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OVERZICHT NAAR VOREN GEBRACHTE (INGEDIENDE) ZIENSWI JZEN  MET 
BETREKKING TOT HET ONTWERP-BESTEMMINGSPLAN “WOOLDRI K-HOGELAND 
ZUID - HERZIENING 2”. 
 
Bestemmingsplan / Locatie : Wooldrik-Hogeland Zuid – herziening 2 / Tegelerweg  

Dossiernummer   : 20101035 BWT 

 

 

Het ontwerp-bestemmingsplan "Wooldrik-Hogeland Zuid - herziening 2" heeft vanaf 17 juni 
2010 tot en met 28 juli 2010 gedurende zes weken ter inzage gelegen. Dit plan voorziet in de 
realisatie van drie vrijstaande woningen op het terrein van de scouting aan de Tegelerweg. 
De ter visie legging van dit bestemmingsplan is van te voren aangekondigd in het plaatselijke 
Huis-aan-Huis blad en de Staatscourant. Gedurende de periode van ter visie legging van het 
ontwerp-bestemmingsplan is één zienswijze ingediend. 

 

 

1.    […] 
 
 
 
1. […] en […]. 
 
a. Enige jaren geleden zijn appellanten benaderd door de gemeente Enschede of ze 

interesse hadden in de aankoop van de grond van de toenmalige kleuterschool Bruintje 
Beer. Hierbij werd de beperking meegegeven dat er niet op de desbetreffende grond 
gebouwd mocht worden. Dit is in strijd met de voorgenomen plannen waartoe dit 
bestemmingsplan is ontwikkeld.  
 
Gemeentelijk commentaar:  
Reeds in het bestemmingsplan Tegelerweg (vastgesteld op 27-08-1990) waren er voor 
het plangebied binnen de bestemming ‘bijzondere bebouwing’ bouwmogelijkheden: het 
maximaal bebouwingspercentage bedroeg 60% met een maximale bebouwingshoogte 
van 5 meter voor de aanwezige bebouwing. Daarna is het bestemmingsplan ‘Wooldrik-
Hogeland Zuid’ ontwikkeld (vastgesteld op 27 november 2006) waarin aan het plangebied 
de bestemming ‘maatschappelijk’ is toegekend, met daarin een bouwvlak voor de 
aanwezige bebouwing (met daarnaast een minimale hellingshoek van 20 graden, 
maximaal één bouwlaag en een maximale bouwhoogte van 7 meter). Het klopt dat voor 
beide bestemmingsplannen gold dat binnen de geldende bestemmingen het niet is 
toegestaan om bouwwerken op te richten ten behoeve van woningen cq. wonen als 
gebruik. Deze bepaling geldt ook voor de partij die beoogt op het betreffende perceel drie 
vrijstaande woningen te ontwikkelen. Daarom is op verzoek van de ontwikkelende partij 
herziening 2 van het bestemmingsplan ‘Wooldrik-Hogeland Zuid’ opgesteld. Middels deze 
herziening wordt de bestemming gewijzigd van ‘maatschappelijk’ naar ‘wonen’, welke 
past binnen de kaders zoals getoetst in de bijbehorende plantoelichting.  
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b. Indien de woningen gebouwd gaan worden wensen de appellanten dienovereenkomstig 
financieel schadeloos gesteld te worden gesteld voor de waardevermindering die door de 
plannen wordt veroorzaakt. 

 
Gemeentelijk commentaar 
Conform artikel 6.1 Wet ruimtelijke ordening bestaat de mogelijkheid om, zodra het 
bestemmingsplan onherroepelijk is geworden, een aanvraag tot tegemoetkoming 
planschade in te dienen. Een aanvraag om tegemoetkoming wordt voorgelegd aan een 
onafhankelijke commissie van deskundigen. 
 

 
c. De nieuwe woningen worden minstens 2.50 meter hoger dan de bestaande woningen 

van appellanten. Hierdoor worden de bestaande woningen letterlijk en figuurlijk 
overschaduwd en is een aanpassing van artikel 34 van de bouwverordening nodig. 

 
Gemeentelijk commentaar 
De nieuw geprojecteerde woningen bestaan uit twee woonlagen met een spitse kap 
conform de jaren-dertig-bouwstijl. Een dergelijk woning die voldoet aan de geldende 
wetgeving (o.a. Bouwbesluit) komt al gauw rond de 10 meter qua bouwhoogte uit. De 
woningen van appellanten betreffen woningen met een enkele bouwlaag voorzien van 
een puntdak, wat het verschil in bouwhoogte verklaart. Voor de beoogde maximale 
bouwhoogte is geen aanpassing van artikel 34 van de bouwverordening nodig, omdat 
deze bepaling reeds sinds jaren niet meer is opgenomen in de bouwverordening (de 
bepaling betrof welstandseisen, deze worden nu vastgelegd in maten middels het 
bestemmingsplan en verdere toetsing door de Welstandscommissie). Wat betreft de 
schaduwwerking is door Op ten Noort Blijdenstein architecten en adviseurs een 
bezonningsstudie uitgevoerd (dd. 01-06-2010). Uit deze zonnestudie (zie de volgende 
pagina’s) blijkt dat alleen in een gedeelte van de zomerperiode, gedurende een periode in 
de avonduren, in een gedeelte van de achtertuin van appellanten de schaduw van de 
meest nabij gelegen nieuw te projecteren woning aanwezig is. De gemeente is van 
mening dat in dit geval geen sprake is van onevenredige aantasting van het woongenot, 
wat zou moeten leiden tot aanpassing van de voorgenomen plannen.  
 

 
 
De zienswijze wordt niet gedeeld en leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  
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