
	 gemeente Bronckhorst 

Raadsbesluit 

Behorende bij raadsvoorstel met nummer Z71847\Raad-00157/6 

De raad van de gemeente Bronckhorst; 

gelezen het voorstel van het college van b en w van dinsdag 2 augustus 2016; 

gelet op de bespreking in de commissievergadering van woensdag 14 september 2016; 

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

besluit: 

Het bestemmingsplan Buitengebied; verschuiving bestemmingen landgoed Zelle Hengelo 
(nummer: NL. IMR0.1876.BP01066-0N01), dat betrekking heeft op het verschuiven van 
een aantal recreatie- en woonbestemmingen binnen landgoed Zelle, ongewijzigd vast te 
stellen. 

Aldus besloten door de raad van de gemeente Bronckhorst in zijn openbare vergadering 
van 29 september 2016, 

de griffier wnd, 	 de voorzitter, 

A. 	 érigerman 	 M. Besselink 
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Onderwerp 
Bestemmingsplan Buitengebied; verschuiving bestemmingen 
landgoed Zelle Hengelo 

Voorstel 
Het bestemmingsplan Buitengebied; verschuiving bestemmingen landgoed Zelle Hengelo 
(nummer: NLIMR0.1876.BP01066-0N01), dat betrekking heeft op het verschuiven van 
een aantal recreatie- en woonbestemmingen binnen landgoed Zelle, ongewijzigd vast te 
stellen. 

Inleiding 
Ons college heeft op 15 juni 2015 besloten om in principe medewerking te verlenen aan 
het verplaatsen van enkele (recreatie)woningbestemmingen binnen het landgoed Zelle in 
Hengelo, door middel van een bestemmingsplanprocedure ex. artikel 3.1 Wet ruimtelijke 
ordening. Concreet gaat het om: 

het wegbestemmen van twee woonbestemmingen aan de Varsselseweg 45; 
- het wegbestemmen van twee nog te bouwen recreatiewoningen aan de Wassinkweg; 
- het wegbestemmen van het tweede verblijfsobject op het erf Beunsteeg 2/2 A; 
- het toekennen van woonbestemmingen op de recreatiewoningen aan de Zelledijk 3, 

Wassinkweg 2 en de Ruurloseweg 93; 
- het toekennen van twee te bouwen recreatiewoningen op het perceel Varsselseweg 45 

(westelijk deel); 
- per saldo blijft het aantal woningen gelijk en neemt het aantal recreatiewoningen af 

met 3 eenheden. 

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

http://www.ruimteliikeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL. IMR0.1876.BP01066-0N01  

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. 
In het kader van vooroverleg zoals bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening hebben Provincie Gelderland en Waterschap Rijn en IJssel hun visie op het plan 
geuit. Beiden zijn akkoord wat betreft de voorgenomen wijzigingen. 

Het voorontwerpbestemmingsplan en de daarop betrekking hebbende stukken lagen van 



28 januari  Um  9 maart 2016 voor een ieder terinzage. Hierop is één inspraakreactie 
binnengekomen. Deze is door beargumenteerde beantwoording afgedaan en heeft niet 
geleid tot juridische aanpassingen in het bestemmingsplan. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 2 juni t/m 13 juli 2016 voor een ieder ter inzage 
gelegen. Hierop zijn geen zienswijzen ingediend. 

De planschade- en vereveningsovereenkomst zijn door de initiatiefnemer getekend. 

Beoogd effect 

Een planologisch kader bieden voor het wijzigen van een aantal bestemmingen binnen 
landgoed Zelle, ten behoeve van het voortbestaan van het landgoed. 

Argumenten 

Er zijn geen aanleidingen voor het niet vast stellen van dit bestemmingsplan. 
Uit gebleken onderzoeken, vooroverleg- en inspraakreacties zijn geen onoverkomelijke 
belemmeringen ontstaan voor het geven van planologische medewerking aan deze 
ontwikkeling. Daarom de lijn doorzetten om het ontwerpbestemrningsplan vast te stellen 
en verder in procedure te brengen. 

Kanttekeningen 

Niet van toepassing. 

Kosten, baten en dekking 

Particulier initiatief, dus geheel voor rekening van de initiatiefnemer. Er zal volgens de 
legesverordening een bedrag in rekening worden gebracht. Een bijdrage bovenwijks is hier 
niet van toepassing, omdat hier geen sprake is van extra ruimtegebruik, maar van 
verplaatsingen van bestemmingen (per saldo 3 recreatiewoningen minder). 

Uitvoering 

De initiatiefnemer wordt schriftelijk op de hoogte gebracht van uw besluit. 

Het door u vastgestelde bestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. 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, 
kan gedurende de termijn van terinzagelegging (6 weken na bekendmaking) beroep 
instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State. 

Evaluatie 

Niet van toepassing. 

Hengelo (Gld), 2 augustus 2016, 
Burgemeester en wethouders van Bronckhorst, 
de loco secretaris, 	de burgemeester, 
J.H. van Cranenburgh 	M. Besselink 

Bijlagen: 

Ontwerp raadsbesluit 
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