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HOOFDSTUK1 Inleiding 

1.1 ALGEMEEN 

Het centrum van Haaksbergen is al enige tijd aan vernieuwing toe. Het gebied rond de 

Markt heeft dringend een impuls nodig. Met het oog op de toekomst is het nodig om de 

leefbaarheid en de kwaliteit van het centrum en de lokale en regionale centrumfunctie voor 

de toekomst te waarborgen, uit te breiden en te versterken. Een sterk dorpshart vraagt om 

samenhang en identiteit. Het centrum zal een grondige verbouwing ondergaan, met 

verschillende nieuwe gebouwen en een nieuwe openbare ruimte. Het bestaande wordt 

opgeknapt en er vindt uitbreiding plaats met woningen en winkels. Doel is de 

aantrekkelijkheid van het centrum te versterken zodat wonen, winkelen, werken en 

recreëren in een aangename omgeving kunnen plaatsvinden zodat ook meer mensen uit de 

regio de weg zullen vinden naar het centrum van Haaksbergen. 

 

De plannen voor de vernieuwing van het centrum zijn vastgelegd in het Masterplan 

Marktpromenade dat in de raad van 30 januari 2008 is goedgekeurd. Het hele gebied van 

het Marktpromenadeplan is weergegeven in afbeelding 1. Gezien de complexiteit van de 

gewenste ontwikkelingen in de Marktpromenade is gekozen voor een gefaseerde procedure. 

In dit kader is het centrumgebied in twee deelgebieden opgeknipt (zie afbeelding 1): 

 Fase 1: het oostelijke deel van het plangebied: hiervan wordt de bestaande situatie 

beschreven en zijn twee nieuwbouwplannen opgenomen; 

 Fase 2: het westelijk deel van het plangebied waar de toekomstige nieuwbouw van het 

Marktpromenadeplan plaatsvindt. 

 

Het plangebied valt grotendeels binnen het bestemmingsplan Haaksbergen-Centrum van de 

gemeente Haaksbergen, zoals dat door de gemeenteraad van Haaksbergen op 29 januari 

2003 is vastgesteld en op 9 september 2003 door Gedeputeerde Staten van Overijssel is 

goedgekeurd. De gronden hebben in dit plan de bestemming "Centrumdoeleinden", 

"Verblijfsgebied" en "Tuin". Een klein deel valt in het 'oude' bestemmingsplan Haaksbergen-

Centrum zoals dat door de gemeenteraad van Haaksbergen op 15 juli 1981 is vastgesteld en 

op 20 juli 1982 door Gedeputeerde Staten van Overijssel is goedgekeurd. De gronden 

hebben in dit plan de bestemming "Winkels" en "Verblijfsgebied". 

 

Het voorliggende bestemmingsplan 'Haaksbergen-Centrum, Marktpromenade Fase 1' 

betreft grotendeels een actualisatie van de bestaande bestemmingen in het oostelijk deel van 

het centrum. Een tweetal ontwikkelingen worden binnen dit plan mogelijk gemaakt: 

 de nieuwbouw van commerciële ruimte met appartementen erboven aan de Jhr. Von 

Heijdenstraat (naast de Wereldwinkel); 

 de nieuwbouw op de hoek Molenstraat - Markt. 

Ook het flankerend beleid is in het bestemmingsplan verwerkt. 



 BESTEMMINGSPLAN HAAKSBERGEN-CENTRUM, MARKTPROMENADEPLAN FASE 1 

B01035.158605 WITPAARD 6 

1.2 DE BIJ HET PLAN BEHORENDE STUKKEN 

Het bestemmingsplan "Haaksbergen-Centrum, Marktpromenade Fase 1" bestaat uit de 

volgende stukken: 

 analoge verbeelding, (nummer NL.IMRO.0158.BP1057-0002);  

 planregels; 

 toelichting. 

 

Op de analoge verbeelding zijn de bestemmingen van de onder het plan vallende gronden 

en opstallen aangegeven. In de regels zijn bepalingen opgenomen om de uitgangspunten 

van het plan zeker te stellen. Het plan gaat vergezeld van deze toelichting, waarin de aan 

het plan ten grondslag liggende onderzoeken en een planbeschrijving zijn opgenomen. 

1.3 SITUERING VAN HET PLANGEBIED 

Het Marktpromenadeplan betreft een groot gebied rond de Markt, welke centraal gelegen is 

in het centrum van Haaksbergen . Ter verduidelijking van de ligging van het plangebied is 

afbeelding 2 toegevoegd. Het betreft het gebied rond de Markt en betreft delen van de 

Spoorstraat, de Ruisschenborgh, de Molenstraat en de Jhr. Von Heijdenstraaat en enkele 

omliggende straten. 

 

FOTO'S PLANGEBIED 
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HOOFDSTUK2 Beleidskader 

2.1 ALGEMEEN 

In dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van het vigerend beleid dat van belang is bij 

de besluitvorming. Het Europese, nationale en provinciale beleid is neergelegd in 

verschillende nota's betreffende de ruimtelijke ordening, alsmede in het streekplan. Een 

"doorzetting" van dit beleid vindt plaats in de verschillende gemeentelijke 

uitwerkingsnota's, beleidsplannen en bestemmingsplannen. Ook binnen de gemeente 

Haaksbergen is dit het geval. Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste 

beleidsdocumenten op Europees, rijks-, provinciaal, regionaal en lokaal niveau voor zover 

relevant voor het plangebied en de voorgenomen ontwikkeling binnen het 

Marktpromenadeplan. 

2.2 EUROPEES BELEID 

Verdrag van Valetta (Verdrag van Malta) (1992) 
Het verdrag van Valetta heeft als doel het archeologisch erfgoed te beschermen als bron van 

het Europees gemeenschappelijk geheugen en als middel voor geschiedkundige en 

wetenschappelijk studie. In 1992 is het verdrag door Nederland ondertekend. Inmiddels 

heeft het verdrag zijn doorwerking in de Monumentenwet. 

 

In dit bestemmingsplan zijn de Rijks- en gemeentelijke monumenten aangeduid 

(cultuurhistorische waarden) en hebben specifieke bescherming gekregen. 

2.3 RIJKSBELEID 

Het rijksbeleid op het gebied van ruimtelijke ordening wordt gevormd door de nieuwe Nota 

Ruimte. Naast de Nota Ruimte zijn de Nota Mensen, Wensen, Wonen, Nota Natuur voor 

Mensen, Mensen voor Natuur, het Nationaal Milieubeleidsplan 4, Waterbeheer 21ste eeuw, 

het Nationaal Bestuursakkoord Water, de Vierde Nota Waterhuishouding, de Water- en 

Natuurtoets en de Monumentenwet relevante beleidsdocumenten. 

Nota Ruimte (2006) 
De "Nota Ruimte"bevat de visie van het kabinet op de ruimtelijke ontwikkeling van 

Nederland en bevat de ruimtelijke bijdrage aan een sterke economie, een veilige en leefbare 

samenleving en een aantrekkelijk land. Het kabinet schept ruimte voor ontwikkeling 

uitgaande van het motto 'decentraal wat kan, centraal wat moet' en verschuift het accent van 

het stellen van ruimtelijke beperkingen naar het stimuleren van gewenste ontwikkelingen. 

