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Wij stellen u voor te besluiten om:

1. De Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen met bijlage ambtshalve wijzigingen 
bestemmingsplan "Cultuurhistorie” vast te stellen en degene die een zienswijze heeft ingediend hiervan 
in kennis te stellen en mee te delen dat de ingediende zienswijze geen aanleiding heeft gegeven tot een 
aanpassing van het bestemmingsplan;

2. Het bestemmingsplan " Cultuurhistorie" gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan 
behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMR0.0153.BP00124-0003;

3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het 
onder 2. genoemde bestemmingsplan vast te stellen.

Inleiding
1.1 Inleiding
Op grond van artikel 3.1, onder het 1e lid van de Wet ruimtelijke ordening (Wro), stelt de Gemeenteraad voor het 
grondgebied van de gemeente één of meerdere bestemmingsplannen vast. Daarbij wordt ten behoeve van een 
goede ruimtelijke ordening de bestemming van de in het plan begrepen gronden aangewezen en worden met het 
oog op die bestemming, regels voor het gebruik en bouwen gegeven.
Dit parapluplan beoogt een planologisch-juridische regeling te geven voor bestaande waardevolle bouwwerken 
en ruimtelijke structuren. De wettelijke grondslag om cultuurhistorie te handhaven en te beschermen is gelegen in 
artikel 3.3.van de Wro.
Met de term cultuurhistorie worden de overblijfselen van de geschiedenis bedoeld die door de mens zijn 
gemaakt. Hierbij valt te denken aan stedenbouwkundige patronen, landschappelijke structuren en bouwkundig 
erfgoed.
Cultureel erfgoed is alles met een materiële en immateriële waarde dat van belang wordt geacht voor de huidige 
en komende generaties om een beeld te geven van het verleden en dat zo een bijdrage levert aan de culturele 
identiteit van een land, een stad of een plek. Daarom zijn, vooruitlopend op dit bestemmingsplan 
voorbereidingsbesluiten genomen. Het voorbereidingsbesluit “Cultuurhistorie Enschede 2016” loopt eind februari 
2017 af.

1.2 Situering plangebied bestemmingsplan “Cultuurhistorie"
Het plangebied van het bestemmingsplan “Cultuurhistorie” heeft betrekking op het grondgebied van Enschede, 
met uitzondering van de gronden gelegen binnen de bestemmingsplannen “Binnenstad 2015”, “De Bothoven 
2016”, “Bolhaar-Roessingh 2016”, “’t Vaneker 2013”, “Havengebied-Westerval Noord” en “Boekelo 2015”.

1.3 Procedure en interactie met belanghebbenden
Met de publicatie van het vastgestelde voorbereidingsbesluit “Cultuurhistorie Enschede 2016” is het voornemen 
om een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding te nemen op 24 februari 2016 aangekondigd in Staatscourant, 
Huis aan Huis en langs elektronische weg.

Het ontwerpbestemmingspian “Cultuurhistorie heeft voor een ieder ter visie gelegen van 2 juni 2016 t/m 13 juli 
2016. De aankondiging van deze ter visie legging heeft plaatsgevonden in de Huis-aan-Huis en de Staatscourant 
van 1 juni 2016.
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Vooroverleg.
Alle dorpsraden en wijkorganen hebben de gelegenheid gehad om te reageren op het bestemmingsplan 
"Cultuurhistorie”.

Zienswijzen en ambtshalve wijzigingen.
Gedurende de termijn van de ter visie legging van het ontwerp van het bestemmingsplan “Cultuurhistorie" zijn 5 
zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot aanpassing van het plan. Kortheidshalve wordt 
verwezen naar de nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen.

Ambtshalve zijn wel wijzigingen doorgevoerd.
De waardevolle boerderij “Het Volbert”, gelegen aan de Anemoonstraat 20 en de Magnoliastraat 5 te 7531 DC 
Enschede, kadastraal Gemeente Lonneker, sectie Q, nummer 4178 wordt als karakteristiek object opgenomen 
op de verbeelding; artikel 5 van de regels is van toepassing. Dit object is noch vermeld op de waardenkaart, noch 
op de beleidskaart. De bouwhistorische quickscan is als bijlage 2 toegevoegd aan de toelichting.
Ook de Melkhal, Raiffeisenstraat 85, kadastraal Enschede sectie C, nummer 6741, wordt als karakteristiek object 
opgenomen op de verbeelding. Een cultuurhistorische quickscan wordt toegevoegd aan de plantoelichting als 
bijlage 3.

Daarnaast worden een aantal fouten hersteld. Het gaat om
• Het Personeelspaviljoen TH-Twente, Dienstweg 5 te 7522 ND Enschede
• Weverij katoenafval l.l Rozendaal/Museum TwentseWelle, Roomweg 103-107/Het Rozendaal te 7523 BM 

Enschede
• Landhuis Het Oldenzaalse Veen, Haagsebosweg 38, 7525 PE Enschede.
Deze gebouwen stonden wel op de waardenkaart, maar zijn niet (juist) op de verbeelding behorend bij dit 
bestemmingsplan overgenomen.

