt; zo mogelijk ook schrappen tekstdeel 'bij de zones aardgas
leiding' 

artikel 34 Algemene aanduidingsregels 
in 34.1 NAP wijzigen in 'ten opzichte van het maaiveld' 

onder 34.3.2 en 34.4.2 niet spreken van 'kunnen de bestemming wijzigen' 
maar van 'kunnen het bestemmingsplan wijzigen' 
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verschil in regeling veiligheidszone Ipg tussen bgb en Hengelo Dorp opheffen; 
regels Buitengebied Zelhem worden niet veranderd 

artikel 35 in 35.3.2 tekstuele aanpassing door 'ontvangengen' te wijzigen in 'ontvangen'. 

Bijlage regels: 

Bijlage 3 - Nieuw aangewezen waardevolle bebouwing - komt te vervallen 

Bijlage 6 -schrappen de locaties gelegen buiten het plangebied 

Verbeelding: 

Blad 1 Keijenborgseweg 13 is geen onderdeel van het aannemersbedrijf maar een 
burgerwoning, bestemming wijzigen in Wonen; als een voormalige bedrijfs
woning wordt afgesplitst gelden hiervoor andere milieuafstanden/-normen dan 
bij een eigen bedrijfswoning. Om praktische redenen blijft pand onderdeel van 
de bedrijfsbestemming Keijenborgseweg 13/13a. 

Blad 2 1) Aaltenseweg 7/7a wijzigen van de agrarische bestemming met 
bouwperceel in de bestemming 'Wonen'; 

2) Meeneweg 12 wijzigen van de agrarische bestemming met bouwper
ceel in de bestemming 'Wonen'; 

3) Everhardinkweg 3/3a het agrarisch bouwvlak wordt vergroot om de 
vergunde voeropslag binnen dat bouwvlak te brengen; dit in plaats van een 
afwijking in de planregels (zienswijze nummer 20). 

Blad 3 Voor landgoed De Biezen aan de Terborgseweg het bestemmingsvlak 
'Wonen' aanpassen vanwege de nabijheid van een boomkwekerij op het 
aangrenzende perceel. Bestemmingsvlak gelijk aan bouwvlak van het vi
gerende bestemmingsplan waarbij rekening moet worden gehouden met de 
aangeduide plaats van de bijgebouwen of binnen de bestemming 'Wonen' een 
bouwvlak opnemen 

Locatie Doetinchemseweg 75: deel voormalige bedrijfsbebouwing staat buiten 
het bouwvlak Wonen; bouwvlak vergroten 

Locatie Garvelinkweg 2/hoek Heidenhoekweg: er zijn in plaats van 3 naar blijkt 
4 woningen vergund, dus 'Wonen'(4) 

Blad 4 Het bebouwingsvlak 'Bedrijf' voor de locatie Bielemansdijk 42/42a qua vorm 
wijzigen onder de voorwaarde dat: 

deze niet groter wordt; 
het aantal m2 bedrijfsbebouwing nog met enkel 125 m2 mag toenemen tot 
een maximum van 1375 m2 (overeenkomstig het ontwerp-bestemmings-
plan buitengebied Zelhem 2011); 
Daarnaast is 800 m2 voor grondopslag en 1300 m2 voor buitenstalling 
toegestaan (overeenkomstig het ontwerp-bestemmingsplan buitengebied 
Zelhem 2011). 

Deze aanpassing wordt doorgevoerd als de raad instemt met de memo waarin 
dit is verwoord; de aanpassing heeft betrekking op zienswijze nummer 35. 
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Het bestemmingsvlak 'Wonen' ter hoogte van de bouwlocatie Heurneweg-
hoek Halle-Heideweg uitbreiden op basis van de feitelijke situatie. 

Klaverdijk 9/9a wegens beëindiging van het agrarisch bedrijf de bestemming 
wijzigen in 'Wonen' 

Klaverdijk 12 en 14: 2 bedrijfswoningen binnen het agrarisch bouwperceel 
(nr. 14 voorheen Branddijk 1 Ruurlo) 

Petersdijk 4: ten behoeve van bouw schuur 10 m1 toevoegen aan het 
bebouwingsvlak 'Wonen' 

Blad 5 Marssestraat 3: het bebouwingsvlak van het bouwbedrijf (sb-28) dient door
getrokken te worden tot aan de openbare weg 

Marssestraat 8: bij de vaststelling van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
2010; Marssestraat 8-8a' besloot de gemeenteraad tot splitsing; dit bestem
mingsplan is sinds kort onherroepelijk; dit dient te worden verwerkt in het plan 
Buitengebied Zelhem 2011 

Nieuw toe te voegen 
Duurzame energievoorzieningen 

Voorgesteld wordt de regels aan te vullen om bij agrarische bedrijven mogelijkheden te 
bieden voor duurzame energievoorzieningen in de vorm van: 

a. een biogasinstallatie of co-vergistingsinstallatie waarin hoofdzakelijk ter plaatse of in 
het aangrenzende gebied geproduceerde mest wordt verwerkt; 

b. zonnepanelen of collectoren op de grond, waardoor energie wordt opgewekt door 
middel van het omzetten van zonlicht in elektriciteit. 

Voor de biogas- en co-vergistingsinstallaties geldt daarbij dat als deze voor eigen gebruik 
worden aangewend volstaan kan worden met een aanvulling van de bestemmingsomschrij
ving. De planregels voor gebouwen en bouwwerken en dergelijke zijn dan ook op die 
installaties van toepassing. 
Biogasinstallaties of co-vergistingsinstallaties moeten zijn meeberekend in het milieueffect
rapport. Dat is niet het geval en daarom alleen mogelijkheden voor installaties tot de grens 
van de mer-plicht. 

Bij zonnepanelen of collectoren op de daken zijn er mogelijkheden waarbij geen omgevings
vergunning is vereist. In de praktijk levert dat overigens wel klachten op vanwege de schitte
ring van het zonlicht. Dit betekent geen regeling in het bestemmingsplan 

Bij plaatsing van zonnecollectoren of zonnepanelen op de grond zal in het plan een regeling 
kunnen worden opgenomen, waarbij: 

a. de oppervlakte van duurzame energievoorzieningen in de vorm van zonnepanelen of 
collectoren op de grond niet meer mag bedragen dan 100 m2; 

b. de bouwhoogte van duurzame energievoorzieningen in de vorm van zonnepanelen of 
collectoren op de grond niet meer mag bedragen dan 5 m. 

Aan verzoeken tot plaatsing van zonnepanelen of collectoren met een groter ruimtebeslag 
dan 100 m2 zou door middel van een omgevingsvergunning van de regels kunnen worden 
afgeweken. 
Voor die afwijkende maat wordt een maximum van 500 m2 voorgesteld. 
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Als besloten wordt tot aanvulling van de bestemmingsplanregels met betrekking tot 
duurzame energievoorzieningen zal de uitwerking daarvan plaatsvinden op basis van 
hetgeen de gemeenteraad heeft aangegeven. 

Het plaatsen van zonnecollectoren of zonnepanelen valt onder het bouwen van bouwwerken, 
geen gebouwen zijnde. Dit betekent op een agrarisch bouwvlak dat iedere m2 mag worden 
benut voor zonnepanelen. Door het opnemen van een maximumoppervlakte en hoogte van 5 
m zorgt dit voor een beperking ten opzichte van het ontwerp. Voorstel: geen beperkingen = 
geen aanvullende bouwregeling in het bestemmingsplan. 
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