De "Nota Ruimte" ondersteunt gebiedsgerichte ontwikkeling waarin alle betrokken partijen 

kunnen participeren. De Tweede en Eerste Kamer der Staten-Generaal hebben ingestemd  
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met de nota op respectievelijk 17 mei 2005 en 17 januari 2006. Met de bekendmaking op 

27 februari 2006 in onder andere de Staatscourant is de "Nota Ruimte" formeel in werking 

getreden. 

 

Het kabinet streeft naar basiskwaliteit voor steden en dorpen en de bereikbaarheid daarvan. 

Voor verstedelijking en economische activiteiten gaat het rijk uit van de bundelingstrategie. 

Deze bundeling heeft veel voordelen. De steden worden ondersteund in hun functie van 

economische en culturele motor. In steden en dorpen wordt het draagvlak voor 

voorzieningen ondersteund. Infrastructuur kan worden geconcentreerd en optimaal worden 

benut.  

 

Uitgangspunt is dat in iedere gemeente voldoende ruimte wordt geboden om te voorzien in 

de natuurlijke bevolkingsaanwas. Behalve voor de eigen bevolkingsaanwas, moet iedere 

gemeente ook voldoende ruimte bieden voor de lokaal georiënteerde bedrijvigheid.  

Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten betekent dat nieuwe bebouwing 

voor deze functies grotendeels geconcentreerd tot stand komt, dat wil zeggen in bestaand 

bebouwd gebied, aansluitend op het bestaande bebouwde gebied of in nieuwe clusters van 

bebouwing daarbuiten. De ruimte die in het bestaande stedelijke gebied aanwezig is, moet 

door verdichting optimaal worden gebruikt. Het rijk stimuleert revitalisering, 

herstructurering en transformatie van zowel (verouderde) wijken als bedrijventerreinen in 

het algemeen. 

 

Het Marktpromenadeplan waarmee een grootschalige herontwikkeling binnen het centrum 

van Haaksbergen wordt voorgesteld past binnen dit beleid van concentratie en verdichting 

in stedelijk gebied. 

Nota Belvedère (1999) 
De Nota Belvedère behandelt de relatie tussen cultuurhistorie en ruimtelijke inrichting. 

Binnen het toekomstig ruimtelijk beleid moet cultuurhistorie als basiswaarde in de 

samenleving worden beschouwd. Dit geldt vooral voor historische bouw- en 

stedenbouwkunde, historisch-landschappelijke elementen en structuren en archeologie. 

Hieruit volgt onder meer dat overheden de verplichting hebben cultuurhistorie op een 

volwaardige wijze bij hun planvorming te betrekken. De culturele rijkdom draagt bij aan de 

identiteit, de belevingswaarde en de internationale herkenbaarheid van Nederland. 

 

Voor het plangebied is archeologisch onderzoek uitgevoerd en gerapporteerd in 

hoofdstuk 3. 

Watertoets (2001, wettelijk verplicht sinds 2003) 
De Watertoets is het hele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en 

uiteindelijk beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en 

besluiten en een direct gevolg van de afspraken uit de Startovereenkomst "Waterbeleid 21e 

eeuw". Vanaf 14 februari 2001 is afgesproken dat de Watertoets wordt toegepast. Dit is dus 

ook van toepassing voor de planlocatie Marktpromenade. In een zogenaamde 

waterparagraaf in het bestemmingsplan wordt het proces beschreven en wordt het advies 

verwoord. De uitgangspunten van het Waterschap Regge en Dinkel zijn in de watertoets 

meegenomen (zie verder hoofdstuk 3). 
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Flora- en Faunawet en de Natuurtoets (2002) 
Sinds 1 april 2002 is de Flora- en Faunawet in werking getreden. Een natuurtoets heeft als 

doel te voldoen aan deze wetgeving. De wetgeving vereist voldoende actuele en 

gedetailleerde kennis met betrekking tot het voorkomen van beschermde soorten en inzicht 

in de ingrepen die voor deze soorten relevant zijn. Eindresultaat van de natuurtoets is een 

antwoord op de vraag of een ontheffing in het kader van de Flora- en faunawet vereist is. 

 

Voor het plangebied is ecologisch onderzoek uitgevoerd en gerapporteerd in hoofdstuk 3 

(p.m.). 

Monumentenwet (1988) 
De Monumentenwet beschermd zaken en terreinen (archeologische, beschermde en 

kerkelijke monumenten, alsmede beschermde stads- en dorpsgezichten) die van algemeen 

belang zijn wegens hun schoonheid, hun betekenis voor de wetenschap of hun 

cultuurhistorische waarde. Voor wijziging, afbraak en verwijdering van beschermde 

monumenten en het uitvoeren van opgravingen is een vergunning nodig waaraan 

voorwaarden kunnen worden verbonden. 

 

Op 1 september 2007 is de monumentenwet met betrekking tot de archeologie gewijzigd 

door het aannemen van de Wet op de Archeologische MonumentenZorg (WAMZ). In deze 

wijziging zijn de Monumentenwet en enkele andere wetten aangepast op het verdrag van 

Valetta (Malta). De wijziging waarborgt voor de archeologie en monumentenbescherming 

een duidelijke en niet-vrijblijvende plaats in de Nederlandse samenleving. 

2.4 PROVINCIAAL BELEID 

Streekplan Overijssel 2000+ (2000, herzien 2005) 
Op 13 december 2000 is bij besluit van Provinciale Staten van Overijssel het streekplan 

2000+ vastgesteld. Het streekplan Overijssel 2000+ geeft de hoofdlijnen van de toekomstige 

ruimtelijke ontwikkeling voor de lange termijn van Overijssel.  

 

In het streekplan is Haaksbergen aangewezen als grotere kern met belangrijke 

verzorgingsfunctie. Haaksbergen heeft een voorzieningenniveau dat een functie vervult 

voor Zuid-Twente en het aangrenzende deel van de Achterhoek. Het gaat daarbij onder 

meer om onderwijs en medische zorg. Op het gebied van detailhandel is de streekfunctie 

door de ligging nabij de steden Enschede en Hengelo beperkt. Haaksbergen heeft een goed 

ontwikkeld bedrijfsleven. Uitgangspunt van beleid is het concentreren van detailhandel in 

het hoofdwinkelcentrum. Binnen grote kernen wordt gestreefd naar handhaving van de 

aanwezige verzorgingsstructuur; verdere ontwikkeling van de bestaande 

verzorgingsfunctie wordt echter tevens ondersteund. Een goede bereikbaarheid, vitaliteit en 

leefbaarheid van het verzorgingscentrum is hierbij van belang.  

 

Het totale aanbod verkoopvloeroppervlak (bestaand en eventuele uitbreidingen) moeten 

gerelateerd worden aan de functie van de kern in de regio. De provincie onderkent het 

belang van de ontwikkelingen in het centrum van Haaksbergen en heeft in het kader van 

het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) gelden beschikbaar gesteld voor het 

Marktpromenadeplan. 

Haaksbergen maakt onderdeel uit van het samenwerkingsverband Regio Twente. Op 

verschillende beleidsterreinen worden doelstellingen in dit verband regionaal afgestemd.  
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Daarnaast hebben de provincie en de gemeente Haaksbergen afspraken gemaakt die de 

uitvoering van het gemeentelijke en provinciale woonbeleid mede mogelijk maken. 

Gemeente en provincie beschouwen dit afsprakenkader als een werkdocument dat de 

inspanningsverplichtingen vastlegt om tot uitvoering van het beleid voor het wonen in de 

gemeente Haaksbergen te komen.  

