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HOOFDSTUK 1  INLEIDING 

1.1 Aanleiding 

Het gebouw aan de Kalanderstraat 23-31 te Enschede maakt onderdeel uit van het kernwinkelgebied van de 
stad Enschede. De begane grond van het gebouw is in zijn geheel in gebruik ten behoeve diverse vormen van 
detailhandel (met name kleding) en op de verdiepingen zijn in totaal 4 appartementen aanwezig. Het gebouw 
is echter verouderd en ook de uitstraling van het gebouw past niet binnen het gewenste beeld van een 
aantrekkelijk kernwinkelgebied.  

Het concrete voornemen bestaat uit de vervanging van het bestaande gebouw door een nieuw aantrekkelijk 
gebouw met een eigentijdse uitstraling. In het gebouw worden de functies ‘wonen’ (4 appartementen) en 
‘detailhandel’ (modebranche) ondergebracht.   

De voorgenomen ontwikkeling is echter niet  in overeenstemming met het geldende bestemmingsplan. In dit 
geval wordt middels een omgevingsvergunningprocedure (artikel 2.12, lid 1, sub a, onder 3 Wabo) afgeweken 
van het geldende bestemmingsplan teneinde de gewenste ontwikkeling te kunnen realiseren. Ten behoeve 
van deze afwijking dient in een ruimtelijke onderbouwing te worden gemotiveerd dat de activiteit in 
overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing voorziet 
hierin. 

1.2 Ligging van het projectgebied 

Het projectgebied is gelegen aan de Kalanderstraat 23-31 te Enschede, in stadsdeel Centrum. Kadastraal is het 
projectgebied bekend als gemeente Enschede, sectie B, nummers 7135, 7136 7137, 7172, 7510, 7511, 7512, 
7513, 7514 en 7850 gedeeltelijk.  De ligging van het projectgebied in de stad Enschede wordt weergegeven in 
afbeelding 1.1. In afbeelding 1.2 wordt de ligging van het projectgebied aan de Kalanderstraat weergegeven. 

 
Afbeelding 1.1: Ligging van het projectgebied in de stad Enschede (Bron: ArcGIS) 
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Afbeelding 1.2: Ligging van het projectgebied aan de Kalanderstraat te Enschede (Bron: ArcGIS) 

1.3 Huidige planologische regiem 

Het geldende bestemmingsplan voor het projectgebied is het bestemmingsplan ‘Stadscentrum 2006’. Dit 
bestemmingsplan is op 27 november 2006 vastgesteld door de raad van de gemeente Enschede. Op basis van 
dit bestemmingsplan zijn de gronden in het projectgebied bestemd als ‘Detailhandel’. Gronden met deze 
bestemming zijn onder andere bedoeld voor detailhandel, bedrijven in de categorieën 1 en 2, dienstverlening 
en kantoren. Ter plaatse van het projectgebied zijn woningen op de verdiepingen toegestaan. Binnen het 
projectgebied zijn gebouwen toegestaan tot een maximale bouwhoogte van 12 meter. Het aantal bouwlagen 
mag hierbij niet meer bedragen dan 3.  

De voorgenomen ontwikkeling voorziet in een nieuw gebouw van met een bouwhoogte van 15 meter. Het 
gebouw bestaat in totaal uit 4 bouwlagen. Zowel voor wat betreft de maximaal toegestane bouwhoogte als 
het maximaal aantal toegestane bouwlagen is het project niet in overeenstemming met het geldend 
bestemmingsplan. Door middel van een omgevingsvergunning wordt in dit geval afgeweken van het 
bestemmingsplan teneinde de voorgenomen ontwikkeling mogelijk te maken.  

1.4 Eisen aan een ruimtelijke onderbouwing  

Een op artikel 2.12, eerste lid, sub a, onder 3 Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) gebaseerde 
zelfstandige instructie voor de inhoud en inrichting van een ruimtelijke onderbouwing ontbreekt in het Besluit 
omgevingsrecht (Bor). Artikel 5.20 van het Bor verklaart voor de inhoud van een ruimtelijke onderbouwing de 
artikelen 3.1.2, 3.1.6 en 3.3.1, eerste lid, van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) van overeenkomstige 
toepassing. Voorliggende ruimtelijke onderbouwing belicht alle relevante aspecten vanuit de ruimtelijke 
ordening en toont aan dat voorliggend project in overeenstemming is met een goede ruimtelijke ordening.  

In een goede ruimtelijke onderbouwing zijn neergelegd:  
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1. een verantwoording van de gemaakte keuzen;  
2. een beschrijving van de wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de gevolgen voor de 

waterhuishouding; Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 6;  
3. de uitkomsten van het in artikel 3.1.1 bedoelde overleg; Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 8;  
4. de uitkomsten van het met toepassing van artikel 3:2 van de Algemene wet bestuursrecht verrichte 

onderzoek; verwezen wordt naar de gehele ruimtelijke onderbouwing waaruit blijkt dat met alle 
relevante feiten en af te wegen belangen rekening is gehouden;  

5. een beschrijving van de wijze waarop burgers en maatschappelijke organisaties bij de voorbereiding 
zijn betrokken; het ontwerpbesluit zal voor een ieder ter inzage worden gelegd. Er wordt gelegenheid 
geboden om zienswijzen in te dienen;  

6. de inzichten over de uitvoerbaarheid van het plan; Verwezen wordt naar hoofdstuk 7.  

 

Voor zover bij het project geen milieueffectrapport als bedoeld in hoofdstuk 7 van de Wet milieubeheer wordt 
opgesteld, waarin de hierna volgende onderdelen zijn beschreven, worden in de ruimtelijke onderbouwing ten 
minste neergelegd:  

7. een beschrijving van de wijze waarop met de in het gebied aanwezige cultuurhistorische waarden en 
met de in de grond aanwezige of te verwachten monumenten rekening is gehouden; hiervoor wordt 
verwezen naar paragraaf 5.7. 

8. voor zover nodig een beschrijving van de wijze waarop rekening is gehouden met overige waarden 
van de in het besluit begrepen gronden en de verhouding tot het aangrenzende gebied; In hoofdstuk 
5 is aandacht besteed aan diverse relevante milieu- en omgevingsaspecten;  

9. een beschrijving van de wijze waarop krachtens hoofdstuk 5 van de Wet milieubeheer vastgestelde 
milieukwaliteitseisen bij het besluit zijn betrokken; het betreffende hoofdstuk 5 van de Wet 
milieubeheer heeft betrekking op luchtkwaliteitseisen. Deze zijn beschreven in paragraaf 5.3.  

1.5 Leeswijzer 

Na deze inleiding wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de geschiedenis van Enschede en wordt een beschrijving 
van de huidige situatie in het projectgebied gegeven.  

Hoofdstuk 3 bevat de planbeschrijving.  

In hoofdstuk 4 wordt ingegaan op het beleidskader. Hierin wordt het beleid van het Rijk, de provincie en de 
gemeente Enschede beschreven.  

In hoofdstuk 5 passeren alle relevante milieu- en omgevingsaspecten de revue.  

Hoofdstuk 6 gaat in op de wateraspecten waaronder de watertoets.  

In de hoofdstukken 7 en 8 wordt respectievelijk ingegaan op de economische uitvoerbaarheid van het project 
en het vooroverleg.  
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HOOFDSTUK 2  GEBIEDSBESCHRIJVING 

In dit hoofdstuk wordt kort ingegaan op de geschiedenis van de stad Enschede en wordt een beschrijving van 
de huidige situatie in en om het projectgebied gegeven.  

2.1 Geschiedenis Enschede 

Enschede is in de vroege middeleeuwen ontstaan als agrarische nederzetting rond een klein kasteel of borg. 
Doordat de stad aan de handelsroute van Deventer naar Münster en Osnabrück lag ontwikkelde het dorp zich 
gestaag. In 1325 kreeg Enschede stadsrechten van de bisschop van Utrecht.  

Pas in de 19
e
 eeuw, toen de textielindustrie gemechaniseerd werd, begon Enschede echt te groeien. Het aantal 

fabrieken nam aanzienlijk toe, de oude stadsboerderijen in het centrum maakten plaats voor statige 
herenhuizen en arbeidershuizen verrezen aan de rand van de stad.  

Na de 2
e
 wereldoorlog lag een groot deel van het Enschedese centrum in puin. Bij het wederopbouwplan 

kwam de verkeersdoorbraak door het centrum (opnieuw) ter sprake. Dit mondde uit in het Boulevardplan. In 
de jaren '50 werd begonnen met de aanleg van de Boulevard 1945. In de jaren '60 werden de eerste 
bouwprojecten van het Boulevardplan opgeleverd; winkels en woningen aan het Van Loenshof en het Van 
Heekplein. Ook in het centrum verschenen nu de eerste torenflats.  

De ontwikkeling die Enschede heeft meegemaakt in de periode van 1900 tot en met 1950 wordt weergegeven 
in de historische topografische kaarten in afbeelding 2.1. De ligging van het projectgebied wordt hierin tevens 
weergegeven. 

Afbeelding 2.1: Historisch topografische kaarten ± 1900 (links) en ± 1950 (rechts) (Bron: Provincie Overijssel) 

 

Halverwege de jaren '90 kwam de gemeente tot de conclusie dat de Boulevard en het van Heekplein in hun 
toenmalige staat de ontwikkeling van Enschede tot Euregionaal centrum in de weg stonden. De Boulevard 
verdween en maakte plaats voor een groot winkelplein. Mede door deze ingrepen is de stad Enschede 
aanzienlijk veranderd en getransformeerd tot een aantrekkelijk stad om in te wonen, te winkelen en te 
recreëren.  

2.2 Huidige situatie projectgebied 

Het projectgebied is gelegen aan de rand van het historisch centrum van Enschede, aan de Kalanderstraat 23-
31. De Kalanderstraat is een levendige winkelstraat gelegen tussen het Hendrik Jan van Heekplein (hierna: Van 
Heekplein) en De Klomp. Aan weerszijden van de Kalanderstraat is sprake van begeleidende bebouwing 
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waarbij op de begane grond winkels zijn gevestigd en op de verdiepingen veelal sprake is van andere functies 
zoals wonen.  

Het gebouw in het projectgebied bestaat als het ware uit 4 afzonderlijke panden. Op de begane grond 
bevinden zich de winkels en op de verdiepingen zijn in de huidige situatie 4 appartementen aanwezig. In 
vergelijking met de omliggende bebouwing vormt het gebouw een verouderd en onaantrekkelijk onderdeel 
van het bebouwingslint. In afbeelding 2.1 is een afbeelding opgenomen van de huidige situatie van het pand 
gezien vanaf het Van Heekplein. 

 
Afbeelding 2.1: Het huidige pand aan de Kalanderstraat 23-31   

 

Aan de achterzijde grenst het projectgebied aan het Kalanderplein. Het Kalanderplein wordt met name 
gebruikt door het personeel van de aan het plein grenzende winkels, de maatschappelijke opvangorganisate 
Humanitas Onder Dak Twente en de bewoners van de vanaf het plein bereikbare appartementen. Daarnaast 
vervult het plein een belangrijke functie in verband met de bevoorrading van de winkels. Door de 
aanwezigheid van enkel slecht verlichte nissen en hoeken wordt het plein in de avonduren ook ongewenst 
gebruikt als hangplek.  
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Afbeelding 2.3: Het projectgebied gezien vanaf het Kalanderplein (Bron: Google Streetview) 
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HOOFDSTUK 3  PLANBESCHRIJVING 

In hoofdstuk 2 is een beschrijving van de huidige situatie in het projectgebied gegeven. In dit hoofdstuk wordt 
op de ontwikkeling zelf ingegaan.  

3.1 Ruimtelijke ontwikkeling 

3.1.1 Nieuwe bebouwing 

De ruimtelijke ontwikkeling omvat de vervanging van het huidige gebouw door een nieuw eigentijds gebouw 
met bijpassende uitstraling. De zijgevels van het nieuwe gebouw sluiten, net als het huidige gebouw, direct 
aan op de aangrenzende bebouwing waarbij de voorgevel is gericht op de winkelstraat Kalanderstraat. De 
rooilijn die vanaf het Van Heekplein wordt ingezet, wordt doorgezet in het projectgebied. De subtiele 
verspringing van de voorgevel ten opzichte van de Kalanderstraat 17/17a blijft wel gehandhaafd met de 
nieuwbouw. De onoverzichtelijke nissen en hoeken die in de huidige situatie aan de zijde van het 
Kalanderplein aanwezig zijn verdwijnen met de nieuwbouw. De situering van het nieuwe gebouw aan de 
Kalanderstraat wordt weergegeven in afbeelding 3.1. 

 
Afbeelding 3.1: Situering nieuwe gebouw aan de Kalanderstraat (Bron: Landmark Vastgoed Management B.V. ) 

 

De winkel of winkels worden ontsloten middels een viertal entreepartijen aan de Kalanderstraat. De 
appartementen worden ontsloten via het Kalanderplein.  

