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ONDERWERP 

verlenen omgevingsvergunning 

 

 

Geachte heer Gort, 

 

Op 18 oktober 2013 heeft u een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het realiseren 

van drie appartementen in de achterzijde van het gebouw op het perceel Korte 

Haaksbergerstraat 22-24. De aanvraag is geregistreerd onder nummer V-2013-4924. In deze 

brief informeren wij u over de beslissing op de aanvraag. 

 

Verlenen omgevingsvergunning 

Wij hebben de ontwerp-omgevingsvergunning gedurende 6 weken, van 13 maart 2014 tot en 

met 23 april 2014 ter inzage gelegd. Gedurende deze periode is 1 zienswijze ingediend. 

Wij hebben besloten de omgevingsvergunning te verlenen en hebben deze bijgevoegd.  

Wij adviseren u de vergunning met de bijbehorende bijlagen zorgvuldig door te nemen, dit kan 

misverstanden voorkomen.  

De vergunninghouder dient ervoor te zorgen dat de aan de vergunning verbonden voorschriften 

worden nageleefd. Wij maken u er op attent dat u op eigen risico handelt als u gebruik maakt 

van de verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is.  

 

Betaling leges 

Overeenkomstig de legesverordening bent u voor het in behandeling nemen van uw aanvraag 

omgevingsvergunning leges verschuldigd. De verschuldigde leges zijn € 4.052,50. Hieronder 

wordt de opbouw van dit legesbedrag toegelicht. 

 
- leges omgevingsvergunning bouwactiviteit € 1.237,50 
- leges planologisch strijdig gebruik met bouwactiviteit (buitenplanse 

afwijking) 
€ 2.815,00 

 

Het legesbedrag voor de bouwactiviteit is berekend aan de hand van de bouwkosten, die 

vastgesteld zijn op basis van de legesverordening. De vastgestelde bouwkosten bedragen  

€ 45.000,00. 
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U ontvangt hiervoor binnenkort een rekening. Wanneer u het niet eens bent met de hoogte van 

het bedrag kunt u bezwaar maken. In de rekening leest u op welke wijze u bezwaar kunt 

maken. 

 

Publicatie 

Het besluit om de omgevingsvergunning te verlenen, publiceren wij in het weekblad Huis aan 

Huis. Tegen het besluit kan door belanghebbenden beroep worden aangetekend. 

 

 

Nadere informatie 

Als u vragen hebt over deze brief, kunt u contact opnemen met de heer J.F. Smit, 

telefoonnummer 053 4815426. Wanneer u schriftelijk reageert, wilt u dan ons kenmerknummer 

V-2013-4924 in uw brief vermelden? 

 

Voor meer informatie over de aanvraag verwijzen wij u naar onze website, 

www.loket.enschede.nl. Op het digitale loket vindt u onder het tabblad "Producten en diensten" 

bij het trefwoord "omgevingsvergunning" de brochures met aanvullende informatie. 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede, 

namens dezen, 

 

 

 

A.M.G. Olthuis,  

teamleider afdeling Vergunningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 

- omgevingsvergunning 

 

 



 

 
 
OMGEVINGSVERGUNNING 
 

Burgemeester en Wethouders hebben op 18 oktober 2013 een aanvraag omgevingsvergunning 

ontvangen voor het realiseren van drie appartementen in de achterzijde van het gebouw op het 

perceel Korte Haaksbergerstraat 22-24. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer V-2013-

4924. 

 

Het betreft een verzoek van:  

de heer H.J. Gort 

Von Weberlaan 8 

7522 KB  ENSCHEDE 

 

Besluit 

Burgemeester en wethouders besluiten d.d. 6 mei 2014, gelet op artikel 2.1 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen.  

 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit(en): 
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk 
2. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een 

beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of Provincie of een 
voorbereidingsbesluit 

 

 

Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 

van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is getoetst aan: 
- artikel 2.10 Wabo voor de activiteit “het (ver)bouwen van een bouwwerk”  
- artikel 2.12 Wabo voor de activiteit “het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met 

een bestemmingsplan, een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door 
Rijk of Provincie of een voorbereidingsbesluit”  

 

Tevens is de aanvraag getoetst aan het Besluit omgevingsrecht. Zoals voorgeschreven in 

artikel 6.5 Bor heeft de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen afgegeven voor dit 

project. 