 

Vanuit het streekplan komt er niets naar voren dat als beperking voor de gewenste 

ontwikkelingen zou kunnen zorgen. 

 

De provincie werkt momenteel aan de (in procedure gebrachte) Provinciale Omgevingsvisie 

en de Provinciale Omgevingsverordening. Hierin worden het streekplan, verkeer- en 

vervoerplan, waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan met elkaar geïntegreerd zodat 

één beleidsplan ontstaat voor de fysieke leefomgeving van Overijssel. In de omgevingsvisie 

benoemt de provincie de provinciale belangen en geeft ze aan hoe ze de maatschappelijke 

opgaven samen met de partners gaat realiseren. De omgevingsvisie is een structuurvisie in 

het kader van de nieuwe Wro. Leidende thema's in de omgevingsvisie zijn duurzaamheid 

en ruimtelijke kwaliteit. De provincie onderscheidt in de omgevingsvisie een aantal 

gebiedskenmerken. Als in een bepaald gebied een verandering aan de orde is dan geven de 

gebiedskenmerken richting aan de manier hoe dit moet plaatsvinden. Bij de Stedelijke laag, 

historische centra, binnensteden en landstadjes is te lezen dat als ontwikkelingen 

plaatsvinden deze dan moeten bijdragen aan behoud en versterking van de mix van 

functies, het historisch gegroeide patroon van wegen en openbare ruimte en de 

leefbaarheid.  

Het Marktpromenadeplan voldoet hier aan. De verwachting is dat de omgevingsvisie in juni 

2009 vastgesteld zal worden. Voor zover nu bekend is, volgen uit de omgevingsvisie geen 

beperkingen voor dit gebied. 

2.5 GEMEENTELIJK BELEID 

Toekomstvisie Haaksbergen (2005) 
Op 14 december 2005 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie 2030 vastgesteld. Deze visie 

bevat een wensbeeld voor Haaksbergen in 2030 en omvat verder strategische doelen op het 

gebied van wonen, werken en welzijn. Met betrekking tot het plangebied wordt het 

wensbeeld voor het centrum beschreven als een centrum waar iets te beleven valt voor de 

toeristen en vooral ook voor de eigen inwoners. Onder meer door een divers aanbod van 

woningen, winkels en horeca en een bijzondere en gezellige inrichting met de Markt als 

middelpunt van alle voorzieningen en activiteiten. Woningen boven winkels kunnen, vooral 

ook buiten de openingstijden van de winkels voor extra levendigheid zorgen. Ook is er 

daardoor meer sociale controle en veiligheid in het centrumgebied. Binnen voorliggend 

bestemmingsplan wordt het wonen boven winkels mogelijk gemaakt hetgeen goed aansluit 

bij de Toekomstvisie Haaksbergen. 

Structuurplan 2015 (2006) 
In het structuurplan wordt in grote lijnen de ruimtelijke ontwikkelingen van Haaksbergen, 

Buurse en St. Isidorushoeve aangegeven. Het structuurplan is door de gemeenteraad op 

12 juli 2006 vastgesteld en heeft als doel op de langere termijn richting te geven aan de 

ruimtelijke ontwikkeling van het stedelijk gebied van de gemeente Haaksbergen. In het 

structuurplan wordt een eerder opgesteld plan (goedgekeurd door gemeenteraad 1999) voor 

het centrum als gegeven beschouwd. Vermeld wordt dat voor het structuurbeeld vooral de 

poorten naar het centrum van belang zijn. Immers de routes vanuit de wijken naar het 
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centrum zouden bij de poorten moeten uitkomen. Het eerder opgestelde plan voor het 

centrum komt op diverse punten overeen met het voorliggende plan. Doel is een compact 

en dynamisch centrum. In het structuurplan worden diverse verbeterpunten genoemd, 

zoals de verlevendiging van het centrum, verbetering van de concurrentiepositie winkels, 

de gewenste toename van groen in het centrum en de verbetering van de verkeersstructuur.  

Het Marktpromenadeplan sluit hier goed bij aan. 

Notitie Inbreidingslocaties Haaksbergen 2015 (2007) 
De gemeente Haaksbergen streeft ernaar de komende tien jaar ongeveer 700 woningen 

(netto) in het bestaande binnenstedelijk gebied van de kern Haaksbergen te realiseren. Deze 

woningen voorzien voornamelijk in de eigen woningbehoefte. De basis voor de 

ontwikkeling van de locaties wordt gegeven door het Structuurplan Haaksbergen 2015.  

In het kader van het structuurplan is een (vertrouwelijke) inventarisatie uitgevoerd naar 

potentiële (ontwikkelings)locaties. Deze locaties zijn op mogelijkheden beschouwd in de 

Notitie inbreidingslocaties 2015. De nota geeft ondermeer de stedenbouwkundige 

randvoorwaarden en de prioriteit van de gemeente aan en is bedoeld als een richtlijn (geen 

blauwdruk) voor projectontwikkelaars en anderen. 

 

De notitie onderscheidt een viertal verschillende soorten locaties; de pijplijnprojecten, de 

zogenaamde strategische locaties, de kleurlocaties en de herstructureringslocaties. 

De pijplijnprojecten zijn locaties waarvoor de uitgangspunten bestuurlijk reeds vastgesteld 

zijn en waarvan de ontwikkeling plaats vindt in de periode 2005-2010. Deze locaties kunnen 

overigens zowel strategisch als niet-strategisch zijn, maar zijn gezien hun tijdspad in een 

aparte categorie ondergebracht. De strategische locaties zijn de ontwikkelingslocaties die 

kunnen bijdragen aan een verbetering en versterking van de stedenbouwkundige en 

ruimtelijke structuur van de kern Haaksbergen. De kleurlocaties zijn de overige (niet- 

strategische) ontwikkelingslocaties, niet vallende onder de categorie 

herstructureringslocaties. Deze locaties zullen gezien hun aard en ligging vooral qua 

invulling ingepast worden in en 'toegekleurd' worden naar de omgeving, vandaar ook de 

naam 'kleurlocaties'. Tot slot worden de herstructureringslocaties als aparte categorie 

benoemd. Dit zijn de locaties waarbij het bestaande functiegebruik of de bebouwing 

verouderd is en waarvoor plannen bestaan deze te revitaliseren of de functie te wijzigen.  

 

De ontwikkeling van het Marktpromenadeplan (in de notitie genoemd Marktpassageplan 

incl. locatie de Bron) is opgenomen als pijplijnproject. De herstructurering van het Meuke 

e.o. is opgenomen als herstructureringslocatie. 

Masterplan Marktpromenade (2008) 
Het Masterplan Marktpromenade is op 30 januari 2008 vastgesteld door de raad.  

Het Masterplan is opgesteld om de leefbaarheid en de kwaliteit van het centrum en de 

lokale en regionale centrumfunctie voor de toekomst te waarborgen, uit te breiden en te 

versterken. De stedenbouwkundige studie die in opdracht van Rabo Vastgoed door Aad 

Trompert (stedenbouwkundige) is gedaan heeft de basis gevormd voor dit Masterplan 

evenals de door verschillende architecten ontworpen gebouwen. Het Masterplan beschrijft 

de stedenbouwkundige uitwerking van het plan voor het centrum van Haaksbergen.  

