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TOELICHTING 

Inleiding 

Er is een groep woningen die deels in bestemmingsplan Eelde Kom en deels in bestemmingsplan Eelde 
liggen. Deze woningen hebben allemaal een bestemming die niet strookt met het huidige gebruik 
(wonen). Twee woningen hebben de bestemming ‘agrarisch gebied zonder bebouwing’, twee woningen 
hebben de bestemming “autoboxen” en de laatste twee woningen hebben de bestemming “bijzondere 
instellingen”.  

Omdat het voor de bewoners niet mogelijk is om te bouwen in afwijking van de bestemming, hebben 
deze bewoners geen bouwmogelijkheden meer. In het verleden is de bewoning mogelijk gemaakt 
middels ruimtelijke procedures. De aanleiding voor deze wijziging is dat er initiatief van bewoners is om 
bijvoorbeeld een bijgebouw te plaatsen, maar dat dit niet mogelijk te maken is.  Door het opstellen van 
een nieuw bestemmingsplan kunnen deze problemen opgelost worden.  

 
Voorgesteld wordt om medewerking aan het verzoek te verlenen. 

Argumenten 

1.1 Het is voor bewoners niet mogelijk een bijgebouw te plaatsen zonder de bestemming te wijzigen 
Doordat niet gebouwd kan worden ten behoeve van wonen is het voor de bewoners niet mogelijk een 
bijgebouw te plaatsen. Dit is in vergelijkbare woningen normaalgesproken wel mogelijk.  
 
1.2 Door de mogelijkheid tot het bouwen van bijgebouwen kan het woongenot van de bewoners 
verhoogd worden 
Door het bouwen van bijgebouwen mogelijk te maken, kan ruimte gecreëerd worden voor allerlei 
doeleinden die zorgen voor een verhoging van het woongenot. Hierbij kan gedacht worden aan het 
voeren van een beroep of bedrijf aan huis, of het uitoefenen van een hobby, etc.  
 



 

1.3 Er is een bouwaanvraag ingediend voor het oprichten van een bijgebouw.  
Dit plangebied zit in de centrumplannen voor van Eelde. Echter gaat het nog geruime tijd duren voordat 
deze plannen vigerend zijn. Hierdoor is het tussentijds niet mogelijk de bouwplannen uit te voeren.  

Financiële consequenties 

De kosten voor het maken van dit bestemmingsplan zijn ten laste van de gemeente, omdat het een 
wettelijke verplichting is om het bestemmingsplan om de 10 jaar te actualiseren. 

Adviezen 

Niet van toepassing 

Gevraagd besluit 

Instemmen met het opstellen van een bestemmingsplan voor de percelen Kerkhoflaan 1 tot en met 11  
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