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Advies gemeentesecretaris

Conceptbesluit
Voorstel portefeuillehouder om het wijzigingsplan “Buitengebied Zuidoost - Wijziging 2” ongewijzigd vast te stellen met 
de daarbij behorende toelichting, regels, verbeelding en ondergrond conform NL.IMRO.0153.BP00180-0003 vast te 
stellen.

Kernboodschap
Het wijzigingsplan “Buitengebied Zuidoost - Wijziging 2” maakt reguliere bewoning van een bestaande agrarische 
bedrijfswoning aan de Helmerstraat 410 te Enschede mogelijk. Het betreft een gemeentelijk monument in het 
buitengebied van Enschede, ten zuidoosten van Usselo. Planologische medewerking kan worden verleend door 
gebruik te maken van een wijzigingsbevoegdheid uit het geldende bestemmingplan "Buitengebied Zuidoost". Er zijn 
geen zienswijzen ingediend tegen het ontwerp plan.

Inleiding
Het wijzigingsplan maakt reguliere bewoning mogelijk van het (voormalige) agrarische erf Helmerstraat 410 te 
Enschede. Er vindt geen nieuwbouw plaats. Om dit mogelijk te maken wordt gebruik gemaakt van de 
wijzigingsbevoegdheid in bestemmingsplan "Buitengebied Zuidoost" voor het wijzigingen van de bestemming 
'Agrarisch met waarden - Agrarische functie met landschapswaarde' naar de bestemming 'Wonen' (art. 6.7.1, onder 
b). Tegelijkertijd wordt gebruik gemaakt van een wijzigingsbevoegdheid om het bouwvlak enigszins in te kunnen 
perken ten opzichte van het huidige agrarische bouwvlak (art. 30.6.1, sub e), zodat de omvang van het bouwvlak
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beter bij de woonfunctie past. Het voornemen voldoet aan de voorwaarden voor het wijzigen naar de bestemming 
'Wonen', waaronder de voorwaarde van een zorgvuldige inpassing in het landschap.

Beoogd resultaat
Met het wijzigingsplan worden de toekomstige eigenaren in de gelegenheid gesteld om het (voormalige) agrarische 
erf te gaan bewonen als burgers. Zo blijft het cultuurhistorisch waardevolle erf behouden.

Argumenten
Behoud gemeentelijk monument en verbetering ruimtelijke kwaliteit
De boerderij Helmerstraat 410 (de woning met aanbouw) betreft, net als de 'molenschuur' aan de overzijde van de 
Helmerstraat, een gemeentelijk monument. De monumentale boerderij blijft behouden en er vindt geen nieuwbouw 
plaats. De opstallen aan de noordoostzijde zijn beoordeeld als landschapsontsierend door een cultuurhistorisch 
deskundige van gemeente Enschede. De toekomstige eigenaren zijn van plan deze te slopen en deze plek in te 
richten met (naar huidig inzicht) onder andere een fruitboomgaardje.
De beoogde bestemmingswijziging en inpassing van het erf hebben daarmee geen negatieve invloed op het 
monument. Het cultuurhistorisch waardevolle erf kan door de bestemmingswijziging juist bewoond worden door 
derden en zo voor de langere termijn in goede staat behouden blijven. Ook zal het er nog aantrekkelijker uitzien na de 
sloop van de ontsierende opstallen.

Geen zienswijzen
Het ontwerp wijzigingsplan heeft van 19 april 2018 tot en met 30 mei 2018 voor een ieder ter inzage gelegen. Tijdens 
deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend. Bij geen zienswijzen is de bevoegdheid tot het vaststellen van een 
wijzigingsplan gemandateerd aan de Directeur Domein Fysiek.

Bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen
Het wijzigingsplan is opgesteld ten behoeve van een wijziging van gebruik (regulier wonen in plaats van agrarisch) 
met een zeer beperkte impact. Bij het intern opknappen van de woning zal onder andere aandacht geschonken 
worden aan energiebesparende maatregelen/isolatie. Dat is een verbetering ten opzichte van de huidige staat van de 
bedrijfswoning. Uiteraard moet daarbij wel de monumentenstatus in acht worden genomen.

Kosten, opbrengsten, dekking
Het betreft een particulier initiatief. Er vindt geen nieuwbouw en/of een toename van het aantal woningen plaats. Er is 
geen sprake van mogelijke financiële consequenties voor de gemeente Enschede en er is geen noodzaak tot het 
vaststellen van een exploitatieplan.

Communicatie met direct betrokkenen:
Communicatie over het bestemmingsplan (wijzigingsplan) vindt plaats op de door de Wet ruimtelijke ordening en de 
Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven wijze. Buurtkring Usselo is voorafgaand aan de ter inzage legging van 
het ontwerp plan geïnformeerd en facultatief om advies gevraagd (procedure voor status ‘erkend wijkorgaan’ liep 
nog). Zij heeft geen advies uitgebracht. De aanvrager is en wordt op de hoogte gesteld van de voortgang van de 
procedure.

PR over besluit:
Niet van toepassing

Persbericht, ja of nee:
Nee

Vervolg
In overeenstemming met het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht wordt het 
Vastgestelde wijzigingsplan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Tijdens deze periode kunnen belanghebbenden 
beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtsprak van de Raad van State.

Bijlage(n)
Omschrijving College Raad Vertrouwelijk

Bijlage 1 ! Plantoelichting ja nee nee
Bijlage 2 Planregels ja nee nee
Bijlage 3 mverbeelding i ja nee nee
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