Het plan voorziet in een versterking van vooral de zuidkant van de Markt en een betere 

verbinding van de winkelstraten door het maken van een winkelpromenade van 

Spoorstraat tot Markt met bovenwoningen, supermarkt en een parkeergarage. In het 

verlengde daarvan komt er ook winkelbebouwing op het Marktplein, bebouwing naast de 

huidige Wereldwinkel en in de tuin van de NH pastorie. Ook de openbare ruimte - inclusief 
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het Marktplein wordt heringericht. Door dit alles komen de winkelstraten meer in elkaars 

invloedsfeer te liggen, ontstaan nieuwe loopcircuits, wordt het marktplein aantrekkelijker 

en komt er in het algemeen meer dynamiek in het centrum. 

 

Nadat de gemeenteraad op 19 september 2007 zijn zienswijze had gegeven op het 

stedenbouwkundige deel van het Masterplan Marktpromenade is dit plan voorgelegd aan 

het publiek. De reacties zijn beantwoord in een reactienota en heeft geleid tot aanpassingen 

in het Masterplan. Uiteindelijk heeft de raad op 2 raadsleden na ingestemd met het 

aangepaste Masterplan Marktpromenade. Deze aanpassingen hadden voornamelijk 

betrekking op verkeer en parkeren: 
1. openhouden Ruisschenborg - Jhr. Von Heydenstraat;  

2. parkeergelegenheid voor minder validen op de Markt;  

3. Hibbertsstraat ook toegangsweg parkeeraccommodaties;  

4. verkeerseffecten Braak en Hibbertsstraat opnemen in Masterplan; 

5. noordelijke deel Molenstraat inrichten als verblijfsgebied. 
 

Het Masterplan is als uitgangspunt gebruikt bij het opstellen van voorliggend 

bestemmingsplan. 

Flankerend beleid (2007) 
Het Masterplan Marktpromenade zal waarschijnlijk zorgen voor beweging en dynamiek in 

het centrum, er gaan winkels verhuizen en er komen panden (tijdelijk) leeg.  

De gemeente heeft in de rapportage 'Flankerend beleid – ontwikkeling Marktpromenade, 12 

december 2007' flankerend beleid opgenomen bedoeld om de toekomstwaarde van de 

panden in het centrumgebied in beeld te brengen. Het flankerend beleid wil middels het 

bieden van eventueel extra functionele en ruimtelijke mogelijkheden de eigenaren 

stimuleren te verplaatsen naar het Marktpromenadeplan en tegelijk de vrijkomende locaties 

te herontwikkelen. Hiermee wordt tegelijkertijd een positieve impuls gegeven aan de 

overige straten in het centrumgebied van Haaksbergen. 

 

Het flankerend beleid onderscheidt een viertal deelgebieden:  

1. Jhr. Von Heijdenstraat. 

2. Molenstraat (Noord en Zuid). 

3. Spoorstraat e.o.(2 delen met scheiding ter plaatse van Kloksteeg). 

4. Centrumring. 

 

Het flankerend beleid is mede onderlegger geweest voor dit bestemmingsplan. 

Woonvisie 2007 
De basis om de "Woonvisie 2003+" te actualiseren is het gehouden regionale 

woningmarktonderzoek 2006 en de voor de gemeente Haaksbergen gehouden 

woningmarktanalyse (woonwensonderzoek) die in juni 2007 is verschenen. 

Op 26 maart 2008 heeft de gemeenteraad van Haaksbergen de "Woonvisie 2007+" 

vastgesteld.  
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De visie en ambities van de gemeente Haaksbergen zijn de volgende: 

 Vergroten van de keuzevrijheid van de inwoners;  

 Realiseren van gedifferentieerde woonwijken;  

 Een optimale extramuralisering;  

 Bouwen voor de eigen woningbehoefte met prioriteit voor jongeren en senioren;  

 Inspelen op veranderingen 

 

Veel 55-plussers willen een appartement (tweederde van de vraag), of in mindere mate een 

vrijstaande woning. Doorstromers van 55 jaar en ouder geven een sterke voorkeur voor 

woonmilieus in of nabij een centrum. 

 

Binnen dit bestemmingsplan en het Marktpromenadeplan wordt voorzien in de realisatie 

van nieuwe appartementen boven winkels/commerciële ruimten. Dit type woningen en 

wonen in het centrum is interessant voor zowel jongeren als ouderen. 

Waterplan Haaksbergen (2004) 
In het Waterplan Haaksbergen is een visie neergelegd op de inrichting en het beheer van het 

watersysteem en de waterketen in de gemeente. Er is sprake van een hoge grondwaterstand 

in het centrum van Haaksbergen. Oplossingen zijn afkoppelen, infiltratie, of aanleg 

bergingskelder. Het Waterplan Haaksbergen geeft richting aan het waterbeheer in de 

komende jaren. Het geeft aan wat er nodig is om het watersysteem en waterketen te 

verbeteren (rekening houdend met klimaatveranderingen), de ecologie te verbeteren en de 

belevingswaarde van water te vergroten en de waarde van water onder de aandacht te 

brengen. Via dit waterbeleidsplan is sprake van een goede afstemming van beleid, 

maatregelen en beheer van de gemeente met de andere overheden die hierin een rol 

vervullen. Bij het opstellen van het Haaksbergse beleidsplan zijn dan ook de waterschappen 

nauw betrokken geweest. 

Welstandsnota 
In de Welstandsnota wordt het historische dorpsgebied beschreven en worden criteria 

gesteld. Voor het gehele historische dorpsgebied geldt een bijzonder welstandsniveau op 

hoofd-, deel- en detailaspecten. Juist het grote evenwicht en samenspel tussen deze 

elementen is bepalend voor de beleving van dit gebied. In geval van uitbreiding of 

(vervangende) nieuwbouw vormt de historische context uitgangspunt voor het ontwerp, om 

het gebied te behouden en te versterken. Op alle aspecten dient streng te worden getoetst 

met de historische context als richtsnoer.  

Criteria 
De toetsingscriteria worden altijd gehanteerd in combinatie met de beschreven kenmerken. 

Het historisch dorpsgebied bestaat veelal uit verdichte linten. Zijtuinen zijn vaak afwezig, 

de bebouwing is veelal aaneengesloten. Er bestaat wel een sterke afwisseling in de 

bebouwing en deze afwisseling dient behouden te blijven. Herhaling van bouwvormen 

wordt niet voorgestaan. Nieuwbouw dient qua stijl aan te sluiten op de bestaande 

bebouwing. Wijzigingen en aan- en bijgebouwen dienen in de stijl van het hoofdgebouw 

opgericht te worden. 

Voor het totale Marktpromenadeplan zal een beeldkwaliteitsplan worden opgesteld. In het 

beeldkwaliteitsplan zullen voor de verschillende deelgebieden welstandscriteria opgesteld 

worden. Het beeldkwaliteitsplan zal een wijziging van de Welstandsnota voor dit gebied 

inhouden. 
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Monumenten 
Het beleid van de gemeente Haaksbergen ten aanzien van monumenten is vastgelegd 
in de Monumentenverordening 1996. 

Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP, 2007) 
Het vigerende verkeersbeleid van de gemeente Haaksbergen is omschreven in het 

Gemeentelijk Verkeers en Vervoerplan. Het plan beschrijft het verkeersbeleid van de 

gemeente op hoofdlijnen. De hoofddoelstelling van het GVVP luidt: 

 

"Het creëren van een doelmatig, veilig en duurzaam verkeers- en vervoerssysteem waarvan 

de kwaliteit voor de individuele gebruiker in een goede verhouding staat tot de kwaliteit 

voor de samenleving als geheel. De verkeershinder voor de omgeving dient hierbij tot een 

minimum te worden beperkt." 

