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Bedrijveninventarisatie Bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe Midden 

In verband met het Bestemmingsplan Voormalige vliegbasis Twenthe Midden is verzocht om onder-

zoek te verrichten naar de potentiële milieubelasting van de bedrijven binnen en in de directe 

omgeving van het gebied. Ten behoeve van dit onderzoek is gebruik gemaakt van het 

bedrijvenbestand van de afdeling Vergunnen en informatie van de gemeenten Dinkelland en 

Oldenzaal. Met behulp van de publicatie "Bedrijven en milieuzonering", een VNG uitgave van 2009, 

zijn van de aanwezige bedrijven de indicatieve milieucontouren en de categorie bepaald. 

 

M. Reekers 

Afdeling Vergunnen 

Juli 2020  
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1. Plangebied 

 

Als  onderdeel van de gebiedsontwikkeling van de voormalige vliegbasis Twenthe zijn in maart 2018  

de bestemmingsplannen voor de nieuwe functies door de gemeenteraad vastgesteld. Het  

bestemmingsplan voor de noordzijde (Technology Base/luchthaven) is inmiddels onherroepelijk. 

Medio 2019 is het bestemmingsplan voor het middendeel echter door de Raad van State vernietigd.  

 

Deze inventarisatie heeft betrekking op deelgebied Midden. Het nieuwe bestemmingsplan voor dit 

deelgebied heeft betrekking op het evenemententerrein Vliegveld Twenthe (Evenementenlocatie 

(VTE)), de nieuw aangelegde natuur (als onderdeel van het natuurnetwerk Nederland, NNN) en de 

MASS-radar van Defensie. 

 

2. Aanpak 

Om eventuele knelpunten te signaleren is onderzoek verricht naar de invloed van bedrijven op het 

plangebied en de mogelijke invloed van de bedrijven binnen het plangebied op de omgeving. Bij de 

inventarisatie is gebruik van de VNG publicatie Bedrijven en Milieuzonering, een VNG uitgave van 

2009. Deze publicatie biedt een handreiking voor maatwerk in de gemeentelijke ruimtelijke 

ordeningspraktijk. De genoemde afstanden gelden vanaf de grens van de inrichting tenzij anders 

vermeld. De vermelde milieucategorie is de categorie zoals deze wordt gebruikt ten behoeve van 

bestemmingsplannen. 

Tabel afstanden en categorieën 

Categorie Afstanden 

in meters 

1 10 

2 30 

3.1 50 

3.2 100 

4.1 200 

4.2 300 

5.1 500 

5.2 700 

5.3 1000 

6 1500 

 

3. Resultaten 

 

3.1 Bedrijven omgeving plangebied 

De bedrijven in de omgeving van het plangebied zijn geïnventariseerd. Het betreffen zowel bedrijven 

gelegen binnen de gemeente Enschede als bedrijven gelegen in de gemeenten Dinkelland en 

Oldenzaal (zie bijlagen 1, 2 en 3). Van de bedrijven zijn de indicatieve milieucontouren bepaald. 
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Uit de inventarisatie is gebleken dat de indicatieve milieucontouren van 4 bedrijven/voorzieningen zijn 

gelegen binnen het plangebied. Uit een nadere beschouwing (zie bijlage 1) blijkt echter dat deze 

bedrijven/voorzieningen geen knelpunten opleveren voor het plangebied. 

 

3.2 Bedrijven binnen het plangebied 

 

Bedrijven en milieuzonering 

Veel potentiële conflictsituaties waarbij milieuaspecten in het geding zijn, kunnen worden voorkomen 

door toepassing van zonering. Zonering is in zijn algemeenheid een ruimtelijk middel voor het invullen 

en beheren van de ruimte. Hierbij wordt een scheiding tussen verschillende, vaak conflicterende, 

functies aangehouden. Vanwege dit ruimtelijk structurerend karakter kan een zonering in het 

bestemmingsplan juridisch worden vastgelegd.  