Hoewel de wens is om het winkeloppervlak te verhuren aan twee winkels wordt het gebouw zo vormgegeven 
dat het eenvoudig kan omgebouwd tot één grote winkel. Op deze wijze kan, mocht deze situatie zich 
voordoen, adequaat en eenvoudig worden geschakeld  naar één winkels met een groter winkeloppervlak. 
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Qua uitstraling wordt aansluiting gezocht bij de bebouwing aan de Kalanderstraat 33 en de bebouwing langs 
het Van Heekplein. De begane grond en de 1

e
 verdieping worden voornamelijk uitgevoerd in glas zodat de 

winkel vanaf de Kalanderstraat goed zichtbaar is en in het oog springt. Doordat een tweetal appartementen de 
beschikking krijgen over een balkon verspringen de appartementen van elkaar. Ook qua hoogte is hierbij 
sprake van een verspringing waardoor de hoogte van het gebouw tot maximaal 15 meter. Door deze 
verspringing oogt de bebouwing minder massaal en wordt een betere overgang gecreëerd tussen de grotere 
bebouwingsmassa’s ten zuiden en de meer terughoudender bebouwingsmassa’s ten noorden van het 
projectgebied. In afbeelding 3.2 is een impressie van het nieuwe gebouw opgenomen.  

 

Afbeelding 3.2: Impressie nieuwe gebouw aan de Kalanderstraat 23-31 (Bron: Leijh, Kappelhof, Seckel, van den Dobbelsteen, architecten) 

3.1.2 Functies per bouwlaag 

Zoals in het voorgaande aangegeven bestaat het gebouw uit vier bouwlagen, waarbij onderscheid wordt 
gemaakt tussen bouwlagen die worden ingericht ten behoeve van de winkelfunctie en bouwlagen die worden 
ingericht ten behoeve van de woonfunctie. Waarbij een tweetal woningen een vide zal komen. 

De begane grondvloer en de 1
e
 verdieping kunnen worden benut ten behoeve van de winkelfunctie. Hierbij 

wordt uitgegaan van één of meerdere winkels in de modebranche. Via de begane grond is, vanuit de winkel, 
de verdieping te bereiken middels een (rol)trap. De secundaire ruimten voor de winkels komen aan de 
achterzijde op de 2

e
 verdieping van het gebouw. Dit ligt voor de hand aangezien het laden en lossen aan de 

achterzijde plaatsvindt.  

De appartementen worden op de 2
e
 gerealiseerd waarbij onderscheid valt te maken in een tweetal 

appartementtypen. Twee appartementen beschikken over 1 verdieping(uitsluitend 2
e
 verdieping van het 

gebouw) en de andere twee appartementen beschikking over 2 verdiepingen (2
e
 en 3

e
 verdieping van het 

gebouw).  
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3.2 Verkeer en parkeren 

3.2.1 Verkeer 

De toegang tot de winkels wijzigt in principe niet. Voor het winkelend publiek zijn de winkels, net als in de 
huidige situatie, toegankelijk via een viertal entreepartijen aan de Kalanderstraat. De bevoorrading zal 
plaatsvinden via de het Kalanderplein waardoor de overlast voor het winkelend publiek tot een minimum 
beperkt blijft. Voor het gemotoriseerd verkeer is het centrumgebied in principe niet toegankelijk en het is niet 
te verwachten dat als gevolg van dit project sprake zal zijn van een onevenredige en onaanvaardbare 
verkeersaantrekkende werking.  

De appartementen zijn toegankelijk via het Kalanderplein. Net als in de huidige situatie is sprake van 4 
appartementen waardoor geen sprake is van een toename van het aantal verkeersbewegingen.  

Geconcludeerd wordt dat er vanuit verkeerskundig oogpunt geen belemmeringen zijn tegen de voorgenomen 
ontwikkeling.  

3.2.2 Parkeren  

Het winkelend publiek dat met de auto het centrum van Enschede bezoekt kan parkeren op de hiervoor 
aanwezige parkeerplaatsen of in de parkeergarages in en om het centrum. Het is niet te verwachten dat als 
gevolg van deze ontwikkeling de parkeerdruk onevenredig toeneemt aangezien ruim voldoende 
parkeercapaciteit aanwezig is en de functie van het pand in principe niet wijzigt (winkels met wonen). 

Het parkeren ten behoeve van de appartementen wijzigt niet ten opzichte van de huidige situatie. Bij de 
momenteel nog aanwezige appartementen zijn geen eigen parkeerplaatsen aanwezig. Ook in de nieuwe 
situatie zullen geen nieuwe parkeerplaatsen worden aangelegd. De toekomstige bewoners kunnen, evenals in 
de huidige situatie, indien gewenst een parkeerabonnement aanschaffen voor de Van Heekgarage.   

Het personeel dat werkzaam is in de winkels kan, net als in de huidige situatie en voor zover men een 
parkeerplaats heeft gehuurd, parkeren op het Kalanderplein. Indien gewenst kan men een 
parkeerabonnement aanschaffen voor de Van Heekgarage. Opgemerkt wordt dat het te verwachten is dat een 
deel van het personeel gebruik maakt van een fiets of het openbaar vervoer.  

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat het aspect parkeren geen belemmering vormt voor de 
realisatie van het planvoornemen. Dit mede gezien het feit dat het project ten opzichte van de huidige situatie 
niet voorziet in gewijzigd gebruik. 

 

 

 

  



Ruimtelijke onderbouwing Kalanderstraat 23-31 te Enschede 
 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

14 

HOOFDSTUK 4  BELEIDSKADER 

Dit hoofdstuk beschrijft, voor zover van belang, het rijks-, provinciaal- en gemeentelijk beleid. Naast de 
belangrijkste algemene uitgangspunten worden de specifieke voor dit projectgebied geldende uitgangspunten 
weergegeven.  

4.1 Rijksbeleid 

4.1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  

De Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte is op 13 maart 2012 vastgesteld. De Structuurvisie Infrastructuur en 
Ruimte (SVIR) geeft een totaalbeeld van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid op rijksniveau. De SVIR vormt het 
kader voor thematische of gebiedsgerichte uitwerkingen van rijksbeleid met ruimtelijke consequenties.  

Het ‘Besluit algemene regels ruimtelijke ordening’ (Barro) is als Algemene maatregel van Bestuur (AmvB) direct 
gekoppeld aan de SVIR. In het Barro is concreet aangegeven welke nationale belangen geborgd worden in 
bestemmingsplannen en andere plannen van de overheden. 

4.1.1.3 Duurzaam verstedelijkingsladder 

In de SVIR wordt de ladder voor duurzame verstedelijking geïntroduceerd. Deze ladder is per 1 oktober 2012 
als motiveringseis in het Besluit ruimtelijke ordening (artikel 3.1.6, lid 2) opgenomen. Doel van de ladder voor 
duurzame verstedelijking is een goede ruimtelijke ordening door een optimale benutting van de ruimte in 
stedelijke gebieden. Hierbij dient de behoefte aan een stedelijke ontwikkeling te worden aangetoond.  De 
ladder kent drie treden die achter elkaar worden doorlopen. 

Afbeelding 4.1:  Ladder voor duurzame verstedelijking (Bron: Ministerie van Infrastructuur en Milieu)  

4.1.2 Conclusie toetsing aan het rijksbeleid 

Het rijksbeleid laat zich niet specifiek uit over dergelijke binnenstedelijke ontwikkelingen. De herontwikkeling 
van de locatie raakt geen rijksbelangen zoals opgenomen in de SVIR.  

Ladder voor duurzame verstedelijking 

Ten aanzien van de ladder van duurzame verstedelijking wordt het volgende geconstateerd:  
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Trede 1: in dit geval is geen sprake van een geheel nieuwe ontwikkeling. Het gebouw wordt weliswaar 
vervangen, de functies wonen en detailhandel wijzigen echter niet. Aanvullend hierop wordt opgemerkt dat 
Enschede  zich als prioriteit voor de binnenstad heeft gesteld het (blijven) stimuleren en faciliteren van niet-
dagelijkse winkels in de recreatieve branches zoals sport, speelgoed, mode en multimedia (zie ook 4.3.1). Deze 
ontwikkeling sluit hier goed op aan. Dit project voorziet niet in extra woningen maar vervangt de huidige 
verouderde appartementen die niet meer aan de wensen en eisen van deze tijd voldoen.  

Trede 2: In de Bro is een definitief opgenomen voor bestaand stedelijk gebied. De definitie luidt: ‘bestaand 
stedenbouwkundig samenstel van bebouwing ten behoeve van wonen, dienstverlening, bedrijvigheid, 
detailhandel of horeca, alsmede de daarbij behorende openbare of sociaal culturele voorzieningen, stedelijk 
groen en infrastructuur’. 

Gezien het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat het projectgebied onderdeel uitmaakt van bestaand 
stedelijk gebied. Dit wordt nog eens bevestigd door afbeelding 4.3 en afbeelding 4.4 en het feit dat het 
projectgebied is opgenomen in het bestemmingsplan ‘Stadscentrum 2006’, een bestemmingsplan dat is 
opgesteld voor het centrumgebied van Enschede. 

Trede 3: Niet van toepassing.  

 

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat dit project voldoet aan de ladder van duurzame 
verstedelijking.  

4.2 Provinciaal beleid 

Het provinciaal beleid is verwoord in tal van plannen. Het belangrijkste plan betreft de Omgevingsvisie 
Overijssel en de daarbij behorende Omgevingsverordening Overijssel. 

4.2.1 Uitgangspunten van de Omgevingsvisie Overijssel  

De Omgevingsvisie Overijssel is het integrale provinciale beleidsplan voor de fysieke leefomgeving van 
Overijssel. In 2009 is de Omgevingsvisie en -verordening 2009 vastgesteld. Naar aanleiding van monitoring en 
evaluaties is de Omgevingsvisie en -verordening op onderdelen geactualiseerd. De Actualisatie Omgevingsvisie 
en -verordening is op 3 juli 2013 vastgesteld door Provinciale Staten en treedt op 1 september 2013 in 
werking. 

 De hoofdambitie van de Omgevingsvisie is een toekomstvaste groei van welvaart en welzijn met een 
verantwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en voorraden.  

4.2.2 Omgevingsverordening Overijssel  

De provincie beschikt over een palet aan instrumenten waarmee zij haar ambities realiseert. In de 
Omgevingsvisie is bij elke beleidsambitie een realisatieschema opgenomen waarin is aangegeven welke 
instrumenten de provincie zal inzetten om de verschillende onderwerpen van provinciaal belang te realiseren. 
Eén van de instrumenten om het beleid uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken is de 
Omgevingsverordening Overijssel. De Omgevingsverordening is het provinciaal juridisch instrument dat wordt 
ingezet voor die onderwerpen waarvoor de provincie eraan hecht dat de doorwerking van het beleid van de 
Omgevingsvisie juridisch geborgd is. 

4.2.3 Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel  

De opgaven, kansen, beleidsambities en ruimtelijke kwaliteitsambities voor de provincie zijn in de 
Omgevingsvisie Overijssel geschetst in ontwikkelingsperspectieven voor de groene omgeving en stedelijke 
omgeving.  



Ruimtelijke onderbouwing Kalanderstraat 23-31 te Enschede 
 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

16 

Om de ambities van de provincie waar te maken, bevat de Omgevingsvisie een uitvoeringsmodel. Dit model is 
gebaseerd op drie niveaus, te weten:  

1. generieke beleidskeuzes;  
2. ontwikkelingsperspectieven;  
3. gebiedskenmerken.  

 

Aan de hand van de drie genoemde niveaus kan worden bezien of een ruimtelijke ontwikkeling mogelijk is en 
er behoefte aan is, waar het past in de ontwikkelingsvisie en hoe het uitgevoerd kan worden.  

 
Afbeelding 4.2. geeft dit schematisch weer. 

 
Afbeelding 4.2: Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel) 

4.2.4 Toetsing van het initiatief aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel  

Indien het concrete initiatief, zoals beschreven in hoofdstuk 3 van deze ruimtelijke onderbouwing, wordt 
getoetst aan het Uitvoeringsmodel Omgevingsvisie Overijssel ontstaat globaal het volgende beeld.  

4.2.4.1 Generieke beleidskeuzes 

Bij de afwegingen in de eerste fase ‘generieke beleidskeuzes’ zijn met name de artikelen 2.1.3 en 2.2.2 van de 
Omgevingverordening Overijssel  van belang. Artikel 2.1.3 is van belang omdat sprake is van een stedelijke 
ontwikkeling (SER-ladder). Artikel 2.2.2 heeft betrekking op locaties waar woningbouw plaatsvindt.  

2.1.3 SER-ladder voor de Stedelijke omgeving  

Bestemmingsplannen voorzien uitsluitend in stedelijke ontwikkelingen die een extra ruimtebeslag door 
bouwen en verharden leggen op de groene omgeving wanneer aannemelijk is gemaakt:  

 dat er voor deze opgave in redelijkheid geen ruimte beschikbaar is binnen het bestaande bebouwd 
gebied en de ruimte binnen het bestaand bebouwd gebied ook niet geschikt te maken is door 
herstructurering en/of transformatie;  
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 dat mogelijkheden voor meervoudig ruimtegebruik binnen het bestaand bebouwd gebied optimaal 
zijn benut.  

