








Gemeente S  Enschede

Voorstel Gemeenteraad VII- C 
Vergadering van 14 november 2016 TS*

Onderwerp Technische aanpassing verbeelding bestemmingsplan "De Bothoven 2016"

Portefeuillehouder Eelco Eerenberg agendaletter (B)

Programma SO Aangeboden aan Raad 25 okt. 2016
Stuknummer Corsanummer 1600075696
(invulling door Griffie)

Wij stellen u voor te besluiten om:

1. De verbeelding behorende bij het bestemmingsplan "De Bothoven 2016" met de IMRO-code 
NL.IMRO.BP00105-0003 gewijzigd vast te stellen en zodanig aan te passen dat in het pand 
Lipperkerkstraat 4-6, dat tevens aan de achterzijde aan de Espoortstraat grenst, de functie detailhandel 
wordt toegestaan, e.e.a. in overeenstemming met een voor dit pand op 5 februari 2009 verleende 
ontheffing;

2. De regels behorende bij het bestemmingsplan "De Bothoven 2016" voor het overige van toepassing te 
verklaren op de onder 1. genoemde wijziging.

Inleiding
Op 18 april 2016 is door uw Raad het bestemmingsplan “De Bothoven 2016” vastgesteld. In dit bestemmingsplan 
heeft het bestaande pand aan de Lipperkerkstraat 4-6 de bestemming 'Gemengd-2” gekregen. Het betreffende 
pand beslaat een oppervlakte van ca. 1500 m2en is gelegen tussen de Lipperkerkstraat en de Espoortstraat, 
direct ten oosten van de Espoortflat aan de Espoortstraat. Binnen de bestemming "Gemengd-2” is de vestiging 
van dienstverlenende bedrijven, kantoren (tot een maximum van 200 m2), bedrijven, voor zover genoemd in de 
categorie A van de hoofdgroep ‘Bedrijven’ van de bij de regels behorende Staat van bedrijfsactiviteiten bij 
functiemenging, en woningen, al dan niet in combinatie met een beroep of bedrijf aan huis, toegestaan. Andere 
functies zoals detailhandel, horeca, maatschappelijke doeleinden, etc. zijn binnen deze bestemming niet zonder 
meer toegestaan.

De eigenaar van het pand Lipperkerkstraat 4-6 beschikt over een aan hem op 5 februari 2009 verleende, object 
gebonden ontheffing van het oude bestemmingsplan “Bothoven 2006”. Middels deze ontheffing wordt 
detailhandel in het betreffende pand toegestaan. In deze ontheffing wordt overigens de vestiging van een 
reguliere supermarkt in dit pand uitgesloten.

Bij de vervaardiging van het bestemmingsplan “De Bothoven 2016” is met deze ontheffing abusievelijk geen 
rekening gehouden. Om deze omissie in het bestemmingsplan ongedaan te maken, wordt voorgesteld de 
verbeelding behorende bij het bestemmingsplan “De Bothoven 2016” op dit onderdeel te corrigeren. Deze 
correctie houdt in dat op de verbeelding, middels de toevoeging van een functieaanduiding “detailhandel”, in dit 
pand detailhandel wordt toegestaan, met dien verstande dat deze functie uitsluitend op de begane grond is 
toegestaan en zich beperkt tot detailhandelsbedrijven die zijn genoemd in de lichte categorie A van de 
hoofdgroep ‘Detailhandel’ van de bij de regels van het bestemmingsplan “De Bothoven 2016” gevoegde ‘Staat 
van bedrijfsactiviteiten bij functiemenging’. Reguliere supermarkten, bouwmarkten hypermarkten e.d. worden niet 
in deze categorie genoemd en zijn binnen de functieaanduiding ‘detailhandel’ niet toegestaan.

Het gaat bij deze correctie uitsluitend om een technische aanpassing van de verbeelding. De planregels 
behorende bij het bestemmingsplan “De Bothoven 2016” worden hierbij niet gewijzigd en dienen op de 
aangepaste verbeelding van toepassing te worden verklaard.

Beoogd resultaat
Het toestaan van detailhandel in het pand Lipperkerkstraat 4-6 conform een aan de eigenaar van dit pand op 5 
februari 2009 verleende ontheffing van het bestemmingsplan “Bothoven 2006”.

Argumenten
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Met de toevoeging op de verbeelding van het bestemmingsplan “De Bothoven 2016” van een functieaanduiding 
“detailhandel" aan het pand Lipperkerkstraat 4-6 wordt een omissie in dit bestemmingsplan opgeheven.

Kanttekeningen
De voorgestelde technische aanpassing van de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan “De Bothoven 
2016” is uitsluitend bedoeld om de verbeelding in overeenstemming te brengen met een vergunde situatie.

Bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen
Dit voorstel draagt niet bij aan het realiseren van de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen.

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

Communicatie
Communicatie vindt plaats op de door de Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet bestuursrecht 
voorgeschreven wijze.

Vervolg
Na de vaststelling door de gemeenteraad en de bekendmaking daarvan op de wettelijk voorgeschreven wijze 
wordt de gewijzigde, digitale verbeelding van het bestemmingsplan op de website www.ruimteiijkeplannen.nl 
geplaatst en wordt de analoge verbeelding van de wijziging gedurende 6 weken ter inzage gelegd. Tegen de 
wijziging van de verbeelding kunnen belanghebbenden beroep aantekenen bij de Raad van State.

Bijlagen
1. Gewijzigde verbeelding bestemmingsplan “De Bothoven 2016" met het nummer BP00105 (2 bladen).

1. De verbeelding behorende bij het bestemmingsplan "De Bothoven 2016" met de IMRO-code 
NL.IMRO.BP00105-0003 gewijzigd vast te stellen en zodanig aan te passen dat in het pand 
Lipperkerkstraat 4-6, dat tevens aan de achterzijde aan de Espoortstraat grenst, de functie detailhandel 
wordt toegestaan, e.e.a. in overeenstemming met een voor dit pand op 5 februari 2009 verleende 
ontheffing;

2. De regels behorende bij het bestemmingsplan "De Bothoven 2016" voor het overige van toepassing te 
verklaren op de onder 1. genoemde wijziging.

Vastgesteld in de vergadering van 14 november 2016
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