 

Met betrekking tot het centrum van Haakbergen zijn de volgende doelstellingen 

geformuleerd: 

 bereikbaarheid van (economisch) belangrijke bestemmingen, waaronder winkelcentra, 

moet gewaarborgd zijn voor alle verkeersdeelnemers; 

 om te voldoen aan de hoofddoelstelling van het GVVP zijn de wegen in Haaksbergen 

gecategoriseerd conform het Duurzaam Veilig principe (aanwijzen van wegen met een 

ontsluitingsfunctie en wegen met een verblijfsfunctie); 

 realiseren van een fietsnetwerk bestaande uit directe en veilige routes; 

 realiseren van een openbaar vervoer haltenetwerk binnen de kern Haaksbergen waarbij 

de maximale loopafstand tot aan een halte 300 meter bedraagt; 

 het toetsen van leefbaarheidseffecten bij het effectueren van de overige doelstellingen.  

 

De ontwikkeling van het totale Marktpromenadeplan betekent een uitbreiding van het 

bestaande winkelcentrum van Haaksbergen. De bereikbaarheid van deze nieuwe functies 

voor alle modaliteiten (fiets, openbaar vervoer, en auto) is daarbij conform de doelstellingen 

uit het GVVP een voorwaarde. Daarnaast dienen de negatieve leefbaarheidseffecten 

geminimaliseerd te worden.  

Parkeerbeleidsplan (2001) 
In het Parkeerbeleidsplan is het parkeerbeleid voor autoparkeren geformuleerd. Met 

betrekking tot het centrum in Haaksbergen zijn de volgende doelstellingen geformuleerd: 

 een evenwichtige verdeling van de parkeercapaciteit over het centrum; 

 het waarborgen van de bereikbaarheid van het centrum. 

 

Onder een evenwichtige doelstelling wordt verstaan dat vooral voor het centrum het 

aanbod van de parkeerplaatsen minimaal even groot is als de vraag naar plaatsen door de 

essentiële parkeerders. Onder essentiële parkeerders worden verstaan de kortparkerende 

winkelbezoekers en de centrumbewoners. De niet-essentiële parkeerder (de langparkerende 

werknemer) dient door middel van een stringent parkeerbeleid uit het directe centrum 

geweerd te worden. Dit kan bijvoorbeeld door parkeerverboden, belanghebbenden 

parkeren, parkeerduurbeperkingen en een gedifferentieerd parkeertarievenbeleid. 
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Met het waarborgen van de bereikbaarheid wordt bedoeld dat de ontsluiting van het 

centrum gewaarborgd moet zijn voor alle verkeerssoorten, waarbij het fiets- en 

voetgangersverkeer prioriteit verdient. De bereikbaarheid van het centrum met betrekking 

tot het bevoorradende verkeer moet goed zijn (blijven).  

 

Bovenstaande doelstellingen zijn gebruikt om in de parkeernota een visie te geven op de 

toekomstige parkeersituatie in het centrum. Hierbij is bij het opstellen van het plan 

uitgegaan van een ontwikkeling in het centrum (toen nog niet het Marktpromenadeplan). In 

de periode van 2001 tot 2007 is een parkeerregulering geëffectueerd waarbij onderscheid 

wordt gemaakt tussen betaald parkeren in het winkelerf, parkeerduurbeperking aan de 

randen en gratis parkeren op grotere afstand van het centrum. Verder geldt als 

uitgangspunt dat de nieuwe ontwikkelingen voorzien in de eigen parkeervraag, waardoor 

geen onbalans in vraag en aanbod ontstaat. 

Notitie Marktpromenadeplan: Parkeren in het centrum van Haaksbergen (2007) 
Door de gemeente is de parkeercapaciteit in het centrum van Haaksbergen beschreven in de 

notitie 'Marktpromenadeplan: Parkeren in het centrum van Haaksbergen, d.d. 3 december 

2007'. Hierin is een uitgebreide analyse gedaan van de huidige en de toekomstige 

parkeersituatie (na realisatie Marktpromenadeplan). Ook de parkeerregulering is hierin 

uitgewerkt. Nadere uitkomsten uit deze notitie zijn opgenomen in paragraaf 3.12, bij de 

beschrijving van verkeer en parkeren. 

Notitie verkeerssystematiek Marktpromenadeplan (2007) 
Deze notitie gaat nader in op de algemene informatie en achtergronden met betrekking tot 

het verkeersmodel, de vertaling van het Marktpromenadeplan naar het verkeersmodel en 

uiteindelijk de resultaten hiervan. 

 

Het Marktpromenadeplan is nog niet uit ontwikkeld, hoewel contouren van het gebouwen 

vaststaan. Wijzigingen die optreden zijn dan het gevolg van verschuivingen binnen het 

genoemde programma (bijvoorbeeld iets meer kantoor en iets minder winkel bijvoorbeeld). 

Door verschuivingen binnen het programma zullen de verkeersintensiteiten op de 

wegvakken veranderen. Om de conclusies over de inrichting van Het Meuke en de 

Lansinkstraat te veranderen zijn echter grote veranderingen in het (ruimtelijke) plan nodig. 

 

Dit geldt ook voor het verkrijgen van significante wijzigingen van de beschreven effecten 

van de leefbaarheid (geluid en luchtkwaliteit). Uit de berekeningen blijkt dat de berekende 

waarden van de luchtkwaliteit ver onder de grenswaarden blijven. Voor de geluidssituatie 

is een substantiële verandering van de verkeersintensiteit nodig (toename van circa 30% 

verkeer) om een waarneembare toename voor het menselijk oor te verkrijgen. 

 

Het Marktpromenadeplan is in het verkeersmodel opgenomen op basis van de 

Stedenbouwkundige schets van februari 2007. Aanpassingen in het plan zullen niet van een 

dermate omvang zijn dat de eerder getrokken verkeerskundige conclusies zullen wijzigen. 

Detailhandelsvisie (2006) 
Door Droogh Trommelen en Partners is een onderzoek uitgevoerd naar detailhandel in 

Haaksbergen (oktober 2006). Hierna volgt een samenvatting van de belangrijkste conclusies 

uit de detailhandelsvisie. 
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Toekomstige detailhandelsstructuur 
Het centrum is en blijft het belangrijkste winkelgebied van Haaksbergen. Om haar positie te 

kunnen behouden is versterking van de structuur van het centrum gewenst. Dit kan 

gerealiseerd worden door op strategische locaties (bronpunten) winkelontwikkelingen te 

stimuleren. De vestiging van een supermarkt op een dergelijke locatie is noodzakelijk om in 

een gemeente van deze omvang deze gewenste ontwikkeling tot stand te brengen. Het 

betreft geen nieuwe, maar een te verplaatsen supermarkt. Uit de bezoekersenquête is 

gebleken dat boodschappen doen voor de meeste consumenten het belangrijkste 

bezoekmotief is voor het centrum. Het dagelijks aanbod (supermarkten) blijft de basis voor 

aanvullend aanbod in recreatieve branches. Gelet op de ambities voor het centrum 

(versterking positie) en het belang van het dagelijks aanbod daar, is het gewenst buiten het 

centrum het winkelaanbod voor dagelijkse boodschappen niet verder uit te breiden. Binnen 

het centrumgebied is uitbreiding van winkels wel toegestaan. 