 

Milieuzonering is het aanbrengen van een noodzakelijke ruimtelijke scheiding tussen milieubelastende 

en milieugevoelige functies ter vergroting van de leefkwaliteit. Bij integrale milieuzonering wordt 

bovendien rekening gehouden met cumulatieve effecten. Voor milieuzonering in de ruimtelijke 

planvorming is de VNG-publicatie “Bedrijven en Milieuzonering” (2009) in de praktijk een belangrijk 

hulpmiddel. Deze publicatie geeft voor vele bedrijfstypen, opslagen en installaties aan welke 

milieuaspecten een rol kunnen spelen en biedt een handreiking ten aanzien van welke gemiddelde 

afstanden tot woonbebouwing vanuit een goede ruimtelijke ordening 'passend' zijn. De genoemde 

richtafstanden zijn slechts indicatief, waardoor maatwerk op lokaal niveau noodzakelijk is.  

 

Voor het plangebied zal een milieuzonering worden gehanteerd. Gelet hierop kan in algemene zin 

worden gesteld dat de (toekomstige) bedrijven geen negatieve gevolgen voor de omgeving zullen 

veroorzaken. 

 

Aanwezige bedrijven 

In bijlage 4 is een overzicht opgenomen van de binnen het plangebied aanwezige 

bedrijven/voorzieningen. Van de bedrijven/voorzieningen zijn de indicatieve milieucontouren bepaald. 

Uit de inventarisatie is gebleken dat binnen de indicatieve milieucontouren van deze 

bedrijven/voorzieningen (met uitzondering van de radarinstallatie zie verder nadere beschouwing in 

bijlage 4) geen gevoelige functies zoals woningen zijn gelegen. De aanwezige bedrijven leveren geen 

knelpunten op voor de ontwikkeling van het plangebied. 

 

4. Conclusies 

 

1. De aanwezige bedrijven/voorzieningen in de omgeving van het plangebied leveren geen 

knelpunten op voor de ontwikkeling van het plangebied. 

 

2. Gelet op de te hanteren milieuzonering kan in algemene zin worden gesteld dat de 

bedrijven/voorzieningen binnen het plangebied geen negatieve gevolgen voor de omgeving zullen 

veroorzaken. 
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Bijlagen 

 

Bijlage 1 Bedrijven omgeving plangebied 

 

Bedrijven gemeente Enschede 

Adres Naam Omschrijving 

activiteit 

Cat* 

 

Milieu-

aspect 

Norm-

afstand 

(in m
1
)** 

Afstand 

tot plan-

gebied 

Invloed 

op 

plange

bied 

Bergweg 352 Heerink Loon- en 

grondverzetbedrijf 

3.1 Geluid 50 > 200 m Nee 

Oldenzaalsestraat 

1040 

Auto Service 

Lonneker 

Autoherstelinrichting 2 Geluid 30 > 600 m Nee 

Oldenzaalsestraat 

1045 

Halfweg Restaurant 1 Geluid, 

gevaar 

en geur 

10 > 500 m Nee 

Oldenzaalsestraat 

1165 

Vije Depot (o.a. 

zoutopslag) 

2 Geluid 30 > 900 m Nee 

Prins Bernhardpark 9 Enexis Gasdrukregel en 

meetstation 

1 Geluid 

en 

gevaar 

10 > 600 m Nee 

Prins Bernhardpark 

56 

Enexis Gasdrukregel en 

meetstation 

1 Geluid 

en 

gevaar 

10 > 350 m Nee 

Noordergrensweg 59 Fisher Overslagbedrijf voor 

vee 

3.1 Geluid 50 > 350 m Nee 

Vergertweg 257 F. Vije Hoveniers- en 

bestratingsbedrijf 

2 Geluid 30 > 650 m Nee 

Vliegbasis Twente 

1C 104 

Ministerie van 

Defensie 

Complex 

Twente 

Zendercomplex 3.2 Gevaar 100 Ca. 10 m Ja 

Vliegveldstraat 100 C 

40 (en diverse 

andere gebouwen) 

Safety Campus 

Twente 

Veiligheidscentrum 

met bovengrondse 

propaantank 

(20.000 liter) 