Beoogd resultaat
In december 2012 heeft uw raad de beleidsnota "Erfgoed21" vastgesteld. Door middel van de nota 
"Erfgoed21" is opdracht gegeven om een cultuurhistorische waardenkaart met historische 
(steden)bouwkundige- en cultuurlandschappelijke waarden op te stellen ten behoeve van de borging daarvan 
in bestemmingsplannen. In de vergadering van 8 december 2014 heeft u de structuurvisie "Bouwen aan 
cultuurhistorisch Enschede" met bijbehorende cultuurhistorische beleidskaart vastgesteld. De uitkomsten van het 
cultuurhistorisch onderzoek zijn weergegeven op de Cultuurhistorische waardenkaart.
Om te bewerkstelligen dat dit culturele erfgoed in stand blijft, in ieder geval niet zo maar gesloopt wordt, is een 
voorbereidingsbesluit vastgesteld: het Voorbereidingsbesluit “Cultuurhistorie Enschede”. Dit geldt voor vrijwel het 
gehele grondgebied van Enschede.
Er is er daarom voor gekozen een parapluplan te maken. Een parapluplan kan worden gezien als een plan dat 
als 'paraplu’ over andere, reeds bestaande bestemmingsplannen, heen hangt. Het parapluplan geldt voor vrijwel 
het gehele grondgebied van de gemeente Enschede.
Met het bestemmingsplan “Cultuurhistorie” wordt een passende juridische regeling in het leven geroepen om 
cultuurhistorisch erfgoed zoveel mogelijk te behouden voor de toekomst.

Argumenten
Sinds 1 januari 2012 geldt de wettelijke verplichting om in een bestemmingsplan aan te geven hoe in dat plan 
rekening is gehouden met cultuurhistorisch erfgoed. Deze verplichting is vastgelegd in het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro).
Met het bestemmingsplan “Cultuurhistorie” wordt voldaan aan de wettelijke verplichting volgens het Bro en ook 
wordt uitvoering gegeven aan de opdracht van uw raad.
Met dit bestemmingsplan worden geen ontwikkelingen beoogd.

Kanttekeningen
Zoals in de toelichting is vermeld is er een Cultuurhistorische waardenkaart en een Cultuurhistorische 
beleidskaart. De waardenkaart geeft een globaal overzicht van de gebouwen/bouwwerken, gebieden en straten 
met cultuurhistorische waarde. De aangegeven waarden (hoge attentiewaarde en attentiewaarde) op deze 
waardenkaart zijn gebaseerd op bestaand onderzoek en zijn niet uitputtend. Het kan zijn dat op deze kaart 
karakteristieke bouwwerken ontbreken of dat op de kaart opgenomen bouwwerken inmiddels teniet zijn gegaan 
doordat de karakteristieke hoofdvorm niet meer aanwezig is ofwel op een andere manier (ernstig) zijn aangetast.
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De mogelijkheid bestaat dat eigenaren in een enigszins financieel nadeliger positie komen te verkeren doordat 
hun pand is aangewezen als cultuurhistorisch waardevol. Opgemerkt wordt dat het financieel nadeel enkel geldt 
voor het uitwendige karakter van het bouwwerk; interne verbouwingen en zaken die het normaal onderhoud 
betreffen kunnen en mogen gewoon worden uitgevoerd.
Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat het behoud van een pand met cultuurhistorisch waarden niet is 
gegarandeerd, ook niet door dit bestemmingsplan.

Bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen
Door de instandhouding van bestaande bebouwing wordt een bijdrage geleverd aan duurzaamheid.
Duurzaamheid speelt maatschappelijk en voor ons als gemeente een steeds grotere rol. Bij het opstellen van 
bestemmingsplannen proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

Kosten, opbrengsten, dekking
Artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening verplicht de Gemeenteraad om gelijktijdig met de vaststelling van 
een bestemmingsplan een exploitatieplan vastte stellen, indien in dit bestemmingsplan gronden zijn opgenomen 
waarop een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening is opgenomen, tenzij de 
economische uitvoerbaarheid van het plan op andere wijze wordt geregeld.
Aan het in procedure brengen van het bestemmingsplan “Cultuurhistorie” zijn voor de gemeente geen financieel 
nadelige gevolgen verbonden.

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

Vervolg
Na vaststelling door de gemeenteraad en bekendmaking daarvan op de wettelijk voorgeschreven wijze, wordt de 
digitale versie van het vastgesteld bestemmingsplan gepubliceerd op www.ruimteliikeplannen.nl en wordt de 
analoge (papieren) versie gedurende zes weken in het Stadskantoor ter inzage gelegd. Voor belanghebbenden 
bestaat de mogelijkheid om gedurende deze termijn tegen het vaststellingsbesluit van uw raad beroep in te 
stellen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bijlagen
1. Bestemmingsplan "Cultuurhistorie" (verbeelding, regels en toelichting met bijlagen) conform 

NL.IMRO.0153 BP00124-0003
2. Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen met bijlage ambtshalve wijzigingen
3. De zienswijzen

Burgemeester en Wethouders van Enschede, 

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

1. De Nota Samenvatting en beantwoording zienswijzen met bijlage ambtshalve wijzigingen 
bestemmingsplan “Cultuurhistorie” vast te stellen en degene die een zienswijze heeft ingediend hiervan 
in kennis te stellen en mee te delen dat de ingediende zienswijze geen aanleiding heeft gegeven tot een 
aanpassing van het bestemmingsplan;

2. Het bestemmingsplan " Cultuurhistorie" gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit plan 
behorende verbeelding, regels, toelichting en ondergrond conform NL.IMR0.0153.BP00124-0003;

3. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 van de Wet ruimtelijke ordening ten behoeve van het 
onder 2. genoemde bestemmingsplan vast te stellen.

Vastgesteld in de vergadering van 6 februari 2017

De Griffier, de vice-Voorzitter

A.A. Broekman - Veltman
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