 

In de Omgevingsverordening Overijssel is het begrip ‘bestaand bebouwd gebied nader gedefinieerd als: de 
gronden die benut kunnen worden voor stedelijke functies op grond van geldende bestemmingsplannen en op 
grond van voorontwerpbestemmingsplannen voor zover de provinciale diensten daarover schriftelijk een 
positief advies hebben uitgebracht in het kader van het vooroverleg als bedoeld in artikel 3.1.1 Bro/artikel 10 
BRO. 

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.1.3 van de Omgevingsverordening Overijssel  

In dit geval is sprake van een ontwikkeling in de binnenstad van Enschede die voldoet aan de SER-ladder. Zoals 
is gebleken uit paragraaf 1.3 kunnen de gronden in het projectgebied op basis van het geldend 
bestemmingsplan al benut worden voor stedelijke functies (detailhandel). Daarnaast zal hierna uit het ter 
plekke geldende ontwikkelingsperspectief en het ter plekke geldende gebiedskenmerk van de ‘Stedelijke laag’ 
blijken dat het projectgebied is gelegen in bestaand bebouwd gebied. In verband hiermee is het voorliggende 
bestemmingsplan in overeenstemming met artikel 2.1.3 uit de Omgevingsverordening Overijssel. 

2.2.2 Nieuwe woningbouwlocaties  
1. Bestemmingsplannen en ‘projectbesluiten’ voorzien in de totstandkoming van nieuwe 

woningbouwlocaties voor zover de nieuwe woningbouwlocatie naar aard, omvang en locatie in 
overeenstemming is met een woonvisie waarover overeenstemming is bereikt met de buurgemeenten 
en met Gedeputeerde Staten van Overijssel.  

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 geldt de eis van overeenstemming met  buurgemeenten niet voor 
buurgemeenten buiten de provincie Overijssel. In dat geval is het voldoende dat aangetoond is dat 
afstemmingsoverleg heeft plaatsgevonden.  

Toetsing van het initiatief aan artikel 2.2.2 van de Omgevingsverordening Overijssel  

In dit geval is geen sprake van een nieuwe woningbouwlocatie maar van vervangende nieuwbouw. In de 
huidige situatie zijn in het projectgebied 4 appartementen aanwezig. In de toekomstige situatie neemt dit 
aantal niet toe en zal eveneens sprake zijn van 4 appartementen. Er wordt dan ook geen beslag gelegd op 
woningbouwcontingenten. Gezien het feit dat geen sprake is van een nieuwe woningbouwlocatie, maar van 
vervangende woningbouw hoeft deze ontwikkeling niet nader getoetst te worden aan artikel 2.2.2. uit de 
Omgevingsverordening Overijssel.  

4.2.4.2 Ontwikkelingsperspectieven  

Het projectgebied kent op basis van de ontwikkelingsperspectievenkaart van de provincie Overijssel het 
ontwikkelingsperspectief ‘Historische kern, binnenstad’. Afbeelding 4.3 bevat een uitsnede van de 
ontwikkelingsperspectievenkaart. 
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Afbeelding 4.3: Uitsnede ontwikkelingsperspectievenkaart Omgevingsvisie Overijssel (Bron: Provincie Overijssel) 

‘Dorpen en kernen als veelzijdige leefmilieus - Historische kern, binnenstad  

De nadruk in dorpen en kernen komt steeds meer te liggen op het creëren van een breed spectrum aan 
gemengde milieus van woningen, werkruimtes, bedrijven, voorzieningen en recreatieve mogelijkheden die 
voortbouwen op de karakteristieke opbouw van dorp of kern. In dit ontwikkelingsperspectief is ruimte voor 
multifunctionele milieus gebaseerd op voorzieningen. Er wordt ingezet op de versterking van de eigen 
identiteit gebaseerd op het historisch karakter, erfgoed en monumenten. 

Toetsing van het initiatief aan het ‘Ontwikkelingsperspectief’  

In het voorliggende geval is er sprake van vervangende nieuwbouw in de binnenstad van Enschede. De 
ontwikkeling voorziet in aan het centrumgebied gerelateerde functies als (een) winkel(s) in de modebranche 
en woningen op de verdiepingen. Van enige historische context ter plaatse van het projectgebied of in de 
directe omgeving is nauwelijks nog iets herkenbaar. Met de ontwikkeling wordt daarom ook aangesloten bij de 
bestaande vormgeving en architectuur van de bebouwing en wordt bijgedragen aan een verbetering van de 
aantrekkelijk van de binnenstad van Enschede. 

4.2.4.3 Gebiedskenmerken  

Bij toetsing van het ruimtelijke initiatief aan de gebiedskenmerken in vier lagen (Nauurlijke laag, Laag van het 
agrarisch cultuurlandschap, Stedelijke laag en de Lust- en leisure-laag) is van belang dat de locatie is gelegen in 
hoogstedelijk gebied. Dit betekent dat de 'Natuurlijke laag' en de ‘Laag van het agrarisch cultuurlandschap' 
buiten beschouwing kunnen blijven aangezien deze oorspronkelijke waarden niet meer voorkomen in het 
projectgebied. 

1. De ‘Stedelijke laag‘ 

Het projectgebied is op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Stedelijke laag’ grotendeels aangeduid met het 
gebiedstype ‘Historische centra, binnensteden, landstadjes’. In afbeelding 4.4 is dat aangegeven. 
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Afbeelding 4.4: Gebiedskenmerkenkaart van de ‘Stedelijke laag’ (Bron: Provincie Overijssel) 

‘Historische centra, binnensteden en landstadjes’ 

De historische centra, binnensteden en landstadjes vormen de functionele en emotionele kernen van de 
steden en dorpen. Ruimtelijk kenmerkend zijn de compacte bebouwingsstructuur, veelal binnen (voormalige) 
omwalling en veel individuele karakterverschillen op korte afstand. De ontwikkelingen in historische centra en 
binnensteden staan in het teken van een hoge dynamiek: functieveranderingen, verdichting en inbreiding. De 
ambitie is om vitale stads- en dorpscentra met een gevarieerd functioneel en ruimtelijk beeld te creëren. Het 
eigen karakter van het centrum wordt opgezocht en versterkt. 

Toetsing van het initiatief aan het de ‘Stedelijke laag’  

In dit geval wordt de bestaande bebouwing op een hoogwaardige locatie vervangen door nieuwe bebouwing. 
Door aan te sluiten op de thans aanwezige voorgevelrooilijnen wordt geen afbreuk gedaan aan de 
bebouwingsstructuur. Door een verspringing qua bouwhoogten wordt een goede overgang gecreëerd tussen 
de lagere bebouwing ten noorden en de hogere meer massale bebouwing ten zuiden van het projectgebied. 
De ontwikkeling zal een bijdrage leveren aan het verbeteren van de kwaliteit van de Enschedese binnenstad. 
Geconcludeerd wordt dat de herontwikkeling in overeenstemming is met het gebiedskenmerk van de 
'Stedelijke laag'. 

2. De ‘Lust en Leisurelaag’ 

Het projectgebied heeft op de gebiedskenmerkenkaart de ‘Lust- en leisurelaag' geen bijzondere 
eigenschappen. Deze gebiedskenmerken kunnen derhalve feitelijk buiten beschouwing worden gelaten. 

4.2.5 Conclusie toetsing aan het provinciaal beleid 

Geconcludeerd kan worden dat de in deze ruimtelijke onderbouwing beschreven ontwikkeling in 
overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel verwoorde en in de Omgevingsverordening 
Overijssel verankerde provinciaal ruimtelijk beleid. 

4.3 Gemeentelijk beleid  

Het gemeentelijk beleid is verwoord in tal van plannen. Hieronder worden de meest relevante beleidsstukken 
voor de gewenste ruimtelijke ontwikkeling behandeld. 
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4.3.1   Detailhandelsstructuurvisie Enschede 2012 

4.3.1.1 Algemeen 

Op 23 januari 2012 is de Detailhandelsstructuurvisie Enschede 2012 door de gemeenteraad vastgesteld. In 
deze visie staan de hoofdlijnen van het gemeentelijk detailhandelsbeleid voor de komende vier jaar. De 
geactualiseerde detailhandelsstructuurvisie wijst locaties aan voor detailhandelsontwikkelingen en geeft 
antwoord op vragen uit de markt. Met deze visie kan optimaal ingespeeld worden op trends en ontwikkelingen 
in de detailhandel en kunnen marktkansen optimaal worden benut.  

In de detailhandelsstructuurvisie zijn de volgende ambities geformuleerd: 

 een compleet en attractief aanbod voor inwoners uit Enschede en voor bezoekers aan de stad; 

 een gezond ondernemersklimaat met ruimte voor kwaliteit en innovatie; 

 een ontwikkelingsgerichte visie, die marktpartijen stimuleert om te investeren; 

 een visie gericht op intensief en duurzaam ruimtegebruik.  

In dit geval is sprake van een nieuwe ontwikkeling in de binnenstad. Hierna wordt nader ingegaan op de visie 
voor de binnenstad. 

4.3.1.2 Visie: Prioriteit voor de binnenstad 

De binnenstad wordt verder versterkt als regionaal verzorgend multifunctioneel centrumgebied, met een 
attractieve mix van winkels, horeca, leisure, evenementen en overige stedelijke functies. Dit kan door nieuwe 
winkelinitiatieven in de niet-dagelijkse sector zoveel mogelijk in te passen in de binnenstad. Een grote kritische 
massa (keuze, variëteit, verassing) vergroot de aantrekkelijkheid van de binnenstad voor de consument. 
Hiermee houdt de Enschedese binnenstad haar toppositie in Twente.  

In de binnenstad wordt gestreefd naar het bundelen van passantenstromen in een compact winkelgebied met 
een duidelijke routing en heldere positionering (functie) van deelgebieden. Een onderscheidend en herkenbaar 
functieprofiel biedt duidelijkheid voor winkeliers en vastgoedpartijen over de ambities, gewenste 
ontwikkelingsrichting en mogelijkheden van deelgebieden. Aansluitend op het (beoogde) functieprofiel 
kunnen gericht fysieke mogelijkheden worden gecreëerd voor inpassing van nieuwe winkels, de inrichting van 
de openbare ruimte en gebiedsmarketing.  

Prioriteit heeft het (blijven) stimuleren en faciliteren van grootschalige niet-dagelijkse winkels in de recreatieve 
branches zoals sport, speelgoed, mode en multimedia. Soms is dit soort winkels in staat te functioneren op 
een perifere locatie, soms prefereren ze die zelfs. Door deze winkels in te passen in of aan de binnenstad, 
functioneren zij echter als publiekstrekker (anchorstore) voor kleinere speciaalzaken en dragen zij direct bij 
aan de attractiviteit van de binnenstad als geheel. 

4.3.1.3 Toetsingskader nieuwe marktinitiatieven 

De gemeente Enschede heeft voor nieuwe marktinitiatieven een toetsingskader ontwikkelt. Hoewel geen 
sprake is van een nieuw marktinitiatief, het betreft immers een vervanging van het huidige gebouw door een 
nieuw gebouw, geeft dit toetsingskader wel een goed beeld van de wenselijkheid van de ontwikkeling in de 
binnenstad van Enschede.  

Getoetst dient te worden of het initiatief een locatie betreft binnen een regulier winkelgebied in de beoogde 
winkelstructuur beschreven in de visie en weergegeven op kaart 4 van de visie. In afbeelding 4.4 is een kaart 4 
opgenomen waarbij tevens de locatie van het projectgebied wordt weergegeven.  
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Afbeelding 4.4: Kaart 4: Beoogde detailhandelsaanbodstructuur (Bron: Gemeente Enschede) 

 

Zoals blijkt uit afbeelding 4.4 is het projectgebied gelegen binnen het hoofdwinkelgebied van Enschede. Voor 
initiatieven die aansluiten bij de winkelstructuur in een gebied gelden in de binnenstad in principe geen 
beperkingen voor wat betreft omvang en branchering.  

4.3.1.4 Toetsing van het initiatief aan de ‘Detailhandelsstructuurvisie Enschede 2012’ 

Het project voorziet in de realisatie van een nieuw gebouw waarbij op de begane grond en op de 1
e
 verdieping 

ruimte wordt geboden aan (een) winkel(s) in de modebranche. Op de 2
e
 verdieping zijn de secundaire ruimten 

(o.a. opslag) ten behoeve van de winkel(s) gesitueerd. Zoals in het voorgaande aangegeven worden 
recreatieve branches zoals mode in het centrum gestimuleerd en gefaciliteerd. Daarbij wordt met de 
ontwikkeling een nieuw gebouw gerealiseerd dat qua uitstraling beter past binnen het aantrekkelijke beeld 
van de Enschedese binnenstad. Geconcludeerd wordt dat het initiatief uitstekend past binnen de 
‘Detailhandelsstructuurvisie Enschede 2012’. 