 

3.2 Gevaar 100 m > 400 m Nee 

Vliegveldstraat 100 

H8, H9, C59, C60 en 

C61 

AELS Ontmantelen van 

passagiers-

vliegtuigen 

4.1 Geluid 200 m > 400 m Nee 

Vliegveldweg 221 Loon- en 

Handels-

onderneming 

Loonbedrijf 3.1 Geluid 50 m > 500 m Nee 
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Ewald Gerbert 

Vliegveldstraat 100 B 

502 

Ministerie van 

Defensie 

Zendercomplex 3.2 Gevaar 100 > 400 m Nee 

Vliegveldstraat 100 B

 514 

Dynteq Ontwikkelen van  

industriële product-

en, professionele 

apparaten,  

machines en 

voertuigen. 

2 Geluid 30 m > 600 m Nee 

 

Vliegveldstraat 100 B 

515 

Ortega 

Submersibles 

B.V. 

Kantoor en 

werkplaats. 

Ontwikkeling en 

bouw van onder 

andere High Tech 

DDV’s (Diver 

Delivery Vehicles) 

voor de  

Survey-, Search and 

Rescue-, 

Superyacht- en 

Special Forces 

sector 

3.1 Geluid  50 m > 600 m Nee 

 

Vliegveldstraat 100 B 

517 

RE-LiON 

Group B.V. 

Software/kennis-

bedrijf/assemblage 

van electronica-

onderdelen 

2 Geluid 30 m > 600 m Nee 

Vliegveldstraat 100 

B 519 

Space 53 Ontwikkelen, testen 

en trainen van onbe

mande systemen 

3.2 Geluid 50 m > 600 m Nee 

Vliegveldstraat 100 

B520 

USE System E

ngineering bv 

Testen en instructie 

van startbaan-

bekabeling en verlic

hting 

2 Geluid 30 m > 600 m Nee 

Vliegveldstraat 100 

B523, B521, B522 en 

C28A 

Twentse 

zweefvliegclub 

Zweefvliegclub (incl. 

stalling en klein 

onderhoud/ 

reparaties) 

2 Geluid 30 m Ca. 5 m Ja 

Vliegveldstraat 100 

B521 

Vliegclub 

Twente 

Hangar van de 

vliegclub (stalling, 

klein onderhoud van 

sportvliegtuigen, 

tanken van 

sportvliegtuigen)   

3.1 Geluid 50 m Ca. 60 m Nee 
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Vliegveldstraat 100 

C94 

Airport Twente Luchthaven 6 Geluid 1500 m 0 m Ja 

Vliegveldweg 299 Koninklijke 

Marechaussee
 

Kantoorgebouw 1 Geluid 10 > 80 m Nee 

Vliegveldstraat 100 

C38 

4Silence B.V. Kantoorgebouw 1 Geluid 10 > 400 m Nee 

Vliegveldweg 337 Enexis Gasdrukregel- en 

meetstation 

1 Geluid 

en 

gevaar 

10 m Ca. 20 m Nee 

Weerseloseweg 183 Vitens Winning en 

distributie van water 

3.2 Geluid 100 > 1500 m Nee 

Weerseloseweg 355 De Koperen 

Bol 

Antiekhandel 1 Geluid 10 > 450 m Nee 

Weerseloseweg 356 Restaurant 

Kleinsman 

Restaurant 1 Geluid, 

gevaar 

en geur 

10 > 200 m Nee 

Weerseloseweg 360 Ten Vergert Boomkwekerij
 2 Geluid 30 > 60 m Nee 

Weerseloseweg 370 Heer Bommel Restaurant 1 Geluid, 

gevaar 

en geur 

10 > 500 m Nee 

Weerseloseweg 400 F. Oude 

Hengel 

Houthandel/land- 

schapsonderhoud 

3.1 Geluid 50 > 800 m Nee 

* Categorie op basis van de Publicatie Bedrijven en milieuzonering 

** Indicatieve afstand op basis van de Publicatie Bedrijven en milieuzonering 

 

Nadere beschouwing bedrijven/voorzieningen met mogelijke invloed op het plangebied 

 

1. Vliegbasis Twente 1C 104 Ministerie van Defensie Complex Twente 

 

Zendercomplex  

 

Normafstand 

Gevaar 100 m 

 

De contour voor het aspect gevaar valt binnen het plangebied. Binnen het plangebied zijn binnen deze 

contour echter geen gevoelige functies (zoals woningen) gelegen.  

