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Onderwerp: Bestemmingsplan Buitengebied Wichmondseweg 35 Hengelo 

 

Voorstel 

1. Het bestemmingsplan ‘Buitengebied; Wichmondseweg 35 Hengelo’ als vervat in 
    het gml-bestand NL.IMRO.1876.BP01002-VG01, ongewijzigd vast te stellen; 
2. De ingebrachte zienswijze ongegrond en ontvankelijk te verklaren en de indiener  
    hiervan op de hoogte te stellen. 
 

Inleiding 

Wij hebben op 28 juni 2011 besloten om in principe medewerking te verlenen aan het 
verzoek om herziening van het bestemmingsplan voor het perceel Wichmondseweg 35 te 
Hengelo (kadastraal bekend: gemeente Hengelo, sectie L, nummer 340) van de heer M.J. 
Sanders. Het gaat hierbij om de bestemming te wijzigen van agrarisch naar wonen. 

 
De initiatiefnemer heeft vervolgens aan een aantal onderzoeken voldaan die wij 
voorgeschreven hadden. Uit deze onderzoeken blijken geen belemmeringen voor 
gewenste ontwikkeling. Oostzee (stedenbouwkundig bureau) heeft vervolgens de opdracht 
gekregen voor het opstellen van het bestemmingsplan. 
 

Interne/externe communicatie 

Het totale plan is tot stand gekomen in overleg met verschillende disciplines binnen de 
afdeling Dienstverlening, stedenbouwkundig adviseur Oostzee en de initiatiefnemer. 

Het  voorontwerp bestemmingsplan en de daarop betrekkende stukken lagen van 17 
januari 2013 t/m 27 februari 2013 voor een ieder ter inzage. Hierop is één inspraakreactie 
binnengekomen. Deze inspraakreactie is verwerkt in de ‘Inspraaknota bestemmingsplan: 
Buitengebied; Wichmondseweg 35 Hengelo’. 

 
Het ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied; Wichmondseweg 35 Hengelo’ en de daarop 
betrekking hebbende stukken hebben van 2 mei  t/m 12 juni 2013 voor een ieder ter 
inzage gelegen. 
Hierop is één zienswijze ingediend. Deze zienswijze is verwerkt in de ‘Zienswijzenota 
bestemmingsplan: Buitengebied; Wichmondseweg 35 Hengelo’ (zie bijlage) en leidt niet tot  
aanpassing van het bestemmingsplan. 
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Beoogd effect  

Met de vaststelling van het bestemmingsplan wordt een planologisch kader geschapen om 
de voormalige agrarische bestemming om te zetten naar de beoogde woonbestemming. 

 

Argumenten 

1. en 2. De zienswijze leidt niet tot een aanpassing in de toelichting van dit 
bestemmingsplan en vormt geen aanleiding voor het niet vaststellen van dit 
bestemmingsplan. 
De zienswijze wordt behandeld in de ‘Zienswijzenota bestemmingsplan: Buitengebied; 
Wichmondseweg 35 Hengelo’. De zienswijze leidt niet tot aanpassingen in de toelichting 
van dit bestemmingsplan, of tot aanpassingen in de regels of verbeelding van dit 
bestemmingsplan en daarom kan het plan ongewijzigd worden vastgesteld. 
 
Uit gebleken onderzoeken, vooroverleg- en inspraakreacties zijn geen onoverkomelijke 
belemmeringen ontstaan voor het geven van planologische medewerking aan deze 
ontwikkeling. Daarom stellen wij voor de lijn door te zetten om het bestemmingsplan vast 
te stellen. 
 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing 

 

Kosten, baten en dekking 

Particulier initiatief, dus de kosten zijn geheel voor rekening van de initiatiefnemer. 

 

Uitvoering 

De initiatiefnemer en indiener van de zienswijze worden door de afdeling Dienstverlening 
op de hoogte gebracht van uw raadsbesluit. 

 
Een belanghebbende die tijdig een zienswijze naar voren heeft gebracht, alsmede een 
belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijze 
naar voren heeft gebracht, alsmede iedere belanghebbende voor zover het de eventuele 
aangebrachte wijzigingen betreft, kan gedurende de termijn van terinzagelegging (zes 
weken na bekendmaking) beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 

Evaluatie 

Niet van toepassing. 
 