Begrenzing centrum 
Het centrum van Haaksbergen is langgerekt en bestaat uit enkele deelgebieden die niet 

optimaal met elkaar verbonden zijn. Hierdoor worden enkele delen van het centrum matig 

bezocht. Om het centrum te versterken is een compacte structuur met een aaneengesloten 

winkelfront gewenst. 

Kernwinkelgebied 
Het kernwinkelgebied wordt in onze visie gevormd door de Markt (en directe omgeving) en 

de Spoorstraat. In dit gebied wordt actief ingezet op versterking van de structuur door 

stimulering van de ontwikkeling van een aantal strategische locaties. Voorgesteld wordt de 

Markt (inclusief Spoorstraat vanaf Blankenburgerstraat en Molenstraat vanaf Dr. 

Prinsstraat) autovrij te maken. Hierdoor ontstaan mogelijkheden de toeristisch recreatieve 

functie in dit deel van het centrum te versterken door een aantrekkelijk verblijfsgebied met 

horeca (terrassen). In dit autovrije deel ligt de nadruk op recreatief winkelen (verblijven, 

vergelijken). De strategische projecten rondom de Markt in combinatie met een 

herinrichting van de openbare ruimte zorgen ervoor dat dit plein in de toekomst nog meer 

een scharnierfunctie tussen de overige delen van het centrum krijgt. 

Centrumstraten 
Naast het kernwinkelgebied onderscheiden we drie centrumstraten: Blankenburgerstraat 

(binnen de centrumring), Jhr. von Heijdenstraat en Molenstraat. Ook deze straten maken 

onderdeel uit van het centrumgebied. Uitbreiding en nieuwe vestiging van winkels en 

overige centrumfuncties worden in deze straten toegestaan en ondersteund door een 

voorwaardenscheppend beleid. Doordat de Blankenburgerstraat direct aansluit op het 

sterkste deel van het kernwinkelgebied, zal dit gebied ook in de toekomst een winkelfunctie 

kunnen behouden, aanvullend aan het kernwinkelgebied. In een centrumgebied is het van 

belang een secundair winkelmilieu te hebben, dat kansen biedt voor bijvoorbeeld starters of 

winkels, die wel dicht bij het kernwinkelgebied willen vestigen, maar die de hoge huren niet 

kunnen of willen opbrengen. Ook in de Jhr. von Heijdenstraat zijn op dit moment reeds 

diverse winkels gevestigd, waaronder twee supermarkten als belangrijke publiekstrekkers. 

In de visie blijft ook deze centrumstraat een winkelstraat, aanvullend aan het 

kernwinkelgebied. De aanwezigheid van enkele authentieke panden biedt kansen voor 

functies die een bijzondere uitstraling zoeken. De ruime stedenbouwkundige opzet in de 

Molenstraat (ten zuiden van Dr. Prinsstraat) biedt kansen om hier een vestigingsmilieu te  

 



 BESTEMMINGSPLAN HAAKSBERGEN-CENTRUM, MARKTPROMENADEPLAN FASE 1 

B01035.158605 WITPAARD 17 

creëren met een goede autobereikbaarheid en voldoende parkeerplaatsen voor de deur. Dit 

type vestigingsmilieu is uitermate geschikt voor meer doelgericht bezochte winkels en 

dienstverlenende instanties. 

Bronpunt 
Uit de detailhandelsvisie is te concluderen dat het toevoegen van een nieuw bronpunt (in de 

vorm van een supermarkt) in het hart van het centrum de structuur in het centrum kan 

versterken. 

Nota extern veiligheidsbeleid Haaksbergen (2007) 
Eén van de kerntaken van de gemeente is het bieden van een veilige leefomgeving. In die 

zin draagt de gemeente een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om externe 

veiligheid.  

 

De gemeente Haaksbergen streeft naar een verantwoord evenwicht tussen risico's en de 

behoefte aan de activiteiten die de risico's veroorzaken. Dit streven is gebaseerd op de 

overtuiging dat veiligheidsrisico's een onderdeel zijn van het maatschappelijke verkeer. De 

gemeente kan daarbij niet op alle gevaarlijke activiteiten direct invloed uitoefenen. Deze 

verantwoordelijkheid ligt ook bij de gebruiker of eigenaar en bij de provinciale en de 

rijksoverheid. Dit laat onverlet dat de gemeente wel een verantwoordelijkheid heeft om 

veiligheidsrisico's te minimaliseren en beheersbaar te maken door grenzen te stellen en deze 

te handhaven. Op het gebied van externe veiligheid wil de gemeente Haaksbergen dit 

bereiken door het hanteren van de onderstaande uitgangspunten: 

 In verblijfsgebieden worden geen risicobronnen geïntroduceerd. 

 In de directe omgeving van bestaande en geprojecteerde risicobronnen worden geen 

kwetsbare objecten en verblijfsgebieden geïntroduceerd. Beperkt kwetsbare objecten 

zullen alleen in uitzonderingsituaties worden toegestaan. 

 Risicobronnen worden niet geïntroduceerd indien zich in de omgeving bestaande en 

geprojecteerde (beperkt) kwetsbare objecten en verblijfsgebieden bevinden, tenzij uit 

beoordeling blijkt dat de aard en omvang van het risico beheersbaar is. 

 Bij het beoordelen van risicosituaties worden aanvullend op de beoordeling van het 

plaatsgebonden risico en het groepsrisico ook de mogelijke effecten en beheersbaarheid 

van een calamiteit betrokken. 
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HOOFDSTUK3 Onderzoek 

Op grond van artikel 3.2 van de Awb dient een bestuursorgaan bij de voorbereiding van een 

besluit de nodige kennis te vergaren over de relevante feiten en de af te wegen belangen. 

Het vaststellen of wijzigen van een bestemmingsplan kan gevolgen hebben voor de 

belangen van natuur en milieu, voor cultuurhistorische, landschappelijke en archeologische 

waarden, de waterhuishouding en andere waarden. Voorts zal in dit hoofdstuk aandacht 

worden besteed aan de diverse onderzoeksaspecten. Dit hoofdstuk geeft een samenvatting 

van de verschillende onderzoeken die zijn uitgevoerd. 

3.1 BEDRIJVEN EN MILIEUZONERING 

In het kader van de Wet milieubeheer dient in nieuwe situaties rekening te worden 

gehouden met (wenselijke) afstanden tussen bepaalde milieubelastende functies en 

milieugevoelige functies. In het (nieuwe) "Groene boekje1" is een richtafstandenlijst 

opgenomen. In de lijst is voor allerlei soorten 'milieubelastende activiteiten' aangegeven 

welke richtafstanden vanwege geur, stof, geluid en gevaar bij voorkeur aangehouden 

moeten worden ten opzichte van 'milieugevoelige activiteiten'. De grootste van deze vier 

richtafstanden is bepalend voor de indeling van een activiteit in een milieucategorie. 

 

Het waar nodig scheiden van milieubelastende activiteiten en milieugevoelige gebieden en 

functies bij nieuwe ontwikkelingen dient twee doelen: 

 Het reeds in het ruimtelijke spoor voorkomen of zoveel mogelijk beperken van hinder en 

gevaar bij woningen en andere gevoelige functies; 

 Het tegelijk daarmee aan de bedrijven voldoende zekerheid bieden dat zij hun 

activiteiten duurzaam binnen aanvaardbare voorwaarden kunnen uitoefenen. 

