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ONDERWERP 

verlenen omgevingsvergunning 

 

 

Geachte heer Tesselaar, 

 

Op 18 november 2013 heeft u een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen 

van winkelruimten en 4 zelfstandige woningen op het perceel Kalanderstraat 23. De aanvraag is 

geregistreerd onder nummer V-2013-5525. In deze brief informeren wij u over de beslissing op 

de aanvraag. 

 

Verlenen omgevingsvergunning 

Wij hebben de ontwerpomgevingsvergunning gedurende 6 weken, van 27 februari tot en met  

9 april, ter inzage gelegd. Gedurende deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. 

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

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

misverstanden voorkomen.  

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

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

van de verleende vergunning voordat deze onherroepelijk is.  

 

Betaling leges 

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

omgevingsvergunning leges verschuldigd. De verschuldigde leges voor de bouwactiviteit zijn  

€ 84.099,00.  

 

Het legesbedrag voor de bouwactiviteit is berekend aan de hand van de inhoud van het te 

bouwen bouwwerk vermenigvuldigd met het bedrag wat hiervoor in de legesverordening in 

opgenomen. De vastgestelde inhoud en kosten bedragen: 

- Winkel begane grond en 1
e
 verdieping 11070 m3 x € 5,90 

- Appartementen 1869 m3 x € 6,50 

- Technische ruimte / pantry en kleedruimte / bergingen 1125 m3 x € 5,90 
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U ontvangt hiervoor binnenkort een rekening. Wanneer u het niet eens bent met de hoogte van 

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

maken. 

 

Publicatie 

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

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

 

Overige toestemmingen en voorzieningen 

Naast de omgevingsvergunning heeft u nog andere toestemmingen nodig. Zonder deze 

toestemmingen en/of voorzieningen is realisatie van uw plan niet mogelijk. 

 

Omdat er meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zijn in het gebouw,  is het op grond van  

artikel 1.18 van het Bouwbesluit 2012 verboden om het gebouw zonder een gebruiksmelding  

in gebruik te nemen. Uiterlijk vier weken voordat de ruimten in gebruik worden genomen  

moeten de toekomstige gebruikers hiervoor een gebruiksmelding via het Omgevingsloket  

indienen (www.omgevingsloket.nl). 

 

Nadere informatie 

Als u vragen hebt over deze brief, kunt u contact opnemen met de heer M.L. Heethaar, 

telefoonnummer 053 4815451. Wanneer u schriftelijk reageert, wilt u dan ons kenmerknummer 

V-2013-5525 in uw brief vermelden? 

 

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

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

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

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede, 

namens dezen, 

 

 

 

A.M.G. Olthuis,  

teamleider afdeling Vergunningen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 

- omgevingsvergunning 

 

 

http://www.omgevingsloket.nl/


 
 

 
OMGEVINGSVERGUNNING 
 

Burgemeester en Wethouders hebben op 18 november 2013 een aanvraag 

omgevingsvergunning ontvangen voor het bouwen van winkelruimten en 4 zelfstandige 

woningen op het perceel Kalanderstraat 23. Deze aanvraag is geregistreerd onder nummer  

V-2013-5525. 

 

Het betreft een verzoek van:  

Landmark Vastgoed Management BV 

Energiestraat 14 

1749 DN  WARMENHUIZEN 

 

Besluit 

Burgemeester en wethouders besluiten d.d. 22 april 2014, gelet op artikel 2.1 van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen.  

 

De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteiten: 
1. Het bouwen van een bouwwerk 
2. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 

 

Procedure 

De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 

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

een bestemmingsplan”  
 

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

artikel 6.5 Bor heeft de gemeenteraad in zijn besluit van 3 februari 2014 een verklaring van 

geen bedenkingen afgegeven voor dit project. 

 

Bevoegd gezag 

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

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

omgevingsvergunning te verlenen.  

 

Ontvankelijkheid en opschorting procedure 

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

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

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

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

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

31 januari. Hierdoor is de wettelijke proceduretermijn verlengd met 42 dagen.  

