
   POSTADRES 

   Postbus 20 
   7500 AA Enschede 
    
    

    
   BEZOEKADRES 

   Hengelosestraat 51  
    
    
 
De heer J. van Eck 
Straatweg 13 
3603 CV  MAARSSEN 

 TELEFOON 

 14 0 53 

  
  

 
    
    

    
    

    

    

 

 
DATUM ONS KENMERK BEHANDELD DOOR 

11 juli 2016 V-2014-5998 
1500104605 

Mevrouw I. Willemsen 
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--- OLO 1534041  053 4815218 

 
ONDERWERP 

verlenen omgevingsvergunning 

 

 

Geachte heer Van Eck, 

 

Op 20 november 2014 heeft u een aanvraag omgevingsvergunning ingediend voor het 

ontplooien van activiteiten op het gebied van automotive, innovatieve bedrijvigheid en beperkt 

recreatief gebruik met ondersteunende en ondergeschikte horeca op het perceel Vliegveldweg 

333, locatie De Strip. De aanvraag is geregistreerd onder nummer V-2014-5998.  

In deze brief informeren wij u over de beslissing op de aanvraag. 

 

Verlenen omgevingsvergunning 

Wij hebben ons voornemen om de omgevingsvergunning te verlenen gedurende 6 weken, van 

3 april tot en met 14 mei 2015, ter inzage gelegd. Gedurende deze periode zijn er negen 

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 moet ervoor 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.  

 

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 

Deze omgevingsvergunning regelt slechts het toegestane gebruik van het gebied. Wanneer dit 

gebruik concreet wordt ingevuld, kan het zijn dat hiervoor ook een milieumelding, een 

gebruiksmelding/-vergunning (brandveilig gebruik), een evenementenvergunning of een 

omgevingsvergunning voor de activiteit „bouwen” noodzakelijk is. Wij adviseren u dan ook bij 
feitelijk nieuwe ontwikkelingen bijtijds te informeren of andere toestemmingen nodig zijn.  
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Nadere informatie 

Als u vragen hebt over deze brief, kunt u contact opnemen met mevrouw I. Willemsen, 

telefoonnummer 053 4815218. Wanneer u schriftelijk reageert, wilt u dan ons kenmerknummer 

V-2014-5998 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, 

 

 

 

W.B. Vochteloo, 

hoofd afdeling Bestemmen & Vergunnen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: 

- omgevingsvergunning 

 

 



 

 
OMGEVINGSVERGUNNING 
 
Burgemeester en Wethouders hebben op 20 november 2014 een aanvraag 
omgevingsvergunning ontvangen voor het ontplooien van activiteiten op het gebied van 
automotive, innovatieve bedrijvigheid en beperkt recreatief gebruik met ondersteunende en 
ondergeschikte horeca op het perceel Vliegveldweg 333, locatie De Strip. Deze aanvraag is 
geregistreerd onder nummer V-2014-5998. 
 
Het betreft een verzoek van:  
De heer J. van Eck 
Straatweg 13 
3603 CV  MAARSSEN 
 
Besluit 
Burgemeester en wethouders besluiten d.d.11 juli 2016, gelet op artikel 2.1 van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht de omgevingsvergunning te verlenen.  
 
De omgevingsvergunning wordt verleend voor de volgende activiteit: 
1. Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, een 

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

 
 
Procedure 
De besluitvormingsprocedure is uitgevoerd overeenkomstig het bepaalde in artikel 3.10 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De aanvraag is getoetst aan: 
- artikel 2.12 Wabo voor de activiteit “het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met 

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

-      Het Besluit omgevingsrecht.  
 
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 
Na ontvangst van de aanvraag hebben wij deze aan de hand van de Ministeriële regeling 
omgevingsrecht (Mor) getoetst op ontvankelijkheid. Wij zijn van oordeel dat de aanvraag 
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. 
 
Bijbehorende documenten 
De volgende documenten behoren bij het besluit: 
 

Naam Type Ons kenmerk 
Datum 

toegevoegd 

Aanvraag omgevingsvergunning aanvraag 1400306049 20-11-2014 

Toelichting op 

aanvraagformulier 
toelichting 1400306044 20-11-2014 

Aanvulling op aanvraag-

sportactiviteiten 
aanvulling 1500111770 26-10-2015 

150311 akoestisch onderzoek 

De Strip v2 
akoestisch onderzoek 1500032938 11-03-2015 

Aanvullend akoestisch 

onderzoek  
akoestisch onderzoek 1500111484 07-07-2015 

Verkeer en parkeren Verkeer en parkeren 1400306038 20-11-2014 
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Naam Type Ons kenmerk 
Datum 

toegevoegd 

Staat van bedrijven v2 Staat van bedrijven v2 1400307384 25-11-2014 

Digitale verbeelding PAB De 

Strip 
Digitale verbeelding PAB De Strip 1500026921 

 