 

Bevoegd gezag 

Gelet op de projectbeschrijving, alsmede op het bepaalde in hoofdstuk 3 van het Besluit 

omgevingsrecht (Bor) en de daarbij behorende bijlage zijn wij het bevoegd gezag om de 

omgevingsvergunning te verlenen.  

 

Ontvankelijkheid en opschorting procedure 

Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Ministeriële regeling 

omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Daarbij is gebleken dat een aantal 

gegevens ontbrak. De aanvrager is hierop in de gelegenheid gesteld om aanvullende gegevens 

aan te leveren. Wij hebben daarbij aangegeven dat de wettelijke proceduretermijn wordt 

opgeschort met maximaal 42 dagen. Wij hebben de aanvullende gegevens ontvangen op  

18 december 2013.Hierdoor is de wettelijke proceduretermijn verlengd met maximaal 42 dagen. 

Wij zijn van oordeel dat de aanvraag alsmede de latere aanvulling daarop voldoende informatie 

bevat voor een goede beoordeling van de gevolgen van de activiteit op de fysieke 

leefomgeving. De aanvraag is dan ook ontvankelijk en in behandeling genomen.  
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Bijbehorende documenten 

De volgende documenten behoren bij het besluit: 

 

Naam Omschrijving Ons kenmerk 
Datum 

toegevoegd 

Realisatie 3 appartementen in 

bestaand gebouw 
Aanvraagdocument 1300337099 18-10-2013 

plattegrond bestaande situatie 
plattegrond bestaande 

situatie 
1300337102 18-10-2013 

beoordeling ingediende vooroverleg 

Bestemmingsplan, 

beheersverordening en 

bouwverordening, Gegevens 

Handelen in strijd met regels 

ruimtelijke ordening, 

1300337103 18-10-2013 

gewijzigde situatie 3D impressie Welstand, 1300337104 18-10-2013 

bestaande en gewijzigde situatie 

B.01 

Gezondheid, Overige 

gegevens veiligheid, 

Constructieve veiligheid, 

Plattegronden, doorsneden 

en detailtekeningen bouwen, 

Installaties, 

Kwaliteitsverklaringen 

1300337105 18-10-2013 

1035941_geluidberekening 
 

1400037230 18-12-2013 

257 Ontwerpbesluit 

omgevingsvergunning  
1400081556 

 

Korte Haaksbergerstraat 22-

24_Ruimtelijke Onderbouwing-def 

ruimtelijke onderbouwing bij 

verleende 

omgevingsvergunning 

1400136081 
 

Korte Haaksbergerstraat 22-

24_PAB A4 (1) 

kaartje planbegrenzing 

projectafwijkingsbesluit 
1400136083  

 

 

Overwegingen en voorschriften 

Onderdeel van het besluit vormen de overwegingen en voorschriften die per activiteit zijn 

opgenomen. 

 

 

 
1. Het (ver)bouwen van een bouwwerk 

 

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub a van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

hebben wij voor het bouwen van het bouwwerk een omgevingsvergunning verleend. Onder 

punt I vindt u de toetsing van de aanvraag aan het wettelijk kader (artikel 2.10 Wabo).  

 

Op grond van artikel 2.22 van de Wabo verbinden wij voorschriften aan deze 

omgevingsvergunning. Deze voorschriften zijn opgenomen onder punt II. De vergunninghouder 

dient ervoor te zorgen dat de aan de vergunning verbonden voorschriften worden nageleefd 

(artikel 2.25 lid 1 Wabo).  

 

Vervolgens zijn onder punt III een aantal aanwijzingen opgenomen.  
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I. Overwegingen 

 

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op deze activiteit zijn er geen redenen om de 

omgevingsvergunning te weigeren. Er is voldoende aannemelijk gemaakt dat de activiteit 

voldoet aan: 

 

ザ de voorschriften die zijn gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012;  

 

ザ de bouwverordening van de gemeente Enschede; 

 

ザ redelijke eisen van welstand. Het perceel is gelegen in de welstandscategorie "Historisch 

Stadshart" van de Welstandsnota. Op 5 november 2013 heeft de Stadsbouwmeester een 

positief advies uitgebracht; 

 

ザ het betreffende perceel is gelegen in het bestemmingsplan “Stadscentrum 2006” met de 

bestemming “Detailhandel” en de medebestemming “Dienstverlening”. Het realiseren van  
appartementen aan de achterzijde van het pand is in strijd met de voorschriften behorende 

bij het bestemmingsplan. Afwijken van het bestemmingsplan is mogelijk door toepassing 

van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3, het verlenen van een projectafwijkingsbesluit. Zie voor 

meer informatie hierover onder 2, het gebruiken van gronden of bouwwerken in in strijd 

met een bestemmingsplan 

 

Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.  