4.3.2 Toekomstvisie Enschede 2020 

De Toekomstvisie Enschede 2020, vastgesteld door de gemeenteraad van Enschede op 17 december 2007, 
beoogt op een inspirerende wijze richting te geven aan het gemeentelijk beleid tot 2020. Volgens de 
Toekomstvisie dient er voor worden gezorgd, dat Enschede in 2020: 

 een zeer sterke centrumpositie in de Euregio heeft met grootstedelijke allure en top culturele 
uitstraling; 

 een belangrijke werkgelegenheidsfunctie in de Euregio heeft en een goed opgeleide 
beroepsbevolking; 

 wijken heeft die de sociale stijging en binding van bewoners versterken; 

 groen en duurzaam onlosmakelijk verbonden heeft met het leven in Enschede; 

 het imago heeft van Europese kennisstad. 
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De toekomstvisie is een visie op hoofdlijnen. In deze visie wordt niet ingegaan op ontwikkelingsrichtingen. De 
visie vormt een uitnodiging om de kwaliteit van de stad in alle denkbare opzichten een impuls te geven.  
Enkele hoofdlijnen die op het project van toepassing zijn: 

Uitbreiden van voorzieningen: 
Hier staat de kwaliteit voorop. De gedachten gaan uit naar een hipper, spannender en gevarieerder aanbod. 
Met de nadruk op winkelen, cultuur en aantrekkelijke evenementen. Dit zorgt meteen ook voor meer 
werkgelegenheid voor lager opgeleiden. 

Uitbreiden van aantrekkelijke woonmilieus in en rond de binnensta: 
Centrumbewoners zorgen voor levendigheid ook na zes uur ’s avonds. Ze vormen bovendien een substantieel 
deel van het winkelend publiek en van de bezoekers van horeca en evenementen. Het uitbreiden van 
aantrekkelijke woonmilieus beperkt zich overigens niet tot het centrum. Ook in andere wijken en buurten is de 
uitbreiding van aantrekkelijke woonmilieus van belang om een meer gevarieerd aanbod te realiseren. 

Toetsing van het initiatief aan de ‘Toekomstvisie Enschede 2020’ 

Zoals aangegeven is de toekomstvisie een visie op hoofdlijnen die geen specifieke ontwikkelingsrichtingen 
aangeeft. Wel sluit de ontwikkeling goed aan bij de hoofdlijnen uit de ontwikkelingsvisie door in te zetten op 
een kwalitatief hoogwaardig gebouw in centrum van Enschede. Het gebouw wordt ingevuld met (een) 
winkel(s) in de modebranche en 4 appartementen. Zowel overdag (winkelen) als in de avond (wonen) is er 
sprake van vormen van verblijf die bijdragen aan de levendigheid van het centrum van Enschede.  

4.3.3 Structuurvisie Enschede 

Op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad ten behoeve van een goede 
ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer structuurvisies vast. De 
structuurvisie bevat de hoofdlijnen van de voorgenomen ontwikkeling van dat gebied, alsmede de hoofdzaken 
van het door de gemeente te voeren ruimtelijk beleid. De structuurvisie gaat tevens in op de wijze waarop de 
raad zich voorstelt die voorgenomen ontwikkeling te doen verwezenlijken.  

De gemeenteraad van Enschede heeft op 26 september 2011 de Structuurvisie vastgesteld, waarin het 
belangrijkste bestaande ruimtelijk beleid uit diverse nota's is opgenomen en met elkaar in relatie is gebracht. 
Het gaat hier om de ruimtelijke ontwikkelingen voor de toekomst op het gebied van wonen, groen, economie, 
verkeer, milieu en gebiedsontwikkeling. De structuurvisie bevat hiermee de kern van hoofdonderwerpen op 
stedelijk niveau.  

In dit geval wordt in de structuurvisie niet specifiek ingegaan op de realisatie van (vervangende) 
winkelruimte(n) of vervangende woningbouw. Wel wordt specifiek ingegaan op het thema duurzaamheid. Dit 
thema is nader uitgewerkt in paragraaf 5.9. Kortheidshalve wordt hier naar verwezen.   

4.3.4 Woonvisie Enschede 2025: Stad in Beweging 

4.3.4.1 Algemeen 

De ‘Woonvisie Enschede 2025: Stad in Beweging , is door de gemeenteraad van Enschede op 12 maart 2012 
vastgesteld. In de Woonvisie gaat men in op de vraag hoe gemeente, ontwikkelaars en alle andere partijen die 
actief zijn op de woningmarkt, ook op de langere termijn kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de markt. 

Waar de vorige Woonvisie nog uitging van optimistische groeiscenario’s, ervaart de gemeente op dit moment 
een ontspannen woningmarkt waarin de dynamiek als gevolg van de economische omstandigheden ontbreekt. 
Deze conjuncturele trendbreuk ten opzichte van het groeidenken, heeft zowel de vragers op de woningmarkt 
als de aanbieders aan het denken en handelen gezet. De ‘oude‘ tijden van ongebreidelde groei manifesteren 
zich niet meer. De woonconsument is kritisch en wil voortaan kunnen kiezen of hij/zij nu een nieuwe woning 
wil of de huidige woning wil aanpassen vanwege comfort, energieverbruik of voorzieningen voor zorg. Deze 
Woonvisie stuurt vooral op de kwaliteit van de voorraad. Woonwensen zijn leidend geworden voor de 
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verdienmodellen van marktpartijen. Uitgangspunten daarbij zijn: de zelfstandige woonconsument, meer markt 
en minder overheid (loslaten). 

4.3.4.2 Enschedese visie 

1. Iedere woning moet ‘raak’ zijn 

De uitdaging op het gebied van wonen ligt met name in het faciliteren van passende huisvesting voor de 
autonome bevolkingsgroei en huishoudens, alsmede het faciliteren van de te huisvesten mensen als gevolg 
van de economische ambitie van Enschede (5

e
 Kennisregio van Europa en faciliteren van innovatieve 

bedrijven). 

In de stad is behoefte gedifferentieerde woonmilieus, zowel centrumstedelijke- als groene woonmilieus. De 
uitdaging ligt er in om, in een tijd van krimpende (netto) woningtoevoegingen in de stad, op de goede plekken 
de juiste toevoegingen aan de woningvoorraad te kunnen doen. Iedere woning moet dus ‘raak’ zijn. 

2. Goed aanbod van woonmilieus in de regio 

In een tijd van afnemende economische en demografische groei is het belangrijk dat de Twentse gemeenten in 
de regio de handen ineen slaan om hun krachtige regiopositie verder uit te bouwen. Er is een grote diversiteit 
aan woon- en werkmilieus in Twente, met name in en rond het stedelijk netwerk. Een goed woonklimaat met 
gedifferentieerd aanbod aan woningen in diverse woonmilieus, voor de werknemers van kennisintensieve 
bedrijven, is een van de essentiële vestigingsvoorwaarden. Dit betreft niet alleen hoogwaardige 
binnenstedelijke woonmilieus maar ook groene woonmilieus. 

3. Levensloopgeschikte woongebieden 

Door de veelheid aan ontwikkelingen is het belangrijk om woongebieden zoveel mogelijk levensloopgeschikt te 
maken. Een levensloopgeschikt woongebied is een gedifferentieerd woongebied waar bewoners de 
mogelijkheid hebben, naar gelang hun levensfase of zorgbehoefte, wooncarrière te maken. 

4. Enschede groeit als aantrekkelijke woonstad voor studenten 

Voor Enschede zijn studenten een belangrijk onderdeel van de motor van de stad. Enschede wil daarom ook 
voor studenten goede condities scheppen om hier te komen en te blijven wonen 

5. Toekomstgeschikte woningvoorraad 

Er wordt gestreefd naar een woningvoorraad die geschikt is voor de toekomst. Een toekomstgeschikte woning 
is een woning, die zodanig goed aansluit bij de ontwikkelende wensen van de woonconsument, dat deze haar 
waarde behoudt of vergroot in een veranderende markt. Vanwege de ruime bestaande voorraad in de stad, 
wordt kwaliteit van bestaande woningen nog belangrijker. 

6. Beheersbare energiecomponent woonlasten 

Met  de Woonvisie wordt onder andere via de MIO Duurzame Woningen en Werkgelegenheid ingezet op het 
beheersbaar houden van de energiecomponent van de woonlasten. De daarbij behorende strategie is geënt op 
de trias energetica. Kort gezegd komt die er op neer, dat op woningniveau eerst moet worden bekeken op 
welke manier er energie kan worden bespaard. De vervolgstap bestaat uit het zoveel mogelijk opwekken en 
gebruiken van duurzame energie. Blijft er dan nog een energievraag over, dan zal daarmee op een zo efficiënt 
mogelijke manier moeten worden omgesprongen. 

4.3.4.3 Toetsing van het initiatief aan de ‘Woonvisie Enschede 2025: Stad in Beweging’ 

De huidige 4 appartementen voldoen niet meer aan de wensen en eisen van de consument en zijn aan 
vervanging toe. Het project voorziet hierin door in totaal 4 nieuwe appartementen te realiseren op een 
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centrumstedelijke locatie. Met de ontwikkeling van deze appartementen wordt waar mogelijk rekening 
gehouden met de uitgangspunten uit de woonvisie.  

4.3.5  Conclusie toetsing aan het gemeentelijk beleid 

Geconcludeerd wordt dat de voorgenomen ontwikkeling in overeenstemming is met de gemeentelijke 
beleidsuitgangspunten zoals verwoord in de in deze paragraaf behandelde beleidsstukken.   
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HOOFDSTUK 5  MILIEU- EN OMGEVINGSASPECTEN 

In een ruimtelijke onderbouwing moet een beschrijving worden opgenomen van de wijze waarop de 
milieukwaliteitseisen bij het project zijn betrokken. Daarbij moet rekening gehouden worden met de geldende 
wet- en regelgeving en met de vastgestelde (boven)gemeentelijke beleidskaders.  

In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek naar de milieukundige uitvoerbaarheid beschreven. 
Het betreft de thema's geluid, bodem, luchtkwaliteit, externe veiligheid, milieuzonering, ecologie, archeologie 
& cultuurhistorie, kabels, leidingen & straalpaden en het Besluit milieueffectrapportage. 

5.1 Geluid  

5.1.1 Algemeen  

De Wet geluidhinder (Wgh) bevat geluidnormen en richtlijnen over de toelaatbaarheid van geluidniveaus als 
gevolg van rail- en wegverkeerslawaai en industrielawaai. De Wgh geeft aan dat een akoestisch onderzoek 
moet worden uitgevoerd bij het voorbereiden van een bestemmingsplan of een omgevingsvergunning indien 
het plan een geluidgevoelig object mogelijk maakt binnen een geluidszone van een bestaande geluidsbron of 
indien het plan een nieuwe geluidsbron mogelijk maakt.  

De nieuwe appartementen (woningen) worden op basis van de Wgh aangemerkt als geluidsgevoelige 
objecten.  

5.1.2 Situatie projectgebied 

5.1.2.1 Wegverkeerslawaai 

Algemeen 

In artikel 74.1 van de Wgh is aangegeven dat wegen aan weerszijden van de weg een wettelijke geluidszone 
hebben. In dit geval is het projectgebied gelegen binnen de wettelijke geluidszone van de Oldenzaalsestraat. In 
verband hiermee heeft Buijvoets Bouw- en Geluidsadvisering een akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
uitgevoerd. De resultaten en conclusie van dit onderzoek zijn hierna weergegeven. Voor een nadere 
toelichting hierop wordt verwezen naar de onderzoeksrapportage welke is opgenomen in bijlage 1.  

Resultaten en conclusie akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 

Bij het berekenen van de geluidbelasting wordt rekening gehouden met een prognose van de 
verkeersgegevens in de toekomstige situatie over 10 jaar (2023). Uit de VMK volgt voor het jaar 2020 een 
etmaalintensiteit van 9300 motorvoertuigen, dit wordt voor het jaar 2023 verhoogd met een groei van 5%. 

Berekend is de invallende geluidbelasting LDEN bij de geplande gevels, dat is de gemiddelde geluidbelasting van 
de dag, avond en nachtperiode. Alvorens de geluidbelasting te toetsen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 
dB mag de berekende waarde op grond van art. 110g van de Wgh. worden verminderd met 5 dB voor wegen 
met een snelheid tot 70 km/uur. 

De geluidbelasting is berekend conform het gestelde in het  ‘Reken- en meetvoorschrift Geluid 2012’ ex art 
110d van de wet geluidhinder. De berekening van de geluidbelasting is gemaakt volgens de standaard 
rekenmethode II.  

De berekende geluidbelasting LDEN is door de hoge afschermende bebouwing maximaal 34 dB en ligt ruim 
onder de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Voor het aspect wegverkeerslawaai is sprake van een goed woon- 
en leefklimaat. 
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5.1.2.2 Railverkeerslawaai 

De spoorlijn Enschede- Hengelo kent een wettelijk bepaalde geluidszone van 300 meter. Buiten deze zone is 
de Wgh in principe niet van toepassing. Het projectgebied is gelegen op een afstand van circa 500 meter vanuit 
het spoor. Het aspect railverkeerslawaai vormt daarmee geen belemmering voor de uitvoering van het project.  

5.1.2.3 Industrielawaai 

Het projectgebied is niet gelegen binnen de geluidszone van een gezoneerd bedrijventerrein waardoor het 
aspect industrielawaai niet van toepassing is.  

5.1.3 Conclusie 

De Wet geluidhinder vormt geen belemmering voor de in deze ruimtelijke onderbouwing beschreven 
ontwikkeling.  