Machtiging de heer Van Eck machtiging 1400306045 20-11-2014 

Tekening Situatie tekening 1400306035 12-02-2014 

Planschadevergoedingsovereen

komst definitief 

Planschadevergoedingsovereenk

omst definitief 
1500019701 

 

Notitie FF v3 
Flora en faunarapport Pab De 

Strip 19022015 
1500027036 20-02-2015 

Memo uitgangspunten N-

depositieberekeningen 
memo 1600057469  

Voortoets De Strip voortoets 1600057468  

Melding RYhRjgdVqLDy melding 1600057471  

Ruimtelijke onderbouwing 

definitief 
Ruimtelijke onderbouwing   

VVGB  VVGB   

Nota samenvatting en 

beantwoording zienswijzen 
nota 1600051124  

 

 

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

 

Activiteit 1.  
Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan, 
een beheersverordening, een exploitatieplan, regels gesteld door Rijk of 
Provincie of een voorbereidingsbesluit 
 

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

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

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

wettelijk kader (artikel 2.12 Wabo). 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 aan vergunning verbonden 

voorschriften worden nageleefd (artikel 2.25 lid 1 Wabo). Onder punt III is een aanwijzing 

opgenomen.  
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I.  Overwegingen 

 

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

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

omgevingsvergunning te weigeren.  

 

Het verzoek betreft het ontplooien van activiteiten op het gebied van automotive, innovatieve 

bedrijvigheid en beperkt recreatief gebruik op het perceel Vliegveldweg 333, locatie De Strip 

(voormalig vliegbasis Twente). De activiteit vindt plaats in een gebied waarvoor het 

bestemmingsplan “Buitengebied 1996” geldt en heeft daarbinnen de bestemming “Vliegveld”. 
Gronden met deze bestemming zijn bedoeld voor een vliegveld en militaire doeleinden. Het 

ontplooien van activiteiten op het gebied van automotive, innovatieve bedrijvigheid en beperkt 

recreatief gebruik met ondersteunende en ondergeschikte horeca voldoet hier niet aan. 

 

Daarnaast geldt het paraplubestemmingsplan “Bedrijven met milieuzones (vuurwerk, risicovol, 

geluid)”. De aanvraag is hier niet strijdig mee. 
 

Het bestemmingsplan “Buitengebied 1996” kent geen mogelijkheden van de voorschriften af te 
wijken, zodat toepassing van artikel 2.12 lid 1 sub a onder 1 Wabo niet mogelijk is. Afwijking 

van het bestemmingsplan is ook niet mogelijk met artikel 2.12 lid 1 sub a onder 2 wabo, omdat 

een dergelijke afwijking niet genoemd is in artikel 4 bijlage II Bor.   

 

Aan het project kan worden meegewerkt door af te wijken van de 

bestemmingsplanvoorschriften met artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 Wabo. Voorwaarden voor 

het toepassen van deze afwijkingsbevoegdheid zijn dat het aangevraagde project 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 het project niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening wanneer 

voldaan wordt aan de in deze vergunning opgenomen voorschriften. Een goede ruimtelijke 

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

 

Op grond van artikel 2.27 Wabo met artikel 6.5 lid 1 Bor wordt een omgevingsvergunning 

waarbij met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder 3 Wabo wordt afgeweken van het 

bestemmingsplan pas verleend, nadat de gemeenteraad heeft verklaard dat hij daartegen geen 

bedenkingen heeft. De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 23 maart 2015 

een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven voor dit project. 

 

Het ontwerpbesluit heeft ter inzage gelegen van 3 april 2015 tot en met 14 mei 2015. 

Tijdens de periode van terinzagelegging zijn zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen vormden 

echter geen aanleiding de gevraagde omgevingsvergunning niet te verlenen. Naar aanleiding 

van de ingediende zienswijzen zijn de voorschriften gedeeltelijk gewijzigd c.q. verduidelijkt en is 

een voorwaarde aan de vergunning toegevoegd. De zienswijzen en onze reacties hierop zijn 

opgenomen in de Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen. De nota maakt onderdeel 

uit van deze vergunning.  

 

Gezien de sinds de indieningsdatum van de aanvraag omgevingsvergunning opgedane 

marktervaringen heeft aanvrager per brief van 26 oktober 2015 één activiteit toegevoegd aan 

de toelichting behorende bij de aanvraag, te weten niet gemotoriseerde sportactiviteiten op 

bestaande wegen en paden. 
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Zoals is aangegeven in de bij deze vergunning behorende goede ruimtelijke onderbouwing is de 

wijziging van een dermate kleine omvang en ondergeschiktheid en leidt het niet tot een andere 

uitkomst ten aanzien van een goede ruimtelijke ordening, waardoor wij het niet noodzakelijk 

hebben gevonden het besluit opnieuw ter inzage te leggen. De ingediende zienswijzen en 

beantwoording betreffen voornamelijk de milieu-effecten. Omdat deze voor de aanvulling gelijk 

zijn aan het eerder aangevraagde is de beantwoording van de zienswijzen ook van toepassing 

op de aanvulling. 