 

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

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

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

De volgende documenten behoren bij het besluit: 

 

Naam Type Ons kenmerk 
Datum 

toegevoegd 

Aanvraag her-nieuwbouw 

Kalanderstraat 23 
Aanvraagdocument 1300378575 18-11-2013 

Tekening 

Bijlage 2: impressie 

bouwplan,  afbeelding met 

nieuwe situatie 

1300378594 18-11-2013 

BBgeg2_pdf Bouwbesluit berekeningen 2 1300386646 25-11-2013 

Materiaalstaat 2_pdf Materiaalstaat 2 1300386650 25-11-2013 

Brandadvies en Brandoverslag_pdf Brandveiligheid 1400038970 27-01-2014 

Grondonderzoek_pdf Grondonderzoek 1400038971 27-01-2014 

veiligheid_pdf Checklist veilig onderhoud 1400038972 27-01-2014 

EPC_pdf EPC 1400038973 27-01-2014 

Constructierapport_pdf Rapport berekeningen 1400038974 27-01-2014 

con fundering_pdf 
DO-01 fundering/begane 

grond 
1400038975 27-01-2014 

con dak_pdf DO-05 dakoverzicht 1400038976 27-01-2014 

con 3e_pdf DO-04 3e verdieping 1400038977 27-01-2014 

con 2e_pdf DO-03 2e verdieping 1400038978 27-01-2014 

con 1e_pdf DO-02 1e verdieping 1400038979 27-01-2014 

bouwbesluit tekeningen_pdf Bouwbesluit tekeningen 1400038981 27-01-2014 

bouwkundige tekeningen_pdf 

Plattegronden, doorsneden 

en detailtekeningen bouwen 

complexere bouwwerken 

1400038983 27-01-2014 

Bijlage 1_pdf Akoestisch onderzoek 1400046009 28-01-2014 

Bijlage 3_pdf 
Quickscan 

natuurwaardenonderzoek 
1400046010 28-01-2014 

ROB_pdf ruimtelijke onderbouwing 1400046011 28-01-2014 

Bijlage 4_pdf watertoets 1400046012 28-01-2014 

Bijlage 2_pdf 
rapport verkennend en nader 

bodemonderzoek 
1400046013 28-01-2014 

Tek_lijst_pdf tekeningenlijst 1400047774 31-01-2014 

Bouwkundig aangepast_pdf 
plattegronden gebouw en 

brandveiligheid 
1400047776 31-01-2014 
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Berekeningen bouwbesluit_pdf bouwbesluit berekeningen 1400047779 31-01-2014 

ondertekend raadsbesluit verklaring 

van geen bedenkingen 

ondertekend raadsbesluit 

verklaring van geen 

bedenkingen 

1400058051 
 

 

Nog in te dienen gegevens en bescheiden 

Uiterlijk drie weken voor aanvang van de desbetreffende werkzaamheden moeten via het 

Omgevingsloket de volgende bescheiden ter goedkeuring te worden ingediend: 

 

1.   een bouwveiligheidsplan inclusief een tekening waaruit de bouwplaats inrichting blijkt met: 

-  de toegang tot de bouwplaats inclusief afscheiding en afsluiting van de bouwplaats;   

-  de ligging van het te bebouwen perceel en de omliggende wegen en bouwwerken;   

-  de situering van het bouwwerk;   

-  de aan- en afvoerwegen;   

-  de laad-, los- en hijszones;   

-  de plaats van bouwketen;   

-  de grenzen van het bouwterrein waarbinnen alle bouwactiviteiten, inclusief het laden en   

 lossen, plaatsvinden;   

-  de in of op de bodem van het perceel aanwezige leidingen;   

-  de plaats van ander hulpmaterieel en opslag van materialen.   

Met het inrichten van de bouw- en sloopplaats mag niet eerder worden gestart voordat deze   

gegevens zijn overgelegd en zijn goedgekeurd door de werkgroep BLVC, contactpersoon is 

de heer F.W.T. Scheepers, tel 053 481 5164 van de afdeling Handhaving Object gebonden.  

 

2. In verband met de penetratiediepte in het gebouw, van opstelplaats brandweervoertuig tot 

de appartementen op de verdieping, dient er een droge blusleiding aangebracht te worden. 