5.2 Bodemkwaliteit 

5.2.1 Algemeen 

Het bodembeleid in Nederland zit in een hervormingsfase. Er is sprake van een overgang van het saneren van 
vervuilde bodems naar het duurzaam beheren en bewust gebruiken van de bodem en de ondergrond. Het 
beleid richt zich niet uitsluitend meer op het wegnemen van risico’s, maar de nadruk is komen te liggen op 
creatief, innovatief en integraal beheer en gebruik van de bodem en ondergrond. Het oude beginsel van niet 
bouwen op een vervuilde bodem is hiermee verlaten. Bouwen op een ernstig verontreinigde bodem is onder 
voorwaarden mogelijk, mits er geen risico’s zijn voor de gezondheid. Functiegericht saneren is dan voldoende. 

Op grond van artikel 5.20 van het Besluit omgevingsrecht en art. 3.1.6 van het Besluit ruimtelijke ordening 
wordt in het kader van de voorbereiding van een bestemmingsplan, danwel een projectafwijkingsbesluit, 
nagegaan of dat plan uitvoerbaar is. De milieuhygiënische bodemgesteldheid kan daarbij een rol spelen. De 
Wet bodembescherming kan hierop van toepassing zijn. 

5.2.2 Bodemonderzoek 

In het kader van de ruimtelijke procedure en nieuwbouw is ter plaatse van het plangebied een 
bodemonderzoek uitgevoerd. Het betreft het ‘Rapport verkennend en nader bodemonderzoek conform NEN 
5740, NEN 5707 en NTA 5755, Kalanderstraat 23-31 Kalanderplein 3-3a Enschede’, dat d.d. 29 november 2013, 
onder projectcode 13042016 is opgesteld door Kruse Milieu b.v. (zie ook bijlage 2). 

Uit het onderzoek blijkt dat op de locatie sprake is van een ernstig geval van bodemverontreiniging met zware 
metalen (koper, lood en zink). Het betreft een diffuse verontreiniging die gerelateerd is aan de aanwezigheid 
van bodemvreemd materiaal (puin, kooldeeltjes). Het grondwater is licht verontreinigd met barium.  

Men is voornemens om bij de nieuwbouwwerkzaamheden zoveel mogelijk met een gesloten grondbalans te 
werken en de immobiele verontreiniging te herschikken en isoleren door het aanbrengen van een gesloten 
verharding.  

5.2.3 Conclusie 

De financiële uitvoerbaarheid van het plan wordt niet belemmerd door de milieuhygiënische 
bodemgesteldheid. Uit het onderzoek blijkt dat er een noodzaak tot sanering bestaat, maar als gevolg van de 
beoogde saneringswijze (aanbrengen afdeklaag) zullen de hiermee gemoeide kosten beperkt zijn. Bovendien 
komen de kosten voor eventuele afvoer van verontreinigde grond voor rekening van de ontwikkelende partij. 
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5.3 Luchtkwaliteit 

5.3.1  Algemeen 

Om een goede luchtkwaliteit in Europa te garanderen heeft de Europese unie een viertal kaderrichtlijnen 
opgesteld. De hiervan afgeleide Nederlandse wetgeving is vastgelegd in hoofdstuk 5, titel 2 van de Wet 
milieubeheer. Deze wetgeving staat ook bekend als de Wet luchtkwaliteit.  

In de Wet luchtkwaliteit staan ondermeer de grenswaarden voor de verschillende luchtverontreinigende 
stoffen. Onderdeel van de Wet luchtkwaliteit zijn onder andere de volgende Besluiten en Regelingen:  

 Besluit en de Regeling niet in betekenende mate bijdragen (luchtkwaliteitseisen);  

 Besluit gevoelige bestemmingen 

5.3.2  Besluit en de Regeling niet in betekenende mate  

Het Besluit niet in betekenende mate bijdragen (NIBM) staat bouwprojecten toe wanneer de bijdrage aan de 
luchtkwaliteit van het desbetreffende project niet in betekenende mate is. Het begrip ´niet in betekenende 
mate´ is gedefinieerd als 3% van de grenswaarden uit de Wet milieubeheer. Het gaat hierbij uitsluitend om 
stikstofdioxide (NO2) en fijn stof (PM10). Toetsing aan andere luchtverontreinigende stoffen uit de Wet 
luchtkwaliteit vindt niet plaats.  

In de Regeling NIBM is een lijst met categorieën van gevallen (inrichtingen, kantoor- en woningbouwlocaties) 
opgenomen die niet in betekenende mate bijdragen aan de luchtverontreiniging. Enkele voorbeelden zijn:  

 woningen: 1500 met een enkele ontsluitingsweg;  

 woningen: 3000 met twee ontsluitingswegen;  

 kantoren: 100.000 m
2
 bruto vloeroppervlak met een enkele ontsluitingsweg.  

Als een ruimtelijke ontwikkeling niet genoemd staat in de Regeling NIBM kan deze nog steeds niet in 
betekenende mate bijdragen. De bijdrage aan NO2 en PM10 moet dan minder zijn dan 3% van de 
grenswaarden. Dit komt overeen met 1,2 microgram/m3 voor NO2 en PM10. 

5.3.3 Besluit gevoelige bestemmingen  

Dit besluit is opgesteld om mensen die extra gevoelig zijn voor een matige luchtkwaliteit aanvullend te 
beschermen. Deze 'gevoelige bestemmingen' zijn scholen, kinderdagverblijven en verzorgings-, verpleeg- en 
bejaardentehuizen. Woningen en ziekenhuizen/ klinieken zijn geen gevoelige bestemmingen. 

De grootste bron van luchtverontreiniging in Nederland is het wegverkeer. Het Besluit legt aan weerszijden 
van rijkswegen en provinciale wegen zones vast. Bij rijkswegen is deze zone 300 meter, bij provinciale wegen 
50 meter. Bij realisatie van 'gevoelige bestemmingen' binnen deze zones is toetsing aan de grenswaarden die 
genoemd zijn in de Wet luchtkwaliteit nodig.  

5.3.4 Situatie projectgebied  

Voorliggend bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een nieuw gebouw ter vervanging van de huidige 
verouderde bebouwing. Hierbij wordt winkelruimte geboden aan (een) winkel(s) op de begane grond en op de 
1

e
 verdieping. Daarnaast wordt een viertal appartementen gerealiseerd.  Gezien de beperkte omvang van het 

project mag worden aangenomen dat de NIBM-grens niet zal worden overschreden en dat het project  “niet in 
betekenende mate bijdraagt” aan luchtverontreiniging. 

Uit de jaarlijkse rapportage van de luchtkwaliteit blijkt tevens dat er, in de omgeving van het projectgebied, 
langs wegen geen overschrijdingen van de grenswaarden aan de orde zijn. Een overschrijding van de 
grenswaarden is ook in de toekomst niet te verwachten.  

Tot slot wordt geconcludeerd dat deze ontwikkeling niet wordt aangemerkt als een gevoelige bestemming in 
het kader van het Besluit gevoelige bestemmingen. 
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5.3.5 Conclusie 

Het aspect luchtkwaliteit vormt geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van het project.  

5.4 Externe veiligheid 

5.4.1 Algemeen 

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risico's die ontstaan voor de omgeving 
bij de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het transport van gevaarlijke stoffen. Nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen moeten worden getoetst aan wet- en regelgeving op het gebied van externe 
veiligheid. Concreet gaat het om risicovolle bedrijven, vervoer gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water en 
transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Op de diverse aspecten van externe veiligheid is afzonderlijke 
wetgeving van toepassing. Voor risicovolle bedrijven gelden onder meer: 

 het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

 de Regeling externe veiligheid (Revi); 

 het Registratiebesluit externe veiligheid; 

 het Besluit risico's Zware Ongevallen 1999 (Brzo 1999); 

 het Vuurwerkbesluit. 

Voor vervoer gevaarlijke stoffen geldt de circulaire Risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (cRvgs). Per 1 
januari 2014 wordt deze circulaire vervangen door de Wet Basisnet. Gelijktijdig met de Wet Basisnet wordt het 
Besluit externe veiligheid transportroutes (Bevt) van kracht. 

Op transport gevaarlijke stoffen via buisleidingen zijn het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de 
Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) van toepassing. 

Het doel van wetgeving op het gebied van externe veiligheid is het tot een minimum beperken van risico’s 
waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld vanwege risicovolle inrichtingen en activiteiten. 
Het is noodzakelijk inzicht te hebben in de kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten en het plaatsgebonden 
en het groepsrisico. 

5.4.2 Situatie projectgebied 

Aan hand van de Risicokaart Overijssel is een inventarisatie verricht van risicobronnen in en rond het 
projectgebied. Op de Risicokaart Overijssel staan meerdere soorten risico's, zoals ongevallen met brandbare, 
explosieve en giftige stoffen, grote branden of verstoring van de openbare orde. In totaal worden op de 
Risicokaart dertien soorten rampen weergegeven. In de volgende afbeelding is een uitsnede van de Risicokaart 
met betrekking tot het projectgebied en omgeving weergegeven. 
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Afbeelding 5.1: Uitsnede Risicokaart Overijssel (Bron: Provincie Overijssel) 

 

Uit de inventarisatie blijkt dat het projectgebied:  

 zich niet bevindt binnen de risicocontour van Bevi- en Brzo-inrichtingen danwel inrichtingen die vallen 
onder het Vuurwerkbesluit (plaatsgebonden risico);  

 zich niet bevindt in een gebied waarbinnen een verantwoording van het groepsrisico nodig is;  

 niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van het vervoer gevaarlijke stoffen;  

 niet is gelegen binnen de veiligheidsafstanden van buisleidingen voor het vervoer van gevaarlijke 
stoffen. 

5.4.3 Conclusie 

Een en ander brengt met zich mee dat het project in overeenstemming is met wet- en regelgeving ter zake van 
externe veiligheid. 

5.5 Milieuzonering 

5.5.1 Algemeen 

In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient in ruimtelijke plannen rekening te worden gehouden 
met afstemming tussen milieugevoelige functies en milieuhinderlijke functies. Uitgangspunt daarbij is dat 
nieuwe en bestaande bedrijven niet in hun bedrijfsvoering worden beperkt en dat ter plaatse van woningen 
sprake is van een aanvaardbaar woon- en leefklimaat. Voor het bepalen van de aan te houden afstanden 
wordt de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering' uit 2009 gehanteerd. Deze uitgave bevat een lijst, waarin 
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voor een hele reeks van milieubelastende activiteiten (naar SBI-code gerangschikt) richtafstanden zijn gegeven 
ten opzichte van milieugevoelige functies. De lijst geeft richtafstanden voor de ruimtelijk relevante 
milieuaspecten geur, stof, geluid en gevaar. De afstanden worden gemeten tussen enerzijds de grens van de 
bestemming die de milieubelastende functie(s) toelaat en anderzijds de uiterste situering van de gevel van een 
milieugevoelige functie die op grond van het bestemmingsplan mogelijk is.  

5.5.2 Gebiedstypen  

In de VNG-uitgave 'Bedrijven en Milieuzonering is een tweetal gebiedstypen onderscheiden; 'rustige woonwijk' 
en 'gemengd gebied'. Een ‘rustige woonwijk’ is een woonwijk die is ingericht volgens het principe van 
functiescheiding. Overige functies komen vrijwel niet voor. Langs de randen is weinig verstoring van verkeer. 
Op basis van de VNG-uitgave wordt het buitengebied gerekend tot een met het omgevingstype ‘rustige 
woonwijk’ vergelijkbaar omgevingstype.  

Het omgevingstype ‘gemengd gebied’ wordt in de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ omschreven als 
een gebied met een matige tot sterke functiemenging waarbij bijvoorbeeld direct naast woningen andere 
functies voor kunnen komen zoals winkels, horeca en kleine bedrijven.  

Het gebied waarin het projectgebied zich bevindt betreft een hoogdynamisch gebied waarin sprake is van een 
mix van functies als winkels, horeca en wonen. Het gebied waarin het projectgebied zich bevindt is derhalve 
aan te merken als een ‘gemengd gebied’. Indien sprake is van een ‘gemengd gebied’ kan de richtafstand zoals 
deze geldt voor het omgevingstype ‘rustige woonwijk’ met één afstandsstap worden verlaagd. Eén en ander 
wordt tevens inzichtelijk gemaakt in de volgende tabel. 

Milieucategorie Richtafstanden tot omgevingstype rustige 
woonwijk 

Richtafstanden tot omgevingstype gemengd 
gebied 

1 10 m 0 m 

2 30 m 10 m 

3.1 50 m 30 m 

3.2 100 m 50 m 

4.1 200 m 100 m 

4.2 300 m 200 m 

5.1 500 m 300 m 

5.2 700 m 500 m 

5.3 1.000 m 700 m 

6 1.500 m 1.000 m 

5.5.3  Situatie projectgebied  

5.5.3.1 Algemeen 

Aan de hand van vorenstaande regeling is onderzoek verricht naar de feitelijke situatie. De VNG uitgave 
‘Bedrijven en Milieuzonering’ geeft een eerste inzicht in de milieuhinder van inrichtingen.  

Bij nieuwe ontwikkeling dient gekeken te worden naar de omgeving waarin de ontwikkeling gerealiseerd 
wordt. Hierbij spelen twee vragen een rol:  

1. past de nieuwe functie in de omgeving? (externe werking);  
2. laat de omgeving de nieuwe functie toe? (interne werking).  