 
 
 
Hengelo (Gld), 7 oktober 2013, 
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst, 
de secretaris,    de burgemeester, 
A.H. van Hout             G.J. de Graaf 



 

 

 
  
 

Bijlagen: 

Ontwerp-raadsbesluit 
 
 

Ter inzage in de leeskamer: 

- Bestemmingsplan ‘Buitengebied; Wichmondseweg 35 Hengelo’; 
- Zienswijzenota bestemmingsplan: Buitengebied; Wichmondseweg 35 Hengelo; 
- Zienswijze Arag Rechtsbijstand, namens Maatschap Fokkink, Wichmondseweg 37  
  Hengelo d.d. 10 juni 2013. 



gemeente Bronckhorst 

Raadsbesluit 
Behorende bij raadsvoorstel met nummer: 131128/6 

De raad van de gemeente Bronckhorst; 

gelezen het voorstel van het college van b en w van 7 oktober 2013; 

gelet op de bespreking in de commissievergadering van 13 november 2013; 

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

1. het bestemmingsplan 'Buitengebied; Wichmondsweg 35 Hengelo' als vervat in het gml-
bestand NLIMRO.1876.BP01002-VG01, ongewijzigd vast te stellen; 

2. de ingebrachte zienswijze ongegrond en ontvankelijk te verklaren en de indiener hiervan 
op de hoogte te stellen. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering van 
28 november 2013, 

de griffier, de plaatsvervangend voorzitter, 

Leur H. Onstenk 
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Zienswijzenota ‘Buitengebied, Wichmondseweg 35 Hengelo’. 

 
Het ontwerp bestemmingsplan ‘Buitengebied, Wichmondseweg 35 te Hengelo’ heeft van 2 
mei 2013 t/m 12 juni 2013 voor een ieder ter inzage gelegen. 
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het omzetten van een agrarische bestemming 
naar wonen op het perceel Wichmondseweg 35 te Hengelo. Al eerder is er een 
inspraakreactie op het voorontwerpbestemmingsplan ingediend.  
Op dit ontwerpplan is één zienswijze binnengekomen waarbij de eerder ingediende 
inspraakreactie als herhaald en ingelast dient te worden beschouwd. 
 
Arag Rechtsbijstand 
t.a.v. Mw. J. Zwiers 
Kastanjelaan 2 
3833 AN Leusden 
 
Optredend namens reclamant 1 
Ingediend op 25 februari 2013, ontvangen op 26 februari 2013 
Registratienummer: 2012043389-01 
 
1. Inspraakreactie 
Namens cliënt is eerder een inspraakreactie ingediend door Arag Rechtsbijstand. In eerste 
instantie wordt verwezen naar de eerder ingediende inspraakreactie.  
In een inspraaknota is hierop ingegaan. Kortheidshalve wordt daarnaar verwezen. 
 
Aanvullend zijn de volgende zienswijzen naar voren gebracht. 
 
2. Handhaving en belemmeren uitbreiding agrarisch bedrijf. 
Indiener geeft aan dat wij ten onrechte hebben aangegeven dat de vrees dat nieuwe 
bewoners zullen verzoeken om handhaving of uitbreiding trachten tegen te gaan ongegrond 
is. 
 
Antwoord gemeente: 
Wij hebben in de inspraaknota niet gesproken over een ongegronde vrees. Wij hebben wel 
aangegeven dat Wichmondseweg 35 ten onrechte binnen het agrarisch bouwperceel van 
Wichmondseweg 37 is gesitueerd en dat de rechthebbenden van Wichmondseweg 35 
hierdoor onterecht worden benadeeld. Feitelijk is Wichmondseweg 35 altijd een 
burgerwoning geweest en is het nog steeds een burgerwoning. De aanwezigheid van een 
burgerwoning op korte afstand tot het agrarisch bedrijf Wichmondseweg 37 leverde en levert  
beperkingen op.  
In de zienswijze wordt voor wat betreft de (uitbreidings)mogelijkheden van het agrarisch 
bedrijf een vergelijking gemaakt tussen de huidige (feitelijk onjuiste) planologische regeling 
en de regeling in het ontwerpbestemmingsplan. Aan een kennelijke omissie mogen geen 
rechten worden ontleend. Juister is het om een vergelijking te maken tussen hoe de huidige 
planologische regeling had moeten luiden en het ontwerpbestemmingsplan. Als die 
vergelijking wordt gemaakt dan blijkt dat het nieuwe bestemmingsplan geen nadelige 
gevolgen heeft voor het agrarisch bedrijf. 
 