Het voorstel met betrekking tot de droge blusleiding dient te geschieden in overleg met de 

Brandweer Twente; 

 

3. Van de aanwezige brandmeldinstallatie / ontruimingsinstallatie dient een programma van 

eisen te worden opgesteld en ingediend te worden bij het bevoegd gezag; 

 

4. De constructieve gegevens zoals beschreven in rapport 12-196 met wijzigingsdatum 6-1-

2014 van Lucassen Bouwconstructies: 

- voor de uitvoering zal een uitgebreide berekening moeten worden ingediend waarin de 

sterkte en stijfheid van alle constructieve elementen worden berekend.  

- berekeningen en tekeningen van leveranciers van prefab elementen zullen later worden  

aangeleverd. Zoals daar zijn; tekeningen en berekeningen van breedplaatvloeren, 

berekening van prefab betontrappen, werktekeningen staal etc.  

- de nog uit te voeren sonderingen ter plaatse van de huidige bebouwing met een 

funderingsadvies. 

 

Met het desbetreffende onderdeel mag niet worden gestart voordat deze gegevens zijn 

overgelegd en zijn goedgekeurd.  

 

Wij willen u erop wijzen dat bij het later aanleveren van gegevens en bescheiden duidelijk moet 

worden gemaakt dat deze aanvullende gegevens in overeenstemming zijn met de 

uitgangspunten van deze omgevingsvergunning. 

Er kan derhalve niet worden volstaan met het aanleveren van een op zichzelf staande 

detailberekening/-tekening van de constructie van het bouwwerk (zoals een berekening van een 

vloerenfabrikant). Wij adviseren u daarom door een coördinerend constructeur de stukken te 

laten controleren op samenhang en te laten waarmerken vóórdat de gegevens worden 

ingediend. 
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Overwegingen en voorschriften 

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

opgenomen. 

 

 
1. Het bouwen van een bouwwerk 

 

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

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

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

 

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

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

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

(artikel 2.25 lid 1 Wabo).  

 

Vervolgens zijn onder punt III een aantal aanwijzingen opgenomen.  

 

 

I. Overwegingen 

 

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

omgevingsvergunning te weigeren.  

 

ザ er is voldoende aannemelijk gemaakt dat de activiteit voldoet aan de voorschriften die zijn 

gesteld bij of krachtens het Bouwbesluit 2012;  

 

ザ er is voldoende aannemelijk gemaakt dat de activiteit voldoet aan de bouwverordening van 

de gemeente Enschede; 

 

ザ er is voldoende aannemelijk gemaakt dat de activiteit voldoet aan redelijke eisen van 

welstand. Het perceel is gelegen in de welstandscategorie "Historisch Stadshart" van de 

Welstandsnota. Op 26 november 2013 heeft de Stadsbouwmeester een positief advies 

uitgebracht; 

 

ザ het bouwplan is gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan “Stadscentrum 
2006” en heeft hierin de bestemming “detailhandel”. Het bouwplan is hiermee niet in 
overeenstemming omdat: 
-  De verdieping wordt gebruikt als winkel. Op grond van het bestemmingsplan mag alleen 

de begane grond worden gebruikt voor detailhandel. 
- Het maximaal aantal bouwlagen wordt overschreden. Op grond van het 

bestemmingsplan is aan de  voorzijde van het perceel maximaal 3 bouwlagen 
toegestaan, hier worden vier bouwlagen gerealiseerd. Aan de achterzijde mag 
maximaal 1 bouwlaag gerealiseerd worden, er worden drie bouwlagen gerealiseerd. 

- De maximale bouwhoogte wordt overschreden. Aan de  voorzijde van het perceel mag 
de bouwhoogte maximaal 12 meter bedragen, er wordt 15,37 meter hoog gebouwd.  
Aan de achterzijde van het perceel mag de bouwhoogte maximaal 5 meter bedragen, er 
wordt 12,68 meter hoog gebouwd.  

- Het bouwplan overschrijdt aan de achterzijde de bebouwingsgrens. 
 