5.5.3.2 Externe werking 

Hierbij gaat het met name om de vraag of de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling leidt tot een situatie die, 
vanuit hinder of gevaar bezien, in strijd is te achten met een goede ruimtelijke ontwikkeling. Daarvan is sprake 
als het woon- en leefklimaat van omwonenden in ernstige mate wordt aangetast.  

In het projectgebied is sprake van een tweetal functies: 
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1. (een) winkel(s) in de modebranche; 
2. 4 woningen (appartementen); 

 

Ad 1: Een winkel in de modebranche wordt niet specifiek genoemd in de VNG-uitgave ‘Bedrijven en 
milieuzonering’. Dergelijke vormen van detailhandel worden aangemerkt als ‘Detailhandel voor zover 
n.e.g.’, behorend tot de milieucategorie 1. Op basis van het omgevingstype ‘gemengd gebied’ geldt 
hiervoor een richtafstand van 0 meter waardoor in alle gevallen wordt voldaan aan de voor deze 
functie geldende richtafstanden.  

Ad 2: De functie ‘wonen’ wordt niet gezien als een milieubelastende functie voor de omgeving.  

5.5.3.3 Interne werking 

Hierbij gaat het om de vraag of de nieuwe functies binnen het projectgebied hinder ondervinden van 
bestaande functies in de omgeving. Uitsluitend de woningen (appartementen) worden aangemerkt als 
milieugevoelige functies.  

In de omgeving van het projectgebied is sprake van diverse vormen van detailhandel. Dergelijke vormen van 
detailhandel worden aangemerkt als ‘Detailhandel voor zover n.e.g.’ in de milieucategorie 1. Op basis van het 
omgevingstype ‘gemengd gebied’ gelden hiervoor geen richtafstanden waardoor geen hinder is te verwachten 
als gevolg van deze functies.    

Daarnaast bevinden zich in de nabijheid enkele horecagelegenheden (Bakkerij Bart, McDonalds, Hema). 
Dergelijke horecagelegenheden worden op basis van de VNG-uitgave ‘Bedrijven en milieuzonering’ 
gelijkgesteld met ‘Restaurants, cafetaria's, snackbars, ijssalons met eigen ijsbereiding, viskramen e.d.’ in de 
milieucategorie 1. Ook hiervoor geldt, aangezien sprake is van een ‘gemengd gebied’, een richtafstand van 0 
meter waardoor geen hinder is te verwachten als gevolg van deze functies.    

5.5.4 Conclusie 

Geconcludeerd wordt dat ook met de in deze ruimtelijke onderbouwing beschreven ontwikkeling geen sprake 
is van een aantasting of verslechtering van het woon- en leefklimaat van omwonenden. Tevens is voor wat 
betreft de woningen in het projectgebied geen hinder te verwachten als gevolg van in de omgeving aanwezige 
functies.  

5.6 Ecologie  

5.6.1 Algemeen  

Bescherming in het kader van de natuur wet- en regelgeving is op te delen in gebieds- en soortenbescherming. 
Bij gebiedsbescherming heeft men te maken met de Natuurbeschermingswet en de Ecologische 
Hoofdstructuur (EHS). Soortenbescherming komt voort uit de Flora- en faunawet.  

Natuurbank Overijssel heeft in het projectgebied een Quickscan Natuurwaardenonderzoek uitgevoerd. De 
resultaten en conclusies van deze quickscan zijn in deze paragraaf verwerkt. Voor een nadere toelichting 
hierop wordt verwezen naar bijlage 3.  

5.6.2 Gebiedsbescherming  

5.6.2.1 Algemeen 

Natura 2000 is een samenhangend netwerk van natuurgebieden in Europa. Natura 2000 bestaat uit gebieden 
die zijn aangewezen in het kader van de Europese Vogelrichtlijn (79/409/EEG) en gebieden die zijn aangemeld 
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op grond van de Europese Habitatrichtlijn (92/43/EEG). Deze gebieden worden in Nederland op grond van de 
Natuurbeschermingswet 1998 beschermd.  

De Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is de kern van het Nederlandse natuurbeleid. De EHS is in provinciale 
structuurvisies uitgewerkt. In of in de directe nabijheid van de EHS geldt het ‘nee, tenzij’- principe. In principe 
zijn er geen ontwikkelingen toegestaan als zij de wezenlijke kenmerken of waarden van het gebied aantasten.  

5.6.2.2 Situatie projectgebied 

De EHS is gelegen op een afstand van ruim 1,9 kilometer van het projectgebied. De ligging van het 
projectgebied ten opzichte van de EHS wordt weergegeven in afbeelding 5.2. 

Afbeelding 5.2: Ligging van het projectgebied t.o.v. de EHS (Bron: Provincie Overijssel) 

 

Natura 2000-gebieden zijn gelegen op grote afstand. Het dichtstbijzijnde Natura 2000-gebied betreft het 
gebied  ‘Aamsveen’ op een afstand van ruim 4,5 kilometer.  

 

 

 

De invloedsfeer van de voorgenomen activiteit beperkt zich tot het onderzoeksgebied en heeft geen negatief 
effect op gebieden erbuiten. De voorgenomen activiteit heeft geen negatief effect op de 
instandhoudingsdoelen van het Natura 2000-gebied of de kernkwaliteiten en omgevingscondities van de EHS.  

5.6.3 Soortenbescherming  

5.6.3.1 Algemeen 

Wat betreft de soortbescherming is de Flora- en Faunawet van toepassing. Hierin wordt onder andere de 
bescherming van dier- en plantensoorten geregeld. Bij ruimtelijke ontwikkelingen dient te worden getoetst of 
er sprake is van negatieve effecten op de aanwezige natuurwaarden.  

5.6.3.2 Situatie projectgebied 

Het projectgebied behoort niet tot het functionele leefgebied van beschermde soorten. Het gebied bestaat 
nagenoeg volledig uit bebouwing en voor slechts een zeer klein gedeelte uit erfverharding. Door de constructie 
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van het gebouw (plat dak) en de wijze van afwerking van de buitengevel (pleisterwerk) is het gebouw 
grotendeels ongeschikt als nestel- en verblijfplaats voor vogels en zoogdieren zoals vleermuizen. De 
aanwezigheid van een zomerverblijfplaats van één of enkele solitaire gewone dwergvleermuizen kan niet 
uitgesloten worden, maar de bebouwing wordt als nagenoeg ongeschikte beschouwd als verblijfplaats voor 
vleermuizen. Nader onderzoek of het aanvragen van een ontheffing ex. Art. 75c van de Ff-wet wordt niet 
noodzakelijk geacht. 

In onderstaande tabel is, voor wat betreft flora & fauna, een samenvatting gegeven van de resultaten van de 
quickscan natuurwaardenonderzoek Flora- en Faunawet. 

 

5.6.4 Conclusie  

Er hoeft geen ontheffing aangevraagd te worden in het kader van de Flora- en Faunawet en er hoeven geen 
compenserende en/of mitigerende maatregelen genomen te worden. Tevens is geen sprake van  negatieve 
effecten op beschermde natuurgebieden. 

5.7 Archeologie & Cultuurhistorie  

5.7.1 Archeologie  

5.7.1.1 Algemeen  

Op grond van de Monumentenwet dient er in ruimtelijke plannen rekening gehouden te worden met 
archeologische waarden. In de Monumentenwet is bepaald dat gemeenten een archeologische zorgplicht 
hebben en dat initiatiefnemers van projecten waarbij de bodem wordt verstoord, verplicht zijn rekening te 



Ruimtelijke onderbouwing Kalanderstraat 23-31 te Enschede 
 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

34 

houden met de archeologische relicten die in het projectgebied aanwezig (kunnen) zijn. Hiervoor is onderzoek 
noodzakelijk: het archeologisch vooronderzoek. Als blijkt dat in het projectgebied behoudenswaardige 
archeologische vindplaatsen aanwezig zijn, dan kan de initiatiefnemer verplicht worden hiermee rekening te 
houden. Dit kan leiden tot een aanpassing van de plannen, waardoor de vindplaatsen behouden blijven, of tot 
een archeologische opgraving en publicatie van de resultaten.  

5.7.1.2 Archeologiebeleid gemeente Enschede 

Op 28 januari 2008 heeft de gemeenteraad van Enschede het gemeentelijk archeologiebeleid vastgesteld. Op 
basis van het beleid dient archeologie op een dusdanig vroeg tijdstip te worden betrokken bij 
planontwikkelingen en/of aanvragen voor omgevingsvergunningen dat de risico's van bodemverstoringen voor 
de archeologie voorafgaand aan de werkzaamheden in kaart kunnen worden gebracht. Hierbij is het van 
belang dat inzicht bestaat in de archeologische verwachtingswaarde en de trefkans dat waardevolle 
archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn. Daarbij geldt dat de geologie, de geomorfologie en de 
aard van de bodem zeer bepalend zijn voor de archeologische verwachtingswaarde. Op basis van kennis over 
het hiervoor genoemde kan een indicatie worden gegeven over hoe groot de kans is dat ergens waardevolle 
archeologische waarden in de bodem aanwezig zijn. Deze indicaties ten aanzien van gebiedsspecifieke 
verwachtingen zijn op een archeologische verwachtingenkaart van de gemeente Enschede aangegeven.  

5.7.1.3 Situatie projectgebied  

Op grond van de archeologische verwachtingskaart zijn de gronden in het projectgebied aangemerkt met een 
hoge archeologische verwachting. In gebieden met een hoge archeologische verwachting is voor elke 
verstoring met een oppervlakte groter dan 500 m

2
 en dieper dan 50 centimeter in principe een archeologisch 

onderzoek noodzakelijk. 

In dit geval heeft een bouwhistorisch onderzoek plaatsgevonden. Onderzocht is in hoeverre eerdere 
bouwactiviteiten de bodem in het verleden al zodanig hebben verstoord dat archeologische waarden 
redelijkerwijs niet meer te verwachten zijn. Hierbij zijn (bouw)vergunningen bestudeerd vanaf 1889 tot en met 
2010. Uit dit bouwhistorisch onderzoek is naar voren gekomen dat de bodem erg is verstoord door 
bouwwerkzaamheden uit het verleden. Om deze reden is het projectgebied vrijgesteld van verplicht 
archeologisch onderzoek.  

Eventuele toevalsvondsten bij de graafwerkzaamheden moeten, op grond van de meldplicht in de 
Monumentenwet, gemeld worden bij de gemeente Enschede (als bevoegd gezag).   

5.7.2 Cultuurhistorie  

5.7.2.1 Algemeen  

Onder cultuurhistorische waarden worden alle structuren, elementen en gebieden bedoeld die 
cultuurhistorisch van belang zijn. Zij vertellen iets over de ontstaansgeschiedenis van het Nederlandse 
cultuurlandschap. Vaak is er een sterke relatie tussen aardkundige aspecten en cultuurhistorische aspecten. De 
bescherming van cultuurhistorische elementen is vastgelegd in de Monumentenwet 1988. Deze wet is vooral 
gericht op het behouden van historische elementen voor latere generaties.  

5.7.2.2 Situatie projectgebied  

Uit de Cultuurhistorische Atlas Overijssel blijkt dat aan het projectgebied geen cultuurhistorische waarden zijn 
toegekend. Het gebouw in het projectgebied is tevens niet aangemerkt als zijnde een monument. In de 
nabijheid van het projectgebied is wel sprake van cultuurhistorische waarden.  

Het gebied dat onderdeel uitmaakt van de historische stadskern van Enschede begint aan de overzijde van de 
Kalanderstraat. Binnen deze historische stadskern bevinden zich diverse gemeentelijke- en rijksmonumenten, 
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allen op een afstand van meer dan 200 meter. Daarnaast bevindt zich aan De Klomp 35, op een afstand van 
circa 140 meter ten noorden van het projectgebied, tevens een rijksmonument.  

Het projectgebied bevindt zich op enige afstand van monumentale panden. Doordat het tussenliggende gebied 
wordt gekenmerkt door bebouwing is het projectgebied niet zichtbaar vanaf deze monumenten. De gebouwen 
aan de overzijde van de Kalanderstraat maken weliswaar onderdeel uit van de historische stadskern van 
Enschede, de gebouwen zelf vertegenwoordigen geen enkele historische waarde.  

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat het project niet van invloed is op de historische 
(belevings)waarde van de in de omgeving aanwezige monumenten.  

5.7.3 Conclusie  

Het uitvoeren van een archeologisch onderzoek is niet noodzakelijk. Tevens is geen sprake van negatieve 
effecten op cultuurhistorische objecten/ waarden.   

5.8 Kabels, leidingen en straalpaden 

Teneinde een goede belangenafweging mogelijk te maken voor de functies binnen het projectgebied is het ook 
noodzakelijk om inzicht te hebben in de ligging en eigenschappen van binnen het projectgebied voorkomende 
kabels, leidingen en straalpaden voor telecommunicatie. Dit houdt verband met de mogelijke beperkingen aan 
het gebruik en/of bebouwing als gevolg van aan te houden afstanden tot gevoelige functies en maximale 
hoogten. Ruimtelijk relevante leidingen en straalpaden betreffen hoofdtransportleidingen voor gas en 
brandstof, leidingen voor het vervoer van risicovolle stoffen, bovengrondse en ondergrondse 
hoogspanningsleidingen en straalpaden. 