De richtafstanden van de belastende activiteiten worden vertaald naar milieuzones. 

Milieuzones geven gebieden aan waar bepaalde ontwikkelingen mogelijk of juist ongewenst 

zijn. 

Bestaande functies in het plangebied 
Het plangebied (Marktpromenadeplan fase 1)  kan worden aangemerkt als een gemengd 

gebied. Immers in het gebied bevinden zich naast elkaar winkels, horeca, kerken, 

gemeentehuis en zakelijke dienstverlening met beperkte omvang. Tevens kan en wordt er in 

het centrum gewoond. Met de realisatie van het Marktpromenadeplan en dit 

bestemmingsplan wordt de mogelijkheid tot wonen in dit gebied uitgebreid. Binnen dit 

bestemmingsplan worden bovendien op twee locaties nieuwe ontwikkeling van 

centrumfuncties (detailhandel, horeca, maatschappelijke of zakelijke dienstverlening) 

mogelijk gemaakt. 

                                                                 
1 Het (nieuwe) “Groene Boekje”: Bedrijven en Milieuzonering, Vereniging van Nederlandse Gemeenten, 

16 april 2007. 
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Binnen gebieden met functiemenging is gekozen voor een categorie-indeling van functies. 

Er wordt onderscheid gemaakt in activiteiten die: 

 aanpandig aan woningen kunnen plaatsvinden (categorie A). De eisen uit het 

bouwbesluit voor scheiding tussen wonen en bedrijven zijn daarbij toereikend. In deze 

categorie valt onder andere detailhandel, kantoren, restaurants, cafés, snackbars en 

gemeentehuis. 

 bouwkundig afgescheiden van woningen kunnen plaatsvinden (categorie B). Dit betreft 

bijvoorbeeld kerken en supermarkten. Wat precies onder 'bouwkundig afgescheiden' 

wordt verstaan is niet exact omschreven. Aangetoond dient te worden dat een goed 

woon- en leefklimaat wordt gegarandeerd.  

 bouwkundig afgescheiden activiteiten die gezien de verkeersaantrekkende werking een 

ontsluiting op de stedelijke hoofdinfrastructuur vragen (categorie C). Dit betreft 

bijvoorbeeld een parkeergarage. 

 

De bestaande functies in het plangebied vallen in categorie A, met uitzondering van de 

kerken die vallen onder categorie B. Aanpandig wonen kan plaatsvinden bij categorie A 

functies.  Aanpandig wonen bij de kerken is niet aan de orde. 

 

In het plangebied van dit bestemmingplan zijn nieuwe categorie A activiteiten gepland. 

Aanpandig wonen wordt vanuit de eisen uit het bouwbesluit voldoende beschermd.  

 

Concluderend zijn geen problemen te verwachten op het gebied van de milieuzonering in 

het plangebied. 

3.2 BODEM 

Voorliggend bestemmingsplan betreft hoofdzakelijk een consoliderend plan. Hiervoor is het 

niet noodzakelijk bodemonderzoek uit te voeren.  

 

Ter plaatse van de geplande ontwikkelingen is het wel van belang om inzicht te hebben in 

de milieuhygiënische kwaliteit van de bodem (grond en grondwater).  

 

In 2007 heeft er een verkennend bodem- en asbestonderzoek plaatsgevonden voor een 

gedeelte van het centrumgebied (rapportage opgesteld door Grontmij Nederland BV d.d. 31 

oktober 2007). De voor dit plangebied relevante resultaten uit dit onderzoek worden 

onderstaand besproken 

Centrum 
De grondmengmonsters (bovengrond) van het onderzoeksgebied vertonen alleen 

overschrijdingen van de streefwaarde. In het grondwater worden enkele zware metalen 

licht verhoogd gemeten (chroom, arseen, nikkel en/of zink). 

Hoek Molenstraat- Markt 15 
Ter plaatse van Markt 15 wordt in de laag van 0,7-1,3 m –mv een licht verhoogd gehalte aan 

koper aangetoond. In één monster wordt tevens een licht verhoogd gehalte aan zink, PAK 

en minerale olie aangetroffen. In de overige (meng)monsters zijn de gehalten niet verhoogd. 

Zintuiglijk of analytisch zijn geen waarnemingen van asbest gedaan. In het grondwater 

wordt alleen chroom boven de streefwaarde aangetoond. Op basis van bekende 

onderzoeksgegevens lijkt het aannemelijk dat voorgenomen ontwikkeling niet belemmerd 

wordt door eventueel aanwezige bodemverontreiniging. Voor de bouwaanvraag zal te 

zijner tijd nog aanvullend bodemonderzoek worden gedaan. 



 BESTEMMINGSPLAN HAAKSBERGEN-CENTRUM, MARKTPROMENADEPLAN FASE 1 

B01035.158605 WITPAARD 20 

Jhr. Von Heijdenstraat 
Deze deellocatie is onderzocht binnen het onverdachte centrumgebied. In het mengmonster, 

waar deze deellocatie deel van uitmaakt, is een licht verhoogd gehalte aan PAK 

aangetroffen. Op basis van bekende onderzoeksgegevens lijkt het aannemelijk dat 

voorgenomen ontwikkeling niet belemmerd wordt door eventueel aanwezige 

bodemverontreiniging. Voor de bouwaanvraag zal te zijner tijd nog aanvullend 

bodemonderzoek worden gedaan. 

 

Voor de gehele locatie geldt dat indien grond van de locatie vrijkomt en wordt toegepast in 

een ander werk, een partijkeuring conform de eisen van het Besluit bodemkwaliteit 

noodzakelijk is.  

3.3 GELUID 

De Wet geluidhinder (Wgh) heeft tot doel de mensen te beschermen tegen geluidsoverlast. 

Op basis van deze wet dient bij ruimtelijke ontwikkelingen aandacht te worden besteed aan 

het aspect geluid. In de Wet geluidhinder is een zonering van industrieterreinen, wegen en 

spoorwegen geregeld. Van zonering van een nabijgelegen bedrijventerrein of spoorlijn is 

geen sprake. Evenmin is de Luchtvaartwet van toepassing. 

 

Er hoeft geen akoestisch onderzoek te worden verricht voor wegen: 

 die gelegen zijn binnen een gebied dat als woonerf is aangeduid; 

 waarvoor een maximumsnelheid van 30 km per uur geldt. 

 

Binnen het centrum geldt een 30 km/uur regime voor de wegen. Hiervoor is het niet 

noodzakelijk geluidsonderzoek uit te voeren. 

 

Om de volgende redenen is in het kader van voorliggend bestemmingsplan wel 

geluidsonderzoek uitgevoerd: 

 Voor de centrumring Blankenburgerstraat, Sterrebosstraat, Zeedijk, Eibergsestraat en 

verder geldt een maximale snelheid van 50 km/uur. De geplande nieuwe ontwikkelingen 

liggen op minder dan 200 m. van de 50 km wegen. Geluidsonderzoek is daarom 

noodzakelijk; 

 Bovendien is in het vigerende bestemmingsplan Haaksbergen-Centrum goedkeuring 

onthouden aan de geluidsgevoelige onderdelen van de bestemmingen 

Centrumdoeleinden 2 (maatschappelijke doeleinden met uitzondering van sport- en 

recreatieve voorzieningen en onderdeel wonen op de verdieping) en 

Centrumdoeleinden 3 (wonen en maatschappelijke doeleinden). Dit vanwege het 

ontbreken van de geluidsparagraaf. Om voor genoemde geluidsgevoelige onderdelen 

van de bestemmingen Centrum-2 en Centrum-3 nu wel goedkeuring te verkrijgen is 

geluidsonderzoek uitgevoerd. 