 

II. Voorschriften 

 

Het bouwen moet plaatsvinden in overeenstemming met de bepalingen van het Bouwbesluit 

2012, de Bouwverordening van de gemeente Enschede en de krachtens die regelingen 

gestelde nadere regels. De volgende voorschriften zijn tevens van toepassing: 

 
1. De verleende vergunning inclusief de tekeningen en andere bijlagen moeten altijd op de 

bouwlocatie aanwezig zijn of via internet bekeken kunnen worden. Indien de toezichthouder 
daar om vraagt, moeten deze gegevens ter inzage worden gegeven. 

 
2. Op aanwijzing van de toezichthouder kunnen aanvullende bescheiden gevraagd worden. 

 
3. Brandveiligheid 

 De op tekening aangegeven rookmelders dienen conform artikel 6.21 van het 

Bouwbesluit 2012 te voldoen aan de richtlijnen van de NEN 2555. 

 Er zijn bij deze aanvraag onvoldoende gegevens ingediend  om een goede 

beoordeling te geven van de brandwerende constructies. Men dient 

keuringsbewijzen (bijvoorbeeld TNO-rapporten) en/of berekeningen te overleggen 

waaruit blijkt dat er voldaan wordt aan de WBDBO eis. De detaillering van de 

testrapporten zijn bepalend voor de uitvoering van deze constructies. 

 Afd. 2.10 BB: Van de afwerking materialen, constructies of brandkleppen en installaties 

moeten keuringsbewijzen (bijvoorbeeld TNO-rapporten) en/of berekeningen kunnen 

worden overgelegd waaruit blijkt dat er voldaan wordt aan het gestelde in het 

Bouwbesluit . 

 Afd. 2.10 BB: Indien constructies, waaraan eisen van weerstand tegen branddoorslag 

zijn gesteld, worden doorbroken mogen deze doorbrekingen de wbdbo van de 

constructie niet negatief beïnvloeden, bijvoorbeeld uitvoering met brandkleppen, 

knelmanchetten e.d. 
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4. De volgende werkzaamheden moeten aan de afdeling Handhaving Objectgebonden 

worden gemeld.  
 

Werkzaamheid  Hoe  Wanneer 

 Onderdelen van het bouwwerk  

 waaraan in deze vergunning een 

 goedkeuringsplicht is verbonden 

schriftelijk/ digitaal volgens voorschrift 

 Aanvang van het werk (inclusief  

 ontgravingswerkzaamheden) 
schriftelijk/ digitaal 

uiterlijk twee dagen voor de 

start van het werk 

 Funderingspalen (proefpalen  

 inbegrepen) 

mondeling/ schriftelijk/ 

digitaal 

uiterlijk twee dagen voor 

aanvang 

 Leggen van de fundering mondeling/ digitaal 
uiterlijk twee dagen voor 

aanvang 

 Storten van beton 
mondeling/ schriftelijk/ 

digitaal 

uiterlijk twee dagen voor 

aanvang 

 Leggen van de vloeren 
mondeling/ schriftelijk/ 

digitaal 

uiterlijk twee dagen voor 

aanvang 

 Aanbrengen van prefab onderdelen 
mondeling/ schriftelijk / 

digitaal 

uiterlijk twee dagen voor 

aanvang 

 Einde van de werkzaamheden schriftelijk/ digitaal 
uiterlijk op de dag van 

beëindiging van het werk 

  

De werkzaamheden kunt u via de website www.loket.enschede.nl melden. Op deze site vindt u 

het tabblad “Producten en diensten”. Als u bij het trefwoord „omgevingsvergunning melding‟ 
invult, vindt u de link „omgevingsvergunning/melding‟. Als u deze activeert, staat in de linker 

kolom de mogelijkheid om de werkzaamheden online te melden. Wilt u telefonisch melden, dan 

kunt u dit doen via telefoonnummer 053 4817600. 

