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Wij stellen u voor te besluiten om:

Vaststellen van beheersverordening 'Boekelosestraat' (digitaal bekend als NL.IMR0.0153.BV00003-0003, 
bestaand uit verbeelding, regels, toelichting en ondergrond)

Inleiding
Op 10 maart 2014 is door uw Raad het bestemmingsplan "Buitengebied Noordwest" gewijzigd vastgesteld. 
Inmiddels is geconstateerd dat bij de Boekelosestraat 255 en 257 ten onrechte de eerder toegestane activiteiten 
zijn beperkt in het nieuwe bestemmingsplan. Deze beheersverordening is opgesteld om op de korte termijn de 
oude rechten weer te laten gelden.

Beoogd resultaat
Door het vaststellen van de beheersverordening wordt de onterechte beperking in bouw- en 
gebruiksmogelijkheden van de sinds jaar en dag feitelijk bestaande en planologische situatie, gerepareerd. Het 
perceel van nummer 255 krijgt een grotere woonbestemming conform het feitelijke gebruikt. Voor nummer 257 
wordt het perceel weer bestemd voor de bedrijfsactiviteiten (en niet deels bos) en is er weer een dienstwoning 
toegestaan. Als derde wordt aan de zuidzijde van beide adressen de agrarische bestemmingsgrens weer gelijk 
getrokken met de perceelsgrens (niet deels een sportbestemming).
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Argumenten
1.1 Feitelijke bestaande en juridische situatie wordt hersteld
Door de beheersverordening worden de in het bestemmingplan “Buitengebied Noordwest” gemaakte fouten 
hersteld door de oude bestemmingen weer op te nemen. Voor de overige delen van de beheersverordening geldt 
dat de bestemming bos ten onrechte beperkingen oplegt t.o.v. de eerdere rechten op basis van de agrarische 
bestemming.

1.2 Beheersverordening meest geschikte instrument
Een beheersverordening is het meest geschikte instrument vanwege de korte doorlooptijd en het doel om alleen 
de bestaande situatie vast te leggen. Daarmee worden er geen belangen geschaad en kan de gemeenteraad de 
verordening zonder ontwerpfase en/of beroep vaststellen. Dit instrument brengt dan ook de minste bestuurslast 
met zich mee en treedt meteen in werking nadat het bekend is gemaakt. Daarnaast wordt zo op een snelle wijze 
een oplossing geboden voor de betrokken eigenaren.

Kanttekeningen
1.1 Alleen bestaande rechten worden meegenomen
In een bestemmingsplan zijn vaak mogelijkheden opgenomen om, onder voorwaarden, af te kunnen wijken van 
het bestemmingsplan. Een beheersverordening biedt deze mogelijkheid niet. In de landelijke wetgeving zijn de 
afgelopen jaren echter veel mogelijkheden opgenomen om in algemene zin af te kunnen wijken. Daarom worden 
de eigenaren niet in hun toekomstige mogelijkheden beperkt ten opzichte van anderen.

1.2 Geen bezwaar en beroep mogelijk
Tegen de vastgestelde beheersverordening kan, op basis van de Algemene wet bestuursrecht, geen bezwaar of 
beroep worden ingesteld. De beheersverordening richt zich namelijk volledig op het vastleggen van de bestaande 
situatie. Tegen die rechten kon al bij de eerdere bestemmingsplannen een zienswijze of beroep worden 
ingediend. Om deze reden heeft de wetgever geoordeeld dat bezwaar en beroep geen meerwaarde biedt.

Bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen
De beheersverordening heeft slechts tot doel om de bestaande feitelijke situatie vast te leggen en voorziet niet in 
ontwikkelingen die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelstellingen in Enschede.

Kosten, opbrengsten, dekking
Aan dit voorstel zijn voor de gemeente geen financieel nadelige gevolgen verbonden.

Communicatie
Voor de locatie van de beheersverordening is geen erkend wijkorgaan actief, waardoor er bij de voorbereiding 
geen advies is ingewonnen. Wel is er contact geweest met de eigenaren van de percelen. Zij kunnen zich vinden 
in de inhoud van de verordening.

Vervolg
De vaststelling van de beheersverordening wordt bekend gemaakt aan de eigenaren en in de Huis aan Huis en 
de Staatscourant gepubliceerd. Omdat er geen beroep mogelijk is treedt de verordening na bekendmaking 
meteen in werking.

Bijlagen
1. Toelichting beheersverordening Boekelosestraat
2. Regels beheersverordening Boekelosestraat
3. Verbeelding beheersverordening Boekelosestraat
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Burgemeester en Wethouders van Enschede. 

De loco-Secretaris, de Burgemeester,

Besluit
Van de Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 
januari 2017,

Vaststellen van beheersverordening 'Boekelosestraat' (digitaal bekend als NL.IMR0.0153.BV00003-0003, 
bestaand uit verbeelding, regels, toelichting en ondergrond)

Vastgesteld in de vergadering van 6 februari 2017

DF-Ruimtelijke Plannen- L. Kelly-van Oort Telefoon: 06-20 14 95 98