 

Gelet op het vorenstaande vormt het zendercomplex geen knelpunt voor het plangebied. 

 

2. Vliegveldstraat 100 B523, B521, B522 en C28A Twentse zweefvliegclub 

 

Zweefvliegclub (incl. stalling en klein onderhoud/reparaties) 
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Normafstanden 

Geluid 30 m 

Geur en gevaar 10 m 

 

De contouren van voornoemde milieuaspecten vallen binnen het plangebied. Binnen het plangebied 

zijn binnen deze contouren echter geen gevoelige functies (zoals woningen) gelegen.  

 

Gelet op het vorenstaande vormt de zweefvliegclub geen knelpunt voor het plangebied. 

 

3. Vliegveldstraat 100 C94 Airport Twente 

 

In de onmiddellijke nabijheid van het plangebied is Twente Airport gelegen.  

 

Voor een luchthaven gelden op basis van de VNG Publicatie Bedrijven en milieuzonering de volgende 

richtafstanden: 

 

1500 m voor het aspect geluid; 

500 m voor het aspect gevaar; 

200 m voor het aspect geur; 

50 m voor het aspect stof. 

 

Om een luchthaven te exploiteren is op grond van de Wet luchtvaart een luchthavenbesluit nodig. 

Hierin worden grenswaarden en regels omtrent het gebruik van de luchthaven door het 

luchthavenluchtverkeer opgenomen. Daarnaast bevat het luchthavenbesluit de aanduiding van het 

luchthavengebied en de aanduiding van gebieden rondom de luchthaven met ruimtelijke beperkingen 

in verband met de geluidbelasting en de externe veiligheid van het luchthavenluchtverkeer en in 

verband met de vliegveiligheid. 

Door de Provincie Overijssel is het luchthavenbesluit voor Twente Airport vastgesteld. Dit besluit is op 

30 maart 2017 in werking getreden. 

 

Aangezien de afweging of een luchthaven inpasbaar is qua geluid en externe veiligheid heeft 

plaatsgevonden in het kader van het luchthavenbesluit, wordt hier verder niet op deze aspecten 

ingegaan. 

 

Voor het overige kan worden opgemerkt dat binnen de contouren voor de aspecten geur en stof geen 

gevoelige functies binnen het plangebied zijn gelegen. 

 

Op basis van het vorenstaande kan geconcludeerd worden dat de luchthaven geen knelpunt vormt 

voor het plangebied. 
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Agrarische bedrijven omgeving plangebied 

 

Adres Naam Omschrijving 

activiteit 

Cat  

 

Milieu-

aspect 

Norm-

afstand 

(in m
1
) 