 

De gemeenteraad heeft op 14 december 2015 een definitieve verklaring van geen bedenkingen 

voor dit project afgegeven. 

   

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

verlenen van de omgevingsvergunning. Gelet hierop kan de omgevingsvergunning voor het 

ontplooien van activiteiten op het gebied van automotive, innovatieve bedrijvigheid en beperkt 

recreatief gebruik met ondersteunende en ondergeschikte horeca op het perceel Vliegveldweg 

333, locatie De Strip worden verleend.  

 

II. Voorschriften 

 

De volgende voorschriften zijn van toepassing:  

 

1. De vergunning wordt verleend voor hetgeen is aangevraagd. Het wijzigen of 

verzwaren van de activiteiten is daarmee niet toegestaan.  

2. Wij wijzen u er op dat de panden voor het voorgenomen gebruik moeten 

voldoen aan de hiervoor gestelde eisen in het Bouwbesluit 2012. 

3. De activiteiten mogen niet tot gevolg hebben dat het Besluit externe veiligheid 

inrichtingen (Bevi) van toepassing is. 

4. Mer (beoordelings)plichtige en/of geluidszoneringsplichtige activiteiten zijn niet 

toegestaan. 

5. In het in de aanvraag aangegeven overloopgebied bij Deventerpoort is alleen 

parkeren toegestaan.  

6. Voorwaarden overeenkomstig de uitgangspunten in de aanvraag en ruimtelijke 

onderbouwing voor verkeer en parkeren voor evenementen: 

a. Grote publieksevenementen (vanaf 500 bezoekers) zijn maximaal 12 dagen 

(dag: van 09:00 uur tot 01:00 uur de volgende dag) per jaar toegestaan. 

Het opbouwen en afbreken van voorzieningen ten behoeve van een 

evenement wordt niet onder een evenementdag verstaan. Hierbij geldt een 

maximum aantal bezoekers van 4500. 

b. De onder a genoemde evenementen kunnen niet gelijktijdig bij Hangar 11 

en de Strip plaatsvinden, tenzij aangetoond kan worden dat het aantal 

bezoekers van beide evenementen samen het maximum van 5000 niet 

overschrijdt.  

c. De aanvang- en eindtijden van de onder a genoemde evenementen mogen 

op werkdagen niet samenvallen met de ochtendspits (7:30 tot 9:30 uur) en 

avondspits (16:00 tot 18:00 uur) met het oog op de beperkte capaciteit van 

het kruispunt Oude Deventerweg – Oldenzaalsestraat.  

d. De beperkingen onder b en c t.a.v. grote publieksevenementen gelden niet 

wanneer voor het grote publieksevenement op De Strip wordt voorzien in 

collectief pendelvervoer voor alle bezoekers tussen De Strip en een 

parkeerlocatie op minimaal 2,5 kilometer afstand. Deze locatie moet dan 

nog goedgekeurd worden door de betreffende gemeente(n).   
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7. Activiteiten met lichtuitstraling en versterkt geluid mogen in de zomerperiode 

(15 maart- 15 oktober) na zonsondergang niet meer plaatsvinden. Als 

uitzondering hier op mag er in de zomerperiode één keer per maand een 

activiteit met lichtuitstraling en versterkt geluid plaatsvinden na zonsondergang 

tot uiterlijk 0:00 uur (middernacht).  
8. Wanneer verblijfplaatsen van (strikt) beschermde soorten worden aangetroffen 

moet, overeenkomstig het gestelde in de notitie van Eelerwoude, onder 
begeleiding van een ecologisch deskundige passende preventieve danwel 
mitigerende maatregelen worden getroffen ter borging van de functionaliteit van 
het leefgebied van de betreffende soort(en).    

9. Dit besluit vervalt wanneer het bestemmingsplan Middengebied, dat gaat 
gelden voor o.a. onderhavig projectgebied, onherroepelijk is geworden.  

 

III. Aanwijzing 

Wij adviseren de vergunninghouder om voorafgaand aan grootschalige evenementen de 

omwonenden hiervan op de hoogte te stellen.  

 

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 na de verzenddatum 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. 

 

Crisis en Herstelwet  

Op het besluit de omgevingsvergunning te verlenen is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis 

en Herstelwet van toepassing. In verband hiermee moeten de beroepsgronden in het 

beroepschrift worden opgenomen. Na afloop van de beroepstermijn kunnen geen nieuwe 

beroepsgronden meer worden aangevoerd.  

 

Hoogachtend, 

 

Burgemeester en Wethouders van Enschede, 

namens dezen, 

 

 

 

W.B. Vochteloo, 

hoofd afdeling Bestemmen & Vergunnen  
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