3. Het onderkennen van een burgerwoning nabij een agrarisch bedrijf bij eerdere  
    bestemmingsplanprocedures. 
Niet eerder is in een bestemmingsplanprocedure onderkend dat een burgerwoning nabij het 
agrarisch bedrijf is gelegen. 
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Antwoord gemeente: 
Deze stelling is onjuist. In het bestemmingsplan “Buitengebied 1984’ van de voormalige 
gemeente Hengelo was de woning Wichmondseweg 35 niet opgenomen in het agrarisch 
bouwperceel Wichmondseweg 37 maar onder het overgangsrecht gebracht. Destijds werden 
alle burgerwoningen in het buitengebied onder het overgangsrecht gebracht omdat 
burgerwoningen volgens de toen heersende opvattingen van rijk, provincies en gemeenten 
niet aan het buitengebied gebonden functies waren. 
De opvattingen daarover zijn in de loop der tijd gewijzigd, hetgeen ertoe heeft geleid dat alle 
burgerwoningen nu als zodanig zijn danwel worden bestemd; ook bestaande 
burgerwoningen in de directe nabijheid van agrarische bedrijven. Dat het feitelijk om een 
burgerwoning gaat, wordt niet bestreden. 
 
4. Weigeren van uitbreiding agrarisch bedrijf. 
Indiener geeft aan dat wij weigeren om medewerking te verlenen aan uitbreiding aan de 
noordwestzijde waar het zwaartepunt van het bedrijf ligt. 
En dat wij de belangen van indiener niet zien en dus ook niet mee zouden nemen in deze 
procedure. 
 
Antwoord gemeente: 
De mogelijkheid voor agrarische bedrijven om uit te breiden wordt mede bepaald door de 
aanwezigheid van geurgevoelige objecten in de omgeving. Op grond van de artikelen 3 en 5 
van de Wet geurhinder en veehouderij moet in onderhavige situatie een afstand van 
respectievelijk 50 en 25 meter worden aangehouden. Aan deze afstanden wordt niet 
voldaan. 
Vanuit het verleden staat vast dat de woning nr. 35 nimmer onderdeel heeft uitgemaakt van 
het agrarisch bedrijf, waarmee de woning vanuit het verleden al beschouwd werd als een 
geurgevoelig object. Vaststelling van dit bestemmingsplan doet daar niets aan af. Er is na 
vaststelling nog steeds sprake van een burgerwoning die voorheen geen onderdeel heeft 
uitgemaakt van de veehouderij op nr. 37 of een andere veehouderij.   
De situatie zal na vaststelling van dit bestemmingsplan dus niet anders zijn dan daarvoor.  
Daarmee heeft deze procedure geen extra consequenties voor de uitbreidingsmogelijkheden 
van het naastgelegen agrarisch bedrijf.  
  
 
5. Fout in bestemmingsplan. 
Indiener geeft aan dat de vigerende situatie bepalend is, ongeacht hoe dit tot stand is 
gekomen.  
 
Antwoord gemeente: 
Zoals hierboven onder 2 is aangegeven worden de rechthebbenden van Wichmondseweg 35 
ten onrechte benadeeld door een kennelijke (voor iedereen duidelijke) omissie.  
Feitelijk worden de rechthebbenden op Wichmondseweg 37 door deze kennelijke omissie 
onterecht bevoordeeld. Immers er ontstaan uitbreidingsmogelijkheden voor het agrarisch 
bedrijf die bij een juist bestemmingsplan niet zouden zijn ontstaan. 
 
6. Voorstel tot bestemmen plattelandswoning. 
Indiener geeft aan dat het bestemmen van Wichmondseweg 35 naar een ‘plattelandswoning’ 
voor beide partijen een mooie oplossing zou zijn. 
 
Antwoord gemeente: 
Zoals onder 5 aangegeven worden door de kennelijk omissie de rechthebbenden van 
Wichmondseweg 35 ten onrechte benadeeld en de rechthebbenden van Wichmondseweg 
37 ten onrechte bevoordeeld. Door de woning Wichmondseweg 35 aan te merken als 
plattelandswoning wordt deze benadeling maar gedeeltelijk teniet gedaan; immers voor de 
milieubeoordeling wordt een plattelandswoning aangemerkt als een agrarische 
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bedrijfswoning en niet als een burgerwoning, waardoor de toekomstige bewoners 
geconfronteerd kunnen worden met meer overlast.  
 
 
 
 
 
 


	Raadsvoorstel
	Raadsbesluit
	Zienswijzenota anoniem 16-10-2013