Aan het bouwplan kan worden meegewerkt door middel van het verlenen van een 

omgevingsvergunning op basis van een projectafwijkingsbesluit (artikel 2.12 lid 1 onder a 

sub 3 Wabo). Voor onze motivatie voor het toepassen van deze procedure verwijzen wij 

naar hoofdstuk 2 van dit besluit “Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met 

een bestemmingsplan”. 
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Gelet hierop kan de omgevingsvergunning worden verleend.  

 

 

II. Voorschriften 

 

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

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

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

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

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

 
2. Met het bouwen mag niet worden begonnen voordat namens Burgemeester en Wethouders 

het straatpeil is aangegeven en de rooilijnen en/of de bebouwingsgrenzen op het 
bouwterrein zijn uitgezet. 

 
3. De uitvoering van de bodemwerkzaamheden dient overeen te komen met de BUS melding.  

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

 
5. Van de afwerking materialen, constructies of brandkleppen en installaties moeten 

keuringsbewijzen (bijvoorbeeld TNO-rapporten) en/of berekeningen kunnen worden 
overgelegd waaruit blijkt dat er voldaan wordt aan het gestelde in het Bouwbesluit 2012. 
 

6. Indien constructies, waaraan eisen van weerstand tegen branddoorslag zijn gesteld, 
worden doorbroken mogen deze doorbrekingen de wbdbo van de constructie niet negatief 
beïnvloeden, bijvoorbeeld uitvoering met brandkleppen, knelmanchetten e.d. 
 

7. In verband met de penetratiediepte in het gebouw, van opstelplaats brandweervoertuig tot 
de appartementen op de verdieping, dient er een droge blusleiding aangebracht te worden. 
Het voorstel met betrekking tot de droge blusleiding dient te geschieden in overleg met de 
Brandweer Twente. 

 
8. De vluchtrouteaanduiding dient te allen tijde zichtbaar te zijn. Op de tekening is dit niet goed 

te beoordelen. Indien in de praktijk blijkt dat de vluchtrouteaanduiding niet (goed) zichtbaar 
is, dan dient de projectering te worden aangepast. 
 

9. De aanwezig brandslanghaspel dienen dekkend te worden aangebracht. Op de tekening is 
dit niet goed te beoordelen.  Indien in de praktijk blijkt dat de brandslanghaspels  niet (goed) 
zichtbaar is, dan dient de projectering te worden aangepast. 
 

10. Deuren in de vluchtroute waar meer dan 100 personen zijn aangewezen moeten voldoen 
aan art 6.25 lid 6 van het Bouwbesluit 2012. 
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11. De volgende werkzaamheden moeten aan de afdeling Handhaving Objectgebonden 

worden gemeld.  
 

Werkzaamheid  Hoe  Wanneer 

 Inrichting  van het bouwterrein  
 (waaraan in deze vergunning een  
 goedkeuringsplicht is verbonden)  

schriftelijk/ digitaal   volgens voorschrift 

 Onderdelen van het bouwwerk  

 waaraan in deze vergunning een 

 goedkeuringsplicht is verbonden 

schriftelijk/ digitaal volgens voorschrift 

 Aanvang van het werk (inclusief  

 ontgravingswerkzaamheden) 
schriftelijk/ digitaal 

uiterlijk twee dagen voor de 

start van het werk 

 Funderingspalen (proefpalen  

 inbegrepen) 

mondeling/ schriftelijk/ 

digitaal 

uiterlijk twee dagen voor 

aanvang 

 Leggen van de fundering mondeling/ digitaal 
uiterlijk twee dagen voor 

aanvang 

 Storten van beton 
mondeling/ schriftelijk/ 

digitaal 

uiterlijk twee dagen voor 

aanvang 

 Leggen van de vloeren 
mondeling/ schriftelijk/ 

digitaal 

uiterlijk twee dagen voor 

aanvang 

 Aanbrengen van prefab onderdelen 
mondeling/ schriftelijk / 

digitaal 

uiterlijk twee dagen voor 

aanvang 

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

beëindiging van het werk 

  

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

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

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

kunt u dit doen via telefoonnummer 053 4817600. 
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III.   Aanwijzingen 

 

A. 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. 

 

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. Voor deze werkzaamheden is 

een BUS-melding inmiddels is geaccepteerd. De werkzaamheden dienen uitgevoerd te 

worden overeenkomstig deze melding.  