 

III.   Aanwijzingen 

 

 
A. Voor de eventueel op of aan dit gebouw aan te brengen reclameopschriften moet een 

vergunning bij Burgemeester en Wethouders worden aangevraagd. Voor informatie en/of 
indiening kunt u terecht bij de gemeente Enschede. 

 
B. Veranderingen in de uitvoering tijdens de bouw, in afwijking van de verleende 

omgevingsvergunning, moeten vóór de uitvoering daarvan worden gemeld en/of worden 
overlegd met de toezichthouder van de afdeling Handhaving Objectgebonden.  

 

C. Voor het plaatsen van een container, kraan, schutting, steiger, afzetting of andere 
materialen op openbaar terrein heeft u ontheffing nodig en moet u precariorechten betalen. 
De ontheffing kunt u aanvragen via de website www.loket.enschede.nl. Op deze site vindt u 
het tabblad “Producten en diensten”. Als u bij het trefwoord „plaatsen voorwerp‟ invult, vindt 
u de link om de ontheffing digitaal aan te vragen. 
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2. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, 

een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of 

Provincie of een voorbereidingsbesluit 

 

Op grond van artikel 2.1 lid 1 sub c van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

hebben wij voor het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 

een omgevingsvergunning verleend. Onder punt I vindt u de toetsing van de aanvraag aan het 

wettelijk kader (artikel 2.12 Wabo).  

 

 

I.  Overwegingen 

 

Vanuit het toetsingskader dat betrekking heeft op het gebruiken van gronden of bouwwerken in 

strijd met een bestemmingsplan, zijn er ten aanzien van deze activiteit geen redenen om de 

omgevingsvergunning te weigeren.  

 

Het betreffende perceel is gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan “Stadscentrum 
2006” en heeft hierin de bestemming “detailhandel” en de medebestemming “dienstverlening”.   
 

Op grond van deze bestemmingen zijn detailhandel en dienstverlening toegestaan op de 

begane grond en mogen de verdiepingen alleen voor wonen worden gebruikt. Ter plaatse is 

bebouwing toegestaan in maximaal 3 bouwlagen en met een maximum bouwhoogte van 12 

meter. Bebouwing dient plaats te vinden binnen het bouwvlak. De 3 appartementen zijn op twee 

punten in strijd met het bestemmingsplan “Stadscentrum 2006”. De appartementen zijn buiten 
het bouwvlak gelegen en 1 appartement is gesitueerd op de begane grond in plaats van op de 

verdieping. 

 

Het bestemmingsplan kent geen mogelijkheden van deze voorschriften af te wijken, zodat 

toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 niet mogelijk is. Afwijking van het 

bestemmingsplan is ook niet mogelijk met artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2, omdat een dergelijke 

afwijking niet benoemd is in 4 bijlage II Bor.  

 

Afwijking van het bestemmingsplan is wel mogelijk met artikel 2.12 lid 1 sub a onder 3 door het 

verlenen van een projectafwijkingsbesluit. Voorwaarden voor het toepassen van deze 

afwijkingsmogelijkheid zijn dat de activiteit niet in strijd mag zijn met een goede ruimtelijke 

ordening en de motivering van het besluit een goede ruimtelijke onderbouwing bevat.  

 

Wij zijn van mening dat de activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening. Een 

goede ruimtelijke onderbouwing maakt onderdeel uit van dit besluit en is als bijlage bijgevoegd.   

 

Op grond van bepalingen in de Wabo, wordt een projectafwijkingsbesluit niet verleend dan 

nadat de gemeenteraad heeft verklaard daartegen geen bedenkingen te hebben. 

De Raad heeft 12 juli 2011 besloten categorieën aan te wijzen en akkoord te gaan met het 

toepassen van een protocol (de voorhangprocedure) voor de behandeling van aanvragen die 

vallen binnen de categorieën II en III.  

Het bouwplan voor de drie appartementen valt binnen de volgende aangewezen categorie: 

III projecten, sub f: wijziging van het gebruik van bestaande bedrijfsgebouwen, kantoren, 

winkels en gebouwen met een maatschappelijke bestemming (met bijbehorende gronden) met 

een bruto-vloeroppervlakte van maximaal 3000 m2.  
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Conform het protocol is aan de raadsleden gemeld dat wij voornemens zijn een ontwerp-

omgevingsvergunning voor de activiteiten  “gebruiken van gronden in strijd met het 
bestemmingsplan‟ en “bouwen” ter inzage te leggen voor het realiseren van drie appartementen 
in de achterzijde van het gebouw aan de Haaksbergerstraat 22-24. Geen van de raadsleden 

heeft aangegeven het bouwplan te willen agenderen voor de Stedelijke commissie.  Dit 

betekent dat de Raad hiermee de benodigde  verklaring van geen bedenkingen voor dit project 

heeft afgegeven. 

