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Conceptbesluit
1. te besluiten het wijzigingsplan “’t Vaneker 2013 herziening 1 - wijziging 1” vastte stellen, overeenkomstig de bij 

dit plan behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMR0.0153.BP00177-0003;
2. met toepassing van artikel 1 onderdeel a.6 van het Raadsdelegatiebesluit 2017 te besluiten geen exploitatieplan 

vast te stellen als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het onder 1 genoemde 
wijzigingsplan.

Kernboodschap
Burgemeester en wethouders hebben besloten het wijzigingsplan " ‘t Vaneker 2013 herziening 1 - wijziging 1" vast te 
stellen. Het wijzigingsplan wijzigt de plankaart van het geldende bestemmingsplan “’t Vaneker 2013 herziening 1” op 
enkele onderdelen. De belangrijkste wijziging is het toekennen van de bestemming ‘Woongebied’ aan gebieden die op 
de plankaart zijn aangeduid als ‘wijzigingsgebied’. Daarnaast zijn enkele meer technische aanpassingen doorgevoerd, 
zoals het verschuiven van enkele bouwvlakgrenzen en het aan de feitelijke situatie ter plaatse aanpassen van enkele 
aanduidingen ‘maximum aantal wooneenheden’. Het maximum aantal te bouwen woningen in ’t Vaneker blijft 
ongewijzigd. Het wijzigingsplan heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente Enschede.
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Inleiding
Bij de vaststelling van het bestemmingsplan “’t Vaneker 2013” in mei 2014 en bij de integrale technische herziening 
daarvan in 2016 (bestemmingsplan “’t Vaneker 2013 herziening 1”) is aan een deel van de beoogde 
woningbouwlocaties in ’t Vaneker de bestemming 'Groen' toegekend. Dit omdat de realisatie van kavels in de 
betreffende gebieden volgens het ontwikkelingsplan voor ’t Vaneker pas was voorzien voor na 2024 en daarmee 
buiten de tienjaarstermijn van het bestemmingsplan. Het gaat daarbij in totaal om maximaal ca. 60 kavels. Om de 
mogelijkheid te hebben deze kavels toch binnen de tienjaarstermijn van het bestemmingsplan in ontwikkeling te 
kunnen nemen is aan deze toekomstige woongebieden de bestemming gebiedsaanduiding 'Wetgevingszone - 
wijzigingsgebied met vermelding van volgnummer' toegekend. Op basis daarvan kunnen burgemeester en 
wethouders voor die gebieden de bestemming ‘Groen’ wijzigen in ‘Woongebied’ met bijbehorende bouwtitel.
De verkoop van kavels en woningen in bestaande voormalige militaire panden op het Zuidkamp loopt al geruime tijd 
boven verwachting goed. De verkoop van kavels gaat zo voorspoedig dat het wenselijk is nu al toepassing te geven 
aan de wijzigingsbevoegdheid.

Beoogd resultaat
Een wijziging van de verbeelding (plankaart) van het geldende bestemmingsplan “’t Vaneker 2013 herziening 1” door 
het toekennen van de bestemming ‘Woongebied' aan plandelen met de bestemming ‘Groen’ en de aanduiding 
'Wijzigingsgebied’. Tevens een wijziging van enkele bouwgrenzen en aanduidingen op de verbeelding. Met de 
beoogde wijzigingen kan de verdere ontwikkeling van het woonlandschap ’t Vaneker voortvarend worden voortgezet.

Argumenten
Het wijzigingsplan “’t Vaneker 2013 herziening 1 - wijziging 1 ” betreft alleen een wijziging van een deel van de 
verbeelding (plankaart) van het geldende bestemmingsplan “’t Vaneker 2013 herziening 1 ”. De planregels van het 
geldende bestemmingsplan blijven op één onderdeel na ongewijzigd, alleen artikel 12 (dubbelbestemming ‘Waarde - 
Archeologie’) komt te vervallen.

Naast het wijzigen van de daartoe aangeduide gebieden met de bestemming ‘Groen’ naar 'Woongebied’ worden 
enkele bestaande bouwgrenzen binnen de bestemming ‘Woongebied’ iets aangepast en wordt in enkele gebieden 
binnen de bestemming ‘Woongebied’ de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ gewijzigd.
Het wijzigen van enkele bouwgrenzen gebeurt in bestaande gebieden met de bestemming ‘Woongebied’ die direct 
grenzen aan gronden waarvan de bestemming wordt gewijzigd in ‘Woongebied’. Het wijzigen van enkele 
bouwgrenzen is noodzakelijk om de in deze gebieden uit te geven kavels goed te kunnen laten aansluiten op de uit te 
geven kavels in de nieuwe gebieden met bestemming ‘Woongebied’.

Het wijzigen van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden’ gebeurt vooral in enkele bestaande gebieden met 
de bestemming 'Woongebied’ waarin alle beschikbare kavels inmiddels zijn verkocht maar waar het bestemmingsplan 
nog de ruimte bevat om meer kavels uit te geven. Dit is niet de bedoeling, daarom wordt in deze gebieden het 
maximum aantal wooneenheden dat het bestemmingsplan mogelijk gemaakt naar beneden bijgesteld en gelijk 
gemaakt met het feitelijk aantal verkochte kavels in die gebieden.

Het wijzigen van de aanduiding ‘maximum aantal wooneenheden’ gebeurt ook in een tweetal bestaande gebieden met 
de bestemming ‘Woongebied’ waar nog geen kavels zijn uitgegeven. Dit is noodzakelijk om dat wij voornemens zijn in 
het ene gebied enkele kavels meer uit te geven dan het bestemmingsplan nu mogelijk maakt. Omdat het totaal aantal 
wooneenheden in ’t Vaneker per saldo niet mag wijzigen, zijn deze kavels in mindering gebracht op het aantal te 
realiseren kavels in het andere gebied. Het totaal aantal in ’t Vaneker te realiseren woningen blijft ongewijzigd 263.