Binnen het projectgebied of in de directe omgeving daarvan liggen geen ruimtelijk relevante kabels, leidingen 
of straalpaden die eventueel een belemmeringen zouden kunnen vormen voor het project. 

5.9 Duurzaamheid 

5.9.1 Algemeen 

De gemeente Enschede zet in op een duurzame ontwikkeling van de stad. Onder een duurzame ontwikkeling 
wordt in dit verband een ontwikkeling verstaan, waarbij in de behoeften van de huidige generatie wordt 
voorzien, zonder voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun 
behoeften te voorzien. Deze ambities zijn vastgelegd in het beleidsdocument Nieuwe Energie voor Enschede. 
Bij een duurzame ruimtelijke ontwikkeling van de stad onderscheidt de gemeente diverse facetten van 
duurzaamheid. Op dit project zijn de facetten energie- en klimaat en grondstoffen van toepassing. 

5.9.2 Energie- en klimaat 

5.9.2.1 Algemeen 

 De uitstoot van CO
2
 levert een belangrijke bijdrage aan de versterking van het natuurlijke broeikaseffect. Die 

uitstoot vindt onder andere plaats bij de verbranding van fossiele brandstoffen. In de gebouwde omgeving kan 
de uitstoot van CO

2
 worden voorkomen door de zogenoemde trias energetica, die kort gezegd bestaat uit de 

volgende opeenvolgende stappen: 

 Zet in op energiebesparende maatregelen.   

 Wek de energie die je nodig hebt op duurzame wijze op. 

 Als er dan nog een energiebehoefte overblijft: maak op een zo efficiënt mogelijke wijze gebruik van 
fossiele brandstoffen.  

 



Ruimtelijke onderbouwing Kalanderstraat 23-31 te Enschede 
 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

36 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal, afhankelijk van de opgave en de locatie, bezien moeten worden 
welke duurzame energiebronnen aangeboord worden. Dit kan er toe leiden dat in het ene geval ingezet wordt 
op een zongerichte verkaveling, terwijl in het andere geval gekoerst wordt op het gebruik van bodem- en/of 
windenergie, c.q. aansluiting op het warmtenet. 

5.9.2.1 Situatie projectgebied 

Het project voorziet in de sloop van de huidige bebouwing. De huidige bebouwing is gedateerd en voldoet niet 
aan de hedendaagse duurzaamheidseisen uit het Bouwbesluit. Met het project wordt voorzien in nieuwe 
bebouwing die wel voldoet aan alle vereisten uit het Bouwbesluit voor wat betreft duurzaamheid. In 
vergelijking met de huidige situatie betreft dit een aanzienlijke verbetering  op onder andere het gebied van 
energiebesparing. Vooralsnog wordt uitsluitend uitgegaan van de duurzaamheidseisen uit het Bouwbesluit, 
hogere duurzaamheidseisen worden niet noodzakelijk geacht. 

5.9.3 Grondstoffen 

5.9.3.1 Algemeen 

Bevolkingsgroei en economische ontwikkeling leiden tot een steeds een grotere vraag naar grondstoffen, 
energie, land en water. Veel van deze natuurlijke hulpbronnen zijn eindig; voor andere geldt dat een beperkte 
toegankelijkheid van deze hulpbronnen aanstaande is. Niet alle schaarsten zijn even zorgwekkend. Vaak zijn 
alternatieven beschikbaar en biedt recycling nog 'ruimte'. In verband met het voorgaande staat de gemeente 
een zuinig en zorgvuldig gebruik van grondstoffen voor. De volgende vuistregels worden daarbij gehanteerd: 

 minimaliseer gebruik grondstoffen; 

 gebruik hernieuwbaar grondstoffen (zoals vlas, stro, bamboe); 

 gebruik gerecyclede grondstoffen;  

 zorg dat grondstoffen recyclebaar zijn. 

Bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen zal, afhankelijk van de opgave en de locatie, bezien moeten worden of er 
maatregelen genomen kunnen worden die bijdragen aan de beperking van de gevolgen van de 
klimaatverandering (door energiebesparende maatregelen, c.q. de opwek van duurzame energie). 

5.9.3.2 Situatie projectgebied 

Met de sloop van de bebouwing zullen de herbruikbare materialen hergebruikt worden. Gezien de periode 
tussen sloop en nieuwbouw zullen deze materialen waarschijnlijk niet worden hergebruikt bij dit project maar 
elders. In hoeverre voor het project herbruikbare materialen worden gebruikt is momenteel nog niet bekend. 
Tezijnertijd wordt bekeken of het wenselijk is om herbruikbare materialen op deze locatie te gebruiken. Dit zal 
sterk afhankelijk zijn van de kwaliteit van de materialen. 

5.9.4 Conclusie 

Met het vervangen van de huidige bebouwing door nieuwbouw wordt in elk geval op het gebied van 
energiebesparing een aanzienlijke kwaliteitsslag gemaakt. Met de sloop zullen de her te gebruiken materialen 
worden gesorteerd en, waarschijnlijk elders, worden hergebruikt.  Geconcludeerd wordt dat het project past 
binnen de gemeentelijke beleidsambitie op het gebied van duurzaamheid.  
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5.10 Besluit milieueffectrapportage  

5.10.1 Algemeen 

In de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage is vastgelegd dat voorafgaande aan het 
ruimtelijke plan dat voorziet in een grootschalig project met belangrijke nadelige milieugevolgen een 
milieueffectrapport opgesteld dient te worden. De activiteiten waarvoor een MER-rapportage opgesteld moet 
worden zijn opgenomen in de bijlage van het Besluit m.e.r.. 

In de bijlage wordt onderscheid gemaakt tussen een onderdeel D en een onderdeel C. Indien sprake is van 
activiteiten (genoemd in kolom 1 van de bijlage) die de drempelwaarden (kolom 2 uit de bijlage) uit onderdeel 
C overschrijden, dan is het plan of het besluit direct m.e.r.-plichtig. Indien het plan of besluit activiteiten bevat 
die de drempelwaarden uit onderdeel D overschrijden, is er in het geval van een besluit sprake van een m.e.r.-
beoordelingsplicht. In het geval van een plan, mits genoemd in kolom 3 'plannen', geldt een directe 
(plan)m.e.r.-plicht.  

Op 1 april 2011 is het gewijzigde Besluit milieueffectrapportage in werking getreden. Een belangrijke wijziging 
betreft het indicatief maken van de drempelwaarden in onderdeel D van de bijlage bij het Besluit 
milieueffectrapportage. Concreet betekent dit dat, ook wanneer ontwikkelingen onder de in bijlage D 
opgenomen drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er nog steeds van moet vergewissen of 
activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben, de zogenaamde 'vergewisplicht'.  

Het komt er op neer dat voor elk besluit of plan dat betrekking heeft op activiteit(en) die voorkomen op de D-
lijst die beneden de drempelwaarden vallen een toets moet worden uitgevoerd of belangrijke nadelige 
milieugevolgen kunnen worden uitgesloten. Voor deze toets, die dus een nieuw element is in de m.e.r.- 
regelgeving, wordt de term vormvrije m.e.r.-beoordeling gehanteerd. Deze vormvrije m.e.r.-beoordeling kan 
tot twee conclusies leiden:  

 belangrijke nadelige milieugevolgen zijn uitgesloten: er is geen m.e.r.(-beoordeling) noodzakelijk;  

 belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu zijn niet uitgesloten: er moet een m.e.r.(-beoordeling) 
plaatsvinden.  

De toetsing in het kader van de vormvrije m.e.r.-beoordeling dient te geschieden aan de hand van de 
selectiecriteria in bijlage III van de EEG-richtlijn milieueffectbeoordeling. In deze bijlage staan drie hoofdcriteria 
centraal:  

 de kenmerken van het project;  

 de plaats van het project;  

 de kenmerken van de potentiële effecten.  

5.10.2 Situatie projectgebied 

In het voorliggende geval is geen sprake van activiteiten die op grond van onderdeel C van het Besluit 
milieueffectrapportage m.e.r.-plichtig zijn. Wel is sprake van een activiteit die is opgenomen in bijlage D van 
het Besluit m.e.r., namelijk: ‘de aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject’ (D.11.2). 

Een omgevingsvergunning waarmee wordt afgeweken van het bestemmingsplan (artikel 2.12, lid 1, sub a, 
onder 3 Wabo) wordt niet expliciet in kolom 4 van onderdeel D.11.2. In artikel 1 onder e van de bijlage wordt 
deze omgevingsvergunning echter gelijk gesteld aan een bestemmingsplan indien een plan wordt genoemd in 
kolom 4. Aangezien hier in dit geval sprake van is dient te worden getoetst of sprake is van m.e.r-
beoordelingsplicht. Hier is sprake van indien de activiteiten de volgende drempelwaarden uit onderdeel D 
overschrijden:  

1. een oppervlakte van 100 hectare of meer, 
2. een aaneengesloten gebied en 2000 of meer woningen omvat, of  
3. een bedrijfsvloeroppervlakte van 200.000 m

2
 of meer.  

Indien het project wordt vergeleken met de drempelwaarden uit de onderdeel D kan worden geconcludeerd 
dat er geen sprake is van een directe m.e.r.-beoordelingsplicht aangezien deze pas geldt bij een oppervlakte 
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van 100 hectare of meer of 2000 woningen of meer. Echter, zoals ook in het voorgaande aangegeven, dient 
ook wanneer ontwikkelingen onder de drempelwaarden blijven, het bevoegd gezag zich er van te vergewissen 
of activiteiten geen aanzienlijke milieugevolgen kunnen hebben (vormvrije m.e.r.-beoordeling). 

Indien hierbij de drempelwaarden uit onderdeel D voor deze activiteit worden vergeleken met de omvang van 
ontwikkeling (maximaal 4 nieuwe woningen en een oppervlakte van het projectgebied van circa 1.300 m

2
), 

wordt geconcludeerd dat sprake is van een wezenlijk ander schaalniveau en een ontwikkeling die vele male 
kleinschaliger is. Daarnaast is het projectgebied niet gelegen binnen een kwetsbaar, waardevol of beschermd 
gebied en is geen sprake van negatieve effecten op deze gebieden (zie paragraaf 5.6.2). 

Gelet op de kenmerken van het project (zoals het karakter in vergelijking met de drempelwaarden uit het 
Besluit m.e.r.), de plaats van het project en de kenmerken van de potentiële effecten zullen geen belangrijke 
nadelige milieugevolgen optreden. Dit volgt uit de overige in dit hoofdstuk aan bod gekomen milieu- en 
omgevingsaspecten 

Op basis hiervan kan geconcludeerd worden dat het milieubelang van de ontwikkeling in voldoende mate is 
afgewogen en dat er geen belangrijk nadelige milieueffecten zijn te verwachten.  

5.10.3 Conclusie  
Dit project is niet m.e.r.-(beoordelings)plichtig. Tevens zijn geen nadelige milieugevolgen te verwachten als 

gevolg van dit project.   
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HOOFDSTUK 6  WATERASPECTEN 

6.1 Vigerend beleid 

6.1.1 Europees beleid 

De Europese Kaderrichtlijn Water (2000/60/EG) is op 22 december 2000 in werking getreden en is bedoeld om 
in alle Europese wateren de waterkwaliteit chemisch en ecologisch verder te verbeteren. De Kaderrichtlijn 
Water omvat regelgeving ter bescherming van het binnenlandse oppervlaktewater, overgangswateren 
(waaronder estuaria worden verstaan), kustwateren en grondwater. Streefdatum voor het bereiken van 
gewenste waterkwaliteit is 2015. Eventueel kan er, mits goed onderbouwd, uitstel (derogatie) verleend 
worden tot uiteindelijk 2027. Voor het uitwerken van de doelstellingen worden er op (deel)stroomgebied 
plannen opgesteld. In deze (deel)stroomgebiedbeheersplannen staan de ambities en maatregelen beschreven 
voor de verschillende (deel)stroomgebieden. Vooral de ecologische ambities worden op het niveau van de 
deelstroomgebieden bepaald. 

6.1.2 Rijksbeleid 

In december 2009 is het Nationaal Waterplan vastgesteld. Dit plan geeft op hoofdlijnen aan welke beleid het 
Rijk in de periode 2009-2015 voert om te komen tot een duurzaam waterbeheer. Het Nationaal Waterplan 
richt zich op bescherming tegen overstroming, voldoende en schoon water en diverse vormen van gebruik van 
water. Het Nationaal Waterplan is de opvolger van de Vierde Nota Waterhuishouding uit 1998 en vervangt alle 
voorgaande nota's waterhuishouding. Het Nationaal Waterplan zal het beleid uit de Vierde Nota 
Waterhuishouding voortzetten. Het beleidsdoel is het realiseren of in stand houden van duurzame en 
klimaatbestendige watersystemen. Het Nationaal Waterplan is opgesteld op basis van de Waterwet, die met 
ingang van 22 december 2009 van kracht is. Op basis van de Wet ruimtelijke ordening heeft het Nationaal 
Waterplan voor de ruimtelijke aspecten de status van structuurvisie. 