 

Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen met ingang van 13 maart 2014 gedurende zes 

weken. Tijdens de periode van terinzagelegging is een zienswijze ingediend door de KPN.  

 

Zienswijze KPN 

In de zienswijze wordt aangegeven dat aan de Zuiderhagen 14 is een telefooncentrale van de 

KPN is gevestigd. De condensors op het dak van het pand zijn 24 uur per dag , 7 dagen in de 

week in werking en produceren geluid dat mogelijk bij de omliggende panden hoorbaar is. Het 

vergt nu al een grote inspanning van KPN om aan de wettelijk gestelde grenswaarden met 

betrekking tot geluid in deze sterk bebouwde omgeving te voldoen. Verzocht wordt daarom te 

toetsen of het toestaan van de woningen de geluidssituatie beïnvloedt  en indien dit het geval is 

de aanvraag af te wijzen of hier voorzieningen voor te treffen. 

 

Reactie op zienswijze KPN 

Op grond van het huidige bestemmingsplan “Stadscentrum 2006” zijn reeds woningen mogelijk 

in het gedeelte van het pand Korte Haaksbergerstraat 22-24 dat direct grenst aan de Korte 

Haaksbergerstraat. 

De te realiseren appartementen worden gerealiseerd direct achter het pand dat grenst aan de 

Korte Haaksbergerstraat waar reeds woningen mogelijk en aanwezig zijn. 

De afstand van de aanwezige woningen in het pand dat direct grenst aan de Korte 

Haaksbergerstraat tot KPN is kleiner dan de afstand van KPN tot de nieuw te realiseren 

appartementen. De reeds aanwezige woningen zijn daarmee bepalend/maatgevend voor KPN. 

De nieuw te realiseren appartementen zijn niet van invloed op de geluidsruimte van KPN. 

Indien op de aanwezige woningen in het pand dat direct grenst aan de Korte Haaksbergerstraat  

wordt voldaan aan de geluidsnormen zal zeker (i.v.m. de grotere afstand) op de nieuw te 

realiseren appartementen aan de geluidsnormen worden voldaan. 

 

De  zienswijze vormt daarom geen aanleiding de gevraagde omgevingsvergunning niet te 

verlenen.  

  

Wij kennen verder geen andere belangen en/of omstandigheden die zich verzetten tegen het 

verlenen van de omgevingsvergunning. Gelet hierop verlenen wij de omgevingsvergunning voor 

het realiseren van drie appartementen  aan de Korte Haaksbergerstraat 22-24. 
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Uw BAG registratie 

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een registratie, waarin door de gemeente 

enkele gegevens van adressen en gebouwen worden bijgehouden in een landelijk bestand.  

In deze registratie heeft elk object een eigen uniek nummer. De nummers, die horen bij de 

adressen, verblijfsobjecten en panden die in deze beschikking worden genoemd, zijn hieronder 

opgenomen. 

Deze informatie is voor u slechts informatief. 

 

pandrelatie: verblijfsobjectrelatie: adresrelatie: adres: 

0153100000214711 0153010000346297 0153200000346296 Korte Haaksbergerstraat 22 

0153100000214711 0153010000405655 0153200000405654 Korte Haaksbergerstraat 24 

   Korte Haaksbergerstraat 22-1 

   Korte Haaksbergerstraat 24-1 

   Korte Haaksbergerstraat 24-2 

 
 

Rechtsbescherming 

Tegen het besluit om de omgevingsvergunning te verlenen kan met ingang van de dag na die 

waarop dit besluit ter inzage is gelegd binnen zes weken beroep worden aangetekend door 

belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie 

redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen hebben ingediend. De 

omgevingsvergunning treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een 

beroepschrift is verstreken. Het indienen van een beroepschrift schorst de werking van het 

besluit niet. Hebben u of andere belanghebbenden er belang bij dat dit besluit niet in werking 

treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de arrondissementsrechtbank. 

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede, 

namens dezen, 

 

 

 

A.M.G. Olthuis,  

teamleider afdeling Vergunningen  
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