 

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

vergunning bij Burgemeester en Wethouders worden aangevraagd. Voor informatie en/of 

indiening kunt u terecht bij de gemeente Enschede. 

 

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

omgevingsvergunning, moeten vóór de uitvoering daarvan worden gemeld en/of worden 

overlegd met de toezichthouder van de afdeling Handhaving Objectgebonden.  

 

D. Voor het plaatsen van een container, kraan, schutting, steiger, afzetting of andere 

materialen op openbaar terrein heeft u ontheffing nodig en moet u precariorechten betalen. 

De ontheffing kunt u aanvragen via de website www.loket.enschede.nl. Op deze site vindt 

u het tabblad “Producten en diensten”. Als u bij het trefwoord „plaatsen voorwerp‟ invult, 
vindt u de link om de ontheffing digitaal aan te vragen. 
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2. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan 

 

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

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

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

wettelijk kader (artikel 2.12 Wabo).  

 

I.  Overwegingen 

 

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

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

omgevingsvergunning te weigeren.  

 

Het bouwplan is gelegen binnen de grenzen van het bestemmingsplan “Stadscentrum 2006” en 
heeft hierin de bestemming “detailhandel”. Het bouwplan is hiermee niet in overeenstemming 
omdat: 

- De verdieping wordt gebruikt als winkel. Op grond van het bestemmingsplan mag alleen de 

begane grond worden gebruikt voor detailhandel. 

- Het maximaal aantal bouwlagen wordt overschreden. Op grond van het bestemmingsplan is 

aan de  voorzijde van het perceel maximaal 3 bouwlagen toegestaan, hier worden vier 

bouwlagen gerealiseerd. Aan de achterzijde mag maximaal 1 bouwlaag gerealiseerd 

worden, er worden drie bouwlagen gerealiseerd. 

- De maximale bouwhoogte wordt overschreden. Aan de  voorzijde van het perceel mag de 

bouwhoogte maximaal 12 meter bedragen, er wordt 15,37 meter hoog gebouwd.  Aan de 

achterzijde van het perceel mag de bouwhoogte maximaal 5 meter bedragen, er wordt 12,68 

meter hoog gebouwd.  

- Het bouwplan overschrijdt aan de achterzijde de bebouwingsgrens. 

 

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

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

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

afwijking niet benoemd is in 4 bijlage II Bor.  

 

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

verlenen van een projectafwijkingsbesluit. Voorwaarden voor het toepassen van deze 

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

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

 

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

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

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 3 februari 2014 een verklaring van geen 

bedenkingen afgegeven voor dit project.  

 

Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen met ingang van 27 februari 2014 gedurende zes 

weken. Tijdens de periode van terinzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend. 

 

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

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

het bouwen van winkelruimten en vier appartementen aan de Kalanderstraat 23. 
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Uw BAG registratie 

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

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

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

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

opgenomen. 

Deze informatie is voor u slechts informatief. 

 
pandrelatie: verblijfsobjectrelatie: adresrelatie: adres: 

0153100000222360 0153010000398665 0153200000398664 Kalanderstraat 29 

0153100000222360 0153010000408001 0153200000408000 Kalanderstraat 27A 

0153100000222360 0153010000449027 0153200000449026 Kalanderstraat 27 

0153100000236149 0153010000430941 0153200000430940 Kalanderstraat 25 

0153100000236149 0153010000448115 0153200000448114 Kalanderstraat 25A 

0153100000210309 0153010000429981 0153200000429980 Kalanderstraat 23 

0153100000210309 0153010000429981 0153200000469619 Kalanderplein 3A 

0153100000210309 0153010000456909 0153200000456908 Kalanderplein 3 

0153100000277766 0153010000310273 0153200000310272 Kalanderstraat 31A 

0153100000277766 0153010000335313 0153200000335312 Kalanderstraat 31 

 

Rechtsbescherming 

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

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

belanghebbenden die zienswijzen hebben ingediend en belanghebbenden aan wie 

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

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

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

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

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

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede, 

namens dezen, 

 

 

 

A.M.G. Olthuis,  

teamleider afdeling Vergunningen  
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