Het Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW) heeft tot doel om in de periode tot 2015 het hoofdwatersysteem 
in Nederland te verbeteren en op orde te houden. Belangrijk onderdeel is om de drietrapsstrategie 
'vasthouden, bergen, afvoeren' in alle overheidsplannen als verplicht afwegingsprincipe te hanteren. In het 
Nationaal Bestuursakkoord is vastgelegd dat de watertoets een verplicht te doorlopen proces is in 
waterrelevante ruimtelijke planprocedures, waarbij een vroegtijdige betrokkenheid van de waterbeheerder in 
de planvorming wordt gewaarborgd. 

6.1.3 Provinciaal beleid 

In de Omgevingsvisie Overijssel wordt ruim aandacht besteed aan de wateraspecten. De ambities zijn, naast de 
uitvoering van de Kaderrichtlijn Water, gericht op de verbetering van de kwaliteit van de kleinere wateren, de 
veiligheid, de grondwaterbescherming, bestrijding van wateroverlast, de kwantiteit en kwaliteit van grond- en 
oppervlakte water en waterbeleving zowel in de groene ruimte als stedelijk gebied. 

6.1.4 Beleid waterschap Regge en Dinkel  

Door de invoering van de Kaderrichtlijn Water is Nederland verdeeld in vijf deelstroomgebieden. Het 
deelstroomgebied Rijn-Oost wordt beheerd door de waterschappen Reest en Wieden, Velt en Vecht, Regge en 
Dinkel, Groot Salland en Rijn en IJssel. Om te voldoen aan de eisen van de Kaderrichtlijn Water hebben deze 
waterschappen de afgelopen jaren intensief samengewerkt met elkaar en met andere partners. Het nieuwe 
Waterbeheerplan is één van de resultaten van deze samenwerking. De opzet en grote delen van dit 
Waterbeheerplan zijn inhoudelijk hetzelfde als dat van de andere waterschappen in Rijn-Oost.  

Waterschap Regge en Dinkel heeft een waterbeheerplan opgesteld voor de periode 2010-2015. Het 
waterbeheerplan is vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het waterschap op 28 oktober 2009. Het plan 
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gaat over het waterbeheer in het hele stroomgebied van Regge en Dinkel en het omvat alle watertaken van 
het waterschap: waterkwantiteit, waterkwaliteit en waterketen.  

Het waterbeleid van het waterschap is met name gericht op een duurzame aanpak van het waterbeheer: geen 
afwenteling, herstel van de veerkracht van het watersysteem, streven naar een meer natuurlijker 
waterbeheer, zoeken naar meer ruimte voor water, water toepassen als ordenend principe middels het 
gebruik van waterkansenkaarten en water langer vasthouden mede door flexibeler peilbeheer. Ook het 
streven naar een betere waterkwaliteit als onderdeel van duurzaamheid is een belangrijk speerpunt 
(tegengaan van lozingen, minder belasting van het water en het zoveel mogelijk tegengaan van diffuse 
verontreinigingen).  

De twee belangrijkste onderdelen van het waterplan worden gevormd door:  

 het tekort aan waterberging in het landelijk gebied;  

 de inpassing van inrichtingsmaatregelen binnen de maatregelen voor de Kaderrichtlijn Water.  

6.1.5 Gemeentelijk beleid 

Op gemeentelijk niveau zijn de Watervisie (2002) en het Gemeentelijk Rioleringsplan (2009) van belang voor 
het afwegen van waterbelangen in ruimtelijke plannen. Deze plannen zijn in overleg met het waterschap 
Regge en Dinkel opgesteld. 

6.1.5.1 Watervisie 

In mei 2013 heeft de gemeenteraad de nieuwe watervisie voor Enschede vastgesteld. De watervisie is in 
samenwerking met verschillende partners (o.a. waterbeheerders, woningbouwverenigingen, 
kennisinstellingen) tot stand gekomen. 

De watervisie heeft twee sporen, het oplossen van knelpunten en het realiseren van een zestal waterambities. 
Knelpunten zijn: 

 Overbelasting van het rioolstelsel. 

 Grondwateroverlast. 

 Problemen met waterkwaliteit. 

 

Enschede heeft de volgende waterambities: 

 Daar waar het kan is het regenwaterwater afgekoppeld van het gemengde riool. 

 De beleving van de groene en blauwe kwaliteit van Enschede versterken door water zichtbaar te 
maken. 

 Water in de buitenruimte wordt zoveel mogelijk benut voor het opvangen van extreme regenbuien en 
om bij warme perioden de stad te verkoelen. 

 De watergerelateerde component van de (woon)lasten blijft beheersbaar. 

 Enschedeers gaan bewuster met water om en zijn meer betrokken bij de watervoorzieningen in de 
stad. 

 De waterpartners zorgen samen voor een goede waterkwaliteit en – kwantiteit in Enschede. 
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6.1.5.2 Gemeentelijk Riolerings Plan 

In het Gemeentelijk Riolerings Plan zijn de watertaken van de gemeente vastgelegd voor de periode 2012 tot 
2015. Het GRP is door de gemeenteraad vastgesteld in oktober 2011.  

De gemeentelijke watertaken zijn: 

 Inzamelen en transporteren van stedelijk afvalwater; 

 Inzamelen en verwerken van afvloeiend hemelwater, als dit redelijkerwijs niet van 
particulieren kan worden verwacht; 

 Voorkomen van structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand, voor zover dit niet 
tot de zorg van het waterschap, de provincie of particulieren behoort. 

6.2 Waterparagraaf 

6.2.1 Watertoets 

Zoals in voorgaande paragrafen uiteen is gezet, wordt in het moderne waterbeheer (waterbeheer 21e eeuw) 
gestreefd naar duurzame, veerkrachtige watersystemen met minimale risico's op wateroverlast of 
watertekorten. Belangrijk instrument hierbij is de watertoets, die sinds 1 november 2003 in ruimtelijke 
plannen is verankerd. In de toelichting op ruimtelijke plannen dient een waterparagraaf te worden 
opgenomen. Hierin wordt verslag gedaan van de wijze waarop rekening is gehouden met de gevolgen van het 
plan voor de waterhuishoudkundige situatie (watertoets). 

Het doel van de watertoets is te garanderen dat waterhuishoudkundige doelstellingen expliciet en op een 
evenwichtige wijze in het plan worden afgewogen. Deze waterhuishoudkundige doelstellingen betreffen zowel 
de waterkwantiteit (veiligheid, wateroverlast, tegengaan verdroging) als de waterkwaliteit (riolering, omgang 
met hemelwater, lozingen op oppervlaktewater).  

6.2.2  Watertoetsproces 

Het waterschap Regge en Dinkel is geïnformeerd over het plan door gebruik te maken van de digitale 
watertoets (http://www.dewatertoets.nl). De beantwoording van de vragen heeft er toe geleid dat de 
zogenoemde ‘korte procedure’ van de watertoets van toepassing is. De bestemming en de grootte van het 
plan hebben een geringe invloed op de waterhuishouding. De hierbij behorende ‘Standaard waterparagraaf is 
opgenomen in bijlage 4 bij deze ruimtelijke onderbouwing.  

De procedure in het kader van de watertoets is goed doorlopen. Het waterschap Regge en Dinkel geeft een 
positief wateradvies. Hierna wordt kort nader ingegaan op de waterhuishoudkundige aspecten in het 
projectgebied. 

Algemeen  

Het projectgebied is gelegen in het centrum van Enschede. Het projectgebied bevindt zich niet binnen een 
grondwaterbeschermings-, intrek- of waterwingebied.  
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Grondwater  

Bij het bouwplan zal rekening worden gehouden met voldoende ontwateringsdiepte zodat de kans op 
grondwateroverlast kleiner wordt. 

 Oppervlaktewater/ hemelwater  

Met het plan wordt geen nieuw oppervlaktewater gecreëerd. Het vallende hemelwater zal van de daken van 
de nieuwe bebouwing afstromen en worden afgevoerd naar het gemengd rioleringsstelsel. Infiltratie is gezien 
de hoge bebouwingsdichtheid niet mogelijk in of om het projectgebied.  

Afvalwater 

In dit geval is niet of nauwelijks sprake van een toename van afvalwater. Er is immers geen sprake van een 
toevoeging van woningen. Enkele de winkeloppervlakte neemt enigszins toe. Een eventuele toename van 
afvalwater zal zeer beperkt zijn en kan door middel van de bestaande riolering worden afgevoerd. 
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HOOFDSTUK 7  ECONOMISCHE UITVOERBAARHEID 

7.1 Verantwoording over inzet van een exploitatieplan 

In dit geval is een anterieure overeenkomst gesloten tussen initiatiefnemer en de gemeente Enschede. De 
kosten, evenals het risico op planschade, zijn meegenomen in de overeenkomst zodat het kostenverhaal voor 
de gemeente volledig is verzekerd. Dit brengt met zich mee dat vaststelling van een exploitatieplan 
achterwege kan blijven. 

7.2   Quickscan distributie planologische aspecten 

MKB Adviseurs is gevraagd om een quickscan onderzoek uit te voeren met betrekking tot de distributie 
planologische aspecten. In het onderzoek van MKB Adviseurs zijn deze aspecten vanuit een kwantitatieve en 
een kwalitatieve analyse weergeven. De conclusies van dit onderzoek zijn hierna opgenomen. Voor de 
volledige quickscan wordt verwezen naar bijlage 5 van deze ruimtelijke onderbouwing. 

Vanuit kwantitatief oogpunt is er voldoende marktruimte voor de beoogde uitbreiding, waarbij bedacht moet 
worden dat de belangrijkste uitbreiding gesitueerd is op de 1e  verdieping. 

Vanuit kwalitatief oogpunt wordt geoordeeld dat de beoogde herontwikkeling een kwalitatieve impuls kan 
toevoegen aan de binnenstad van Enschede en een complementaire functie heeft voor het bestaande aanbod 
in de binnenstad.  

 

Opgemerkt wordt dat het plan reeds is voorgelegd aan de Federatie centrumondernemers, de Welstand en de 
Stadsdeelcommissie centrum. Zij hebben aangegeven in te kunnen met het bouwplan. 
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HOOFDSTUK 8  VOOROVERLEG 

8.1 Het Rijk 

In het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) zijn de nationale belangen die juridische borging 
vereisen opgenomen. Het Barro is gericht op doorwerking van nationale belangen in gemeentelijke plannen. 
Geoordeeld wordt dat het project geen nationale belangen schaadt. Daarom is afgezien van het voeren van 
vooroverleg met het Rijk.  

8.2 Provincie Overijssel  

Op basis van artikel 3.1.1, lid 2 Bro hebben provincies de mogelijkheid om plannen aan te wijzen waarvoor 
geen vooroverleg is vereist. De provincie Overijssel heeft van deze mogelijkheid gebruik gemaakt en een 
zogenoemde Vooroverleglijst Ruimtelijke Plannen opgesteld. In deze lijst wordt aangegeven dat geen 
vooroverleg vereist voor plannen die voorzien in: 

1. Woningbouw 

-  Plannen en projectbesluiten voor woondoeleinden met bijbehorende voorzieningen als wegen en 
groen mits in lijn met de tussen gemeenten en provincie gemaakte en geldende prestatieafspraken 
Wonen. 

2. Detailhandel 

- Plannen/projectbesluiten voor reguliere detailhandel (waaronder wijziging van gebruik) met 
bijbehorende voorzieningen als wegen en groen. 

 

Ad 1:  In het dit geval is er sprake van vervangende woningbouw aangezien de huidige 4 appartementen 
worden vervangen door 4 nieuwe appartementen. Dit gaat niet ten koste van 
woningbouwcontingenten en dit is, zoals ook in 4.2.4.2.1 verwoord, in overeenstemming met de 
tussen de gemeente en de provincie gemaakte en geldende prestatieafspraken.  

 

Ad 2: Het project voorziet in reguliere detailhandel op een aantrekkelijke binnenstedelijke locatie.   

 

Gezien het vorenstaande wordt geconcludeerd dat kan worden afgezien van het voeren van vooroverleg met 
de provincie Overijssel. 

8.3 Waterschap Regge en Dinkel  

De watertoets heeft plaats gevonden op de website www.dewatertoets.nl. Daarmee zijn de 
waterhuishoudkundige aspecten voldoende belicht. De beantwoording van de vragen heeft er niet toe geleid 
dat er nader overleg met het waterschap moet worden gevoerd.  

  



Ruimtelijke onderbouwing Kalanderstraat 23-31 te Enschede 
 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

45 

BIJLAGEN BIJ DE RUIMTELIJKE ONDERBOUWING 
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Bijlage 1 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai 
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Bijlage 2 Verkennend- en nader bodemonderzoek 
  



Ruimtelijke onderbouwing Kalanderstraat 23-31 te Enschede 
 

 

  

BJZ.nu 
Bestemmingsplannen 

 

 

48 

Bijlage 3 Quickscan Natuurwaardenonderzoek 
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Bijlage 4 Standaard waterparagraaf 
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Bijlage 5 Quickscan distributie planologische aspecten 

 


