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Wij stellen u voor te besluiten om:

1. De “Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen” vast te stellen en de indieners van de zienswijzen 
hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen;

2. Het bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest - Lonneker Molenweg 82" naar aanleiding van de ingediende 
zienswijzen gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, regels, 
toelichting en ondergrond conform NL.IMR0.0153.BP00125-0003.

Inleiding
Op 10 maart 2014 heeft uw Raad het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest” vastgesteld. Dit 
bestemmingsplan is op 1 augustus 2014 in werking getreden.
Tijdens de tervisielegging van het ontwerp van dit bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest”, van 20 juni 2013 
tot en met 31 juli 2013, heeft de toenmalige molenstichting haar plannen kenbaar gemaakt voor sociaal 
maatschappelijke ontwikkelingen rondom de Lonneker molen en plannen die bijdragen aan de instandhouding 
van de molen.
Naar aanleiding van de voorgenomen plannen zouden de regels en de verbeelding worden aangepast.
Dit resulteerde in een weergave op de plankaart (verbeelding) die daartoe ontwikkelruimte bood. Namelijk een 
bestemmingsvlak met daarin een functieaanduiding voor lichte evenementen en een bebouwingsvlak met daarin 
een maximaal bebouwingspercentage van 15%, gerekend over de oppervlakte van het bestemmingsvlak.
Na vaststelling van het bestemmingsplan is gebleken dat de planregels niet in overeenstemming waren met de 
verbeelding. In een algehele reparatieherziening van het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest” zou dit 
verzuim worden hersteld.
Aangezien de nieuwe Stichting Erfgoed Lonneker heeft aangegeven zo spoedig mogelijk met de ontwikkelingen 
van het molenterrein te willen beginnen, is een afzonderlijke herziening van het bestemmingsplan "Buitengebied 
Noordwest” opgesteld om de regels van de bestemming “Cultuur en ontspanning - Molen” in overeenstemming 
te brengen met de planverbeelding.
De urgentie zit hem vooral in de aanvraag van Europese subsidie gelden (Leader) ten behoeve van de bouw van 
een ontvangstruimte.

Het bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest - Lonneker Molenweg 82” is een reparatieherziening die erin 
voorziet dat de planregels van de bestemming “Cultuur en ontspanning - Molen” weer corresponderen met de 
verbeelding, zoals die ook is weergegeven in het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest”.
Net als op de verbeelding is er in de regels een maximum bebouwingspercentage opgenomen van 15%. Dit 
betekent dat er maximaal 15% van het bestemmingsvlak gebouwd mag worden binnen het op de verbeelding 
aangeven bouwvlak. De verbeelding bij dit bestemmingsplan geeft hetzelfde weer als het fragment op de 
verbeelding van het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest”.
De planregels staan een maximale bouwhoogte toe van 6 meter. Voor hoogtes tot maximaal 10 meter kan 
gebruik gemaakt worden van de in de regels opgenomen afwijkingsbevoegdheid van burgemeester en 
wethouders, nadat schriftelijk advies of goedkeuring is gegeven (een goede onderbouwing) door de 
molenbeheerder of een externe molendeskundige, zoals Vereniging De Hollandsche Molen.
Eén en ander is mede tot stand gekomen in overleg met de uiteindelijk verantwoordelijke initiatiefnemer Stichting 
Erfgoed Lonneker.
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Beoogd resultaat
Het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest - Lonneker Molenweg 82” is een reparatieherziening die erin 
voorziet dat de planregels van de bestemming “Cultuur en ontspanning - Molen” weer corresponderen met de 
verbeelding, zoals die ook is weergegeven in het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest”. Deze 
reparatieherziening maakt het voor de Stichting Erfgoed Lonneker mogelijk om het molenterrein te beheren en 
verder te ontwikkelen door ruimte te bieden voor educatieve en culturele activiteiten ter ondersteuning van de 
molen. Tegen het ontwerp-bestemmingsplan zijn zienswijzen kenbaar gemaakt. Deze zienswijzen zijn deels 
gehonoreerd.

Argumenten
Indien de planregels voor de bestemming “Cultuur en ontspanning - Molen” in de huidige formulering blijven 
staan, namelijk bijbehorende bouwwerken toegestaan tot maximaal 50 m2, komen deze niet overeen met 
hetgeen de planverbeelding weergeeft, namelijk maximaal 15% van het bestemmingsvlak toegestaan binnen het 
bouwvlak. Dit is ongeveer 1000 m2. De Stichting Erfgoed Lonneker heeft deze ruimte ook nodig om haar 
ontwikkelplan te realiseren..
Tegen de weergave op de verbeelding zijn in de procedure van het bestemmingsplan “Buitengebied Noordwest” 
geen zienswijzen of beroepschriften kenbaar gemaakt.

Bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen
Met de beoogde ontwikkelingen rond de Lonneker Molen wordt een goede bijdrage geleverd aan het 
voortbestaan van deze cultuurhistorisch waardevolle rijksmonumentale molen.

Kosten, opbrengsten, dekking
De kosten voor deze reparatieherziening komen voor rekening van de gemeente. Met de Stichting Erfgoed 
Lonneker is een planschadevergoedingsovereenkomst gesloten.

Communicatie
Communicatie over het bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest - Lonneker Molenweg 82" heeft plaats 
gevonden op de door de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven wijze. Het 
ontwerp-bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken heeft van 6 juli 2017 toten met 16 augustus 2017 
voor een ieder ter inzage gelegen. Gedurende de inzagetermijn zijn twee zienswijzen ingediend, waarvan één 
namens een aantal medebewoners.
De Dorpsraad Lonneker is bij de voorbereiding en de procedure van het bestemmingsplan "Buitengebied 
Noordwest” betrokken geweest en is voor deze reparatieherziening niet afzonderlijk geconsulteerd.

Vervolg
De vaststelling door de gemeenteraad wordt gepubliceerd in de Huis aan Huis en in de Staatscourant. Voor 
degenen die hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt staat beroep open bij de Raad van State.

Bijlagen
1. Planregels
2. Plantoelichting
3. Verbeelding
4. Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen

Burgemeester en Wethouders van Enschede, _ 

De loco-Secretaris, de Burgemeester,
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Gemeente X: Enschede

Besluit
Van de Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 21 
november 2017,

1. De “Nota samenvatting en beantwoording zienswijzen” vast te stellen en de indieners van de zienswijzen 
hiervan schriftelijk op de hoogte te brengen;

2. Het bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest - Lonneker Molenweg 82" naar aanleiding van de 
ingediende zienswijzen gewijzigd vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende verbeelding, 
regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMR0.0153.BP00125-0003.

Vastgesteld in de vergadering van 18 december 2017.
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