Afstand tot 

plangebied 

Invloed 

op 

plan-

gebied 

Bergweg 350 Strootman Rundveehouderij 3.2 Geur 100 > 200 m Nee 

Beuvinkweg 40 Kiewik Rundveehouderij 3.2 Geur 100 > 300 m Nee 

Hofmeijerweg 117 Leusink Rundveehouderij 3.2 Geur 100 > 800 m Nee 

Roolvinkweg 10 Bruggert Rundveehouderij 4.2 Geur 100 ca. 85 m Ja 

Roolvinkweg 26 De Twentse 

Marke 

Manege 3.1 Geur 50 > 300 m Nee 

Roolvinkweg 30 Twente 

hippique 

Paardenhouderij 3.1 Geur 50 > 300 m Nee 

Oldenzaalsestraat 

1199 

Steggink Rundveehouderij 3.2 Geur 100 > 900 m Nee 

Snellenweg 15 Gerbert Rundveehouderij 3.2 Geur 100 > 400 m  Nee 

Vergertweg 103 Zorgboerderij 

Ensink 

Agrarisch bedrijf 3.2 Geur 100 > 900 m Nee 

Vergertweg 105 Mts Brunink 

Peterinck 

Rundveehouderij 3.2 Geur 100 m > 900 m Nee 

Vergertsveldweg 30 Ensink Rundveehouderij 3.2 Geur 100 > 800 m Nee 

Vergertsveldweg 31 Leusink Rundveehouderij 3.2 Geur 100 > 800 m Nee 

Vliegveldweg 225 Het Twentsche 

Veld 

Paardenhouderij/ 

manege 

3.1 Geur 50 > 350 m Nee 

Weerseloseweg 309 

 

Leusink Rundveehouderij 3.2 Geur 100 > 800 m Nee 

Weerseloseweg 351  

 

Wagelaar 

 

Rundveehouderij 3.2 Geur 100 > 800 m Nee 

Weerseloseweg 394 Pots Paardenhouderij 3.1 Geur 50 > 800 m Nee 

Wiefkerweg 20 Rosink Rundveehouderij 3.2 Geur 100 > 200 m Nee 

 

Nadere beschouwing bedrijven met mogelijke invloed op het plangebied 

 

1. Roolvinkweg 10 Bruggert 

 

Rundveehouderij 

Geur 100 m 

Stof en geluid 30 m 

 

De contour voor het aspect geur valt binnen het plangebied. Binnen het plangebied zijn binnen deze 

contour echter geen gevoelige functies (zoals woningen) gelegen.  
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Gelet op het vorenstaande vormt het bedrijf geen knelpunt voor het plangebied. 

 

Bijlage 2 Bedrijven gemeente Oldenzaal 

 

Ten noordoosten van het plangebied, binnen de gemeente Oldenzaal, is het bedrijventerrein De 

Hanzepoort gelegen. De afstand van dit bedrijventerrein tot de rand van het plangebied is meer dan 

500 m.  

 

Blijkens www.risicokaart.nl zijn er op dit bedrijventerrein geen bedrijven gevestigd welke onder het 

Besluit externe veiligheid inrichtingen dan wel het Besluit risico’s zware ongevallen vallen.  

 

Wel bevindt zich op zeer ruime afstand (meer dan 1200 m) van het plangebied een tankstation met 

LPG. Dit bedrijf valt wel onder het Besluit externe veiligheid inrichtingen. Bij een doorzet van meer dan 

1.000 m3 LPG geldt een indicatieve afstand van 200 m voor het aspect gevaar. Dit bedrijf vormt 

daarom geen knelpunt voor het plangebied. 

 

Geconcludeerd kan worden dat de bedrijvigheid gelegen op het bedrijventerrein De Hanzepoort geen 

belemmeringen oplevert voor de ontwikkelingen binnen het plangebied. 

 

Daarnaast zijn er ten noorden van het plangebied, tussen de gemeentegrens en de snelweg A1, nog 

een aantal agrarische bedrijven gelegen (zie onder). Deze bedrijven zijn op een dusdanige afstand 

gelegen dat deze eveneens geen invloed hebben op het plangebied. 

 

 

Adres Naam Omschrijving 

activiteit 

Cat 

 

Milieu-

aspect 

Norm- 

afstand 

(in m
1
) 

Afstand 

tot plan-

gebied 

Invloed 

op 

plange

bied 

Duivelsdijk 121 Muntel Varkenshouderij 4.1 Geur 200 > 500 m Nee 

Oude Postweg 20 Hogt Kleinschalig 

rundveebedrijf 

3.2 Geur 100 > 250 m Nee 

Oude Postweg 24 In ‘t Veldt Rundveebedrijf 3.2 Geur 100 > 250 m Nee 

Oude Postweg 26 Breukers Rundveebedrijf 3.2 Geur 100 > 250 m Nee 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.risicokaart.nl/
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Bijlage 3 Bedrijven gemeente Dinkelland 

 

Ten noorden van het plangebied, tussen de gemeentegrens en de spoorlijn, zijn op het grondgebied 

van de gemeente Dinkelland een aantal agrarische bedrijven en een aannemersbedrijf gevestigd (zie 

onder). De indicatieve milieucontouren van deze bedrijven zijn niet gelegen binnen het plangebied. 