Tevens wordt van de gelegenheid gebruik gemaakt om de dubbelbestemming ‘Waarde - Archeologie’ van de 
plankaart te verwijderen, De archeologische waarden in dit gebied zijn inmiddels opgegraven, waarmee de 
archeologische beschermingsplicht voor dit gebied is komen te vervallen. Als gevolg hiervan komt ook artikel 12 van 
de planregels van het geldende bestemmingsplan “’t Vaneker 2013 herziening 1 ” te vervallen.

Het ontwerp-wijzigingsplan “’t Vaneker 2013 herziening 1 - wijziging 1” heeft met ingang van 12 april 2018 gedurende 
6 weken ter inzage gelegen in het kader van de wettelijke zienswijzenprocedure. Tijdens deze periode van 
terinzagelegging had een ieder de gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen bij ons college. Er zijn geen 
zienswijze ontvangen.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen
Duurzaamheid speelt maatschappelijk gezien een steeds grotere rol. Bij het opstellen van bestemmingsplannen 
proberen we daar ook zoveel mogelijk rekening mee te houden. Bestemmingsplannen kennen echter geen 
uitvoeringsplicht en daardoor kan vanuit juridisch oogpunt niet iedere maatregel ten aanzien van duurzaamheid
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worden opgenomen. Een bestemmingsplan maakt duurzaamheidsmaatregelen in de meeste gevallen echter ook niet 
onmogelijk.

Kosten, opbrengsten, dekking
Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) verplicht de gemeenteraad om gelijktijdig met de vaststelling van 
een bestemmingsplan of wijzigingsplan een exploitatieplan vast te stellen, indien in het bestemmingsplan of het 
wijzigingsplan gronden zijn opgenomen waarop een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) kan worden gerealiseerd. In artikel 6.12 Wro is echter ook bepaald dat de gemeenteraad bij de 
vaststelling van een bestemmingsplan of wijzigingsplan kan besluiten geen exploitatieplan vast te stellen indien het 
gemeentelijk kostenverhaal anderszins is verzekerd en aan de daarvoor geldende voorwaarden wordt voldaan. Het 
vaststellen van een wijzigingsplan is een wettelijke bevoegdheid van ons college. De gemeenteraad heeft de in artikel 
6.12 Wro genoemde bevoegdheden in het Raadsdelegatiebesluit 2017 gedelegeerd aan ons college voor zover het 
betreft het al dan niet vaststellen van een exploitatieplan bij een wijzigingsplan.

De uit te geven kavels zijn allen ofwel eigendom van de gemeente Enschede dan wel eigendom van 
gebiedsontwikkelaar Area Development Twente (ADT). Het centrale deel van 't Vaneker, het voormalige Zuidkamp, 
valt onder de werking van ADT. De schil rondom het Zuidkamp is eigendom van de gemeente Enschede. Voor het 
gemeentelijk kostenverhaal is met ADT een exploitatieovereenkomst afgesloten. De gemeentelijke kosten voor de in 
eigen beheer uit te geven kavels vallen onder de werking van de grondexploitatie 't Vaneker.

Ons college kan daarom afzien van het vaststellen van een exploitatieplan.

Het wijzigingsplan "’t Vaneker 2013 herziening 1 - wijziging 1” is economisch uitvoerbaar.

Communicatie met direct betrokkenen:
Communicatie over de procedure vindt plaats op door de Wet ruimtelijke ordening en Algemene wet bestuursrecht 
voorgeschreven wijze. Dorpsraad Lonneker, bewoners van ’t Vaneker, kavelkopers, optanten en andere direct 
belanghebbenden worden geïnformeerd via een brief. De Dorpsraad Lonneker is steeds uitvoerig over de plannen in ’t 
Vaneker geïnformeerd en betrokken geweest bij de planvorming. Daarom is er met instemming van de Dorpsraad 
Lonneker van afgezien om het ontwerp-wijzigingsplan voorafgaand aan het in procedure brengen van het 
wijzigingsplan overeenkomstig de Regeling Wijkorganen voor advies voor te leggen aan de Dorpsraad. Het ontwerp- 
wijzigingsplan is wel voorafgaand aan het in procedure brengen toegezonden en mondeling toegelicht aan de 
Dorpsraad.

PR over besluit: 
n.v.t.

Persbericht, ja of nee: 
n.v.t.

Vervolg
Na vaststelling door ons college en bekendmaking daarvan op wettelijk voorgeschreven wijze wordt de digitale 
verbeelding van het wijzigingsplan ”'t Vaneker 2013 herziening 1 - wijziging 1” gepubliceerd op de website 
www.ruimteliikeplannen.nl en wordt de analoge (papieren) verbeelding van het bestemmingsplan gedurende 6 weken 
ter inzage gelegd in het Stadskantoor. Voor belanghebbenden bestaat tijdens deze beroepstermijn de mogelijkheid 
om tegen het vaststellingsbesluit beroep in te stellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Na 
inwerkingtreding van het wijzigingsplan kunnen de uit te geven kavels in de verkoop worden gebracht en kunnen er 
omgevingsvergunningen worden verleend.

Bijlage(n)
Omschrijving College Raad Vertrouwelijk

Bijlage 1 vast te stellen wijzigingsplan 't Vaneker 
2013 herziening 1 - wijziging 1

Ja Nee Nee
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