Deze bedrijven hebben daarom geen invloed op het plangebied. 

 

Overigens wordt opgemerkt dat de bedrijven ten noorden van de spoorlijn buiten beschouwing zijn 

gelaten aangezien de afstand van het plangebied tot de spoorlijn groter is dan 1500 m. Verondersteld 

kan worden dat, gelet op deze relatief grote afstand, deze bedrijven geen invloed hebben op het 

plangebied.  

 

 

Adres Naam Omschrijving 

activiteit 

Cat 

 

Milieu-

aspect 

Norm- 

afstand 

(in m
1
) 

Afstand 

tot plan-

gebied 

Invloed 

op 

plange

bied 

Oude Postweg 4 Kwekerij 

Lubbers 

Boomkwekerij 2 Geluid 30 > 1500 m Nee 

Oude Postweg 9 Reuver Rundveehouderij 3.2 Geur 100 > 1500 m Nee 

Oude Postweg 17 Elzink Rundveehouderij 3.2 Geur 100 > 1500 m Nee 

Sniedersveldweg 3 De Vries Aannemersbedrijf 3.1 Geluid 50 > 900 m Nee 
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Bijlage 4 Aanwezige bedrijven binnen het plangebied 

 

Adres Naam Omschrijving 

activiteit 

Categorie  

volgens  

bijlage A 

 

Milieu-

aspect 

Norm- 

afstand 

(in m
1
) 

Potentieel 

knelpunt
1 

Vliegbasis Twente 

1C 108 

Ministerie van 

Defensie  

Radarinstallatie 6 Gevaar 1500 m Nee* 

Vliegbasis Twente 1 

1 C18 

Enexis Gasdrukregel- en 

meetstation 

1 Geluid 

en 

gevaar 

10 m Nee 

Vliegbasis Twente 1 

1 H10 

Enexis Gasdrukregel- en 

meetstation 

1 Geluid 

en 

gevaar 

10 m Nee 

Vliegbasis Twente 1 

1 H11 

Enexis Gasdrukregel- en 

meetstation 

1 Geluid 

en 

gevaar 

10 m Nee 

Vliegbasis Twente 1 

1 H15 

Enexis Gasdrukregel- en 

meetstation 

1 Geluid 

en 

gevaar 

10 m Nee 

Vliegbasis Twente 1 

1 H17 

Enexis Gasdrukregel- en 

meetstation 

1 Geluid 

en 

gevaar 

10 m Nee 

Vliegveldweg 335 Enexis Gasdrukregel- en 

meetstation 

1 Geluid 

en 

gevaar 

10 m Nee 

Vliegveldweg 339 Enexis Gasdrukregel- en 

meetstation 

1 Geluid 

en 

gevaar 

10 m Nee 

Vliegveldweg 345 

(diverse gebouwen) 

Vliegveld 

Twente 

Evenementen-

locatie 

Evenementenlocatie 4.2 Geluid 300 m Nee** 

1 
Indien binnen de normafstand een gevoelige functie zoals een woning is gelegen dan is sprake van 

een potentieel knelpunt. 

 

* Binnen het plangebied is een radarinstallatie aanwezig die in gebruik is door het Ministerie van 

Defensie. De radarinstallatie heeft altijd gefunctioneerd terwijl de vliegbasis in gebruik was. Aan de 

normen die altijd zijn gehanteerd (geen gevoelige bebouwing binnen 70 meter) kan ruimschoots 

worden voldaan. De radarinstallatie levert daarom geen beperkingen op voor de ontwikkeling van het 

plangebied. 
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** 

Voor de evenementenlocatie zal een geluidszone worden opgenomen in het bestemmingsplan. Buiten 

de zone mag de geluidsbelasting vanwege de evenementenlocatie de waarde van 50 dB(A) niet te 

boven mag gaan. 