 Resultaten geluidsonderzoek: p.m. 
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3.4 EXTERNE VEILIGHEID 

Het onderhavige plan omvat twee nieuwe ontwikkelingen en daarom is onderzoek naar 

externe veiligheid nodig. 

 

Het op 27 oktober 2004 in werking getreden Besluit externe veiligheid inrichtingen (verder 

aangeduid met Bevi) regelt hoe een gemeente of provincie moet omgaan met risico's voor 

mensen buiten een bedrijf als gevolg van de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in een 

bedrijf. Van de ramptypes die verband houden met externe veiligheid zijn vooral 

ongevallen met brandbare/explosieve of giftige stoffen van belang. Deze ongevallen 

kunnen nader worden onderscheiden in ongevallen met betrekking tot: 

 inrichtingen; 

 vervoer gevaarlijke stoffen door buisleidingen; 

 vervoer gevaarlijke stoffen over weg, water of spoor. 
 

De risico's waaraan burgers in hun leefomgeving worden blootgesteld door activiteiten met 

gevaarlijke stoffen in inrichtingen dienen tot een aanvaardbaar minimum te worden 

beperkt. Daartoe zijn in het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi) regels gesteld. Bij 

het toekennen van bepaalde bestemmingen dient onderzocht te worden: 

  of voldoende afstand in acht wordt genomen tussen (beperkt) kwetsbare objecten 

enerzijds en risicovolle inrichtingen anderzijds in verband met het plaatsgebonden risico 

(PR); 

  of (beperkt) kwetsbare objecten liggen binnen het invloedsgebied van risicovolle 

inrichtingen en zo ja, wat de bijdrage is aan het groepsrisico (GR). 

Inrichtingen 
In de omgeving van de voorgestane ontwikkeling zijn geen, qua externe veiligheid, 

relevante inrichtingen aanwezig. Het perceel valt buiten de plaatsgebonden risicocontouren 

en is bovendien niet gelegen in enig invloedsgebied van het groepsrisico. 

 

De firma Schutten aan de Blankenburgerstraat 43 verkoopt vuurwerk. Dit bedrijf ligt buiten 

het plangebied, maar wel in de nabijheid hiervan. Evenmin valt dit bedrijf onder het Bevi, 

maar er is wel een minimale afstand van 8 meter van de bewaar-/bufferplaats van 

vuurwerk tot gevoelige objecten nodig. Deze minimale afstand ligt ruim buiten het hier 

besproken plangebied. 

Buisleidingen 
In of in de omgeving van het plangebied liggen geen buisleidingen ten behoeve van het 

vervoer van gevaarlijke stoffen. 

Weg, water en spoor 
Het externe veiligheidsbeleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen is door het ministerie 

van Verkeer en Waterstaat vastgelegd in de nota Risiconormering vervoer gevaarlijke 

stoffen (nota Rnvgs). Hierover is vervolgens een circulaire verschenen waarin dit beleid 

verder is uitgewerkt en verduidelijkt. 

 

In onderhavig plan wordt niet voorzien in verkeersbewegingen welke onder de noemer 

"vervoer gevaarlijke stoffen" vallen. De N18 is aangewezen als route voor het vervoer 
van gevaarlijke stoffen’. Het plangebied valt zowel buiten de veiligheidsafstand van 30 

meter als het invloedsgebied van 200 meter. 
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Op andere wegen in de omgeving is het aantal transporten met gevaarlijke stoffen 

bovendien zodanig gering, dat de plaatsgebonden risicocontouren binnen de rijbaan liggen 

en het groepsrisico verwaarloosbaar klein is. 

 

Vervoer per water of spoor is in de omgeving van het plangebied niet aan de orde. 

 

Met het oog op mogelijke ontwikkelingen in de toekomst worden er geen beperkingen 

vanuit het aspect externe veiligheid gezien. Externe veiligheid vormt dus geen belemmering 

voor de realisering van het project. 

3.5 LUCHTKWALITEIT 

Met betrekking tot luchtkwaliteit moet rekening worden gehouden met het gestelde in de 

Wet Milieubeheer, hoofdstuk 5, titel 5.2 Luchtkwaliteitseisen en de bijbehorende bijlagen. 

Op basis van artikel 5.16 Wm kan, samengevat, een bestemmingsplan worden vastgesteld, 

indien: 
a. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, niet 

leiden tot het overschrijden van een in bijlage 2 (van de wet) opgenomen grenswaarde, 

of; 

b. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt, leiden tot 

een verbetering per saldo van de concentratie in de buitenlucht van de desbetreffende 

stof dan wel, bij een beperkte toename van de concentratie van de desbetreffende stof, 

de luchtkwaliteit per saldo verbetert door een samenhangende maatregel of een 

optredend effect, of; 

c. aannemelijk is gemaakt dat de mogelijkheden die het bestemmingsplan biedt niet in 

betekenende mate bijdragen aan de concentratie in de buitenlucht van een stof 

waarvoor in bijlage 2 (van de wet) een grenswaarde is opgenomen of; 

d. het project is genoemd of beschreven dan wel past binnen een programma van het 

Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit. 

 

Van een verslechtering van de luchtkwaliteit "in betekenende mate" als bedoeld onder c is 

sprake indien zich één van de volgende ontwikkelingen voordoet: 

 woningbouw: 1.500 woningen netto bij 1 ontsluitende weg of 3.000 woningen bij 2 

ontsluitende wegen;  

 infrastructuur: 3% concentratiebijdrage (verkeerseffecten gecorrigeerd voor minder 

congestie);  

 kantoorlocaties: 10.000 m2 brutovloeroppervlak bij 1 ontsluitende weg, 20.000 m2 

brutovloeroppervlak bij 2 ontsluitende wegen.  

Dit plan bevat niet één van deze ontwikkelingen. Geconcludeerd kan worden dat door de 

ontwikkeling, die in het onderhavige plan mogelijk wordt gemaakt, de luchtkwaliteit niet 

"in betekenende mate" zal verslechteren. Aan het bepaalde betreffende luchtkwaliteit wordt 

dan ook voldaan. 

3.6 ECOLOGIE 

De Flora- en faunawet voorziet in de bescherming van een aantal planten- en diersoorten. 

Centraal hierbij staat de zorgplicht. Dit houdt in dat iedereen 'voldoende zorg' in acht moet 

nemen voor alle in het wild voorkomende planten en dieren en hun leefomgeving. In de 

praktijk betekent dit dat bepaalde handelingen ten aanzien van dieren en planten slechts 

onder strikte voorwaarden mogelijk zijn. Ten behoeve van de planrealisatie kan het dan ook 
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nodig zijn om ontheffing aan te vragen in verband met de (voorgenomen) overtreding van 

de verbodsbepalingen uit de Flora- en faunawet.  

 

Door het bureau Ecogroen is een quickscan uitgevoerd (rapportage quickscan …………..). 

De conclusies uit dit onderzoek zijn onderstaand opgenomen. 

(p.m.- onderzoek loopt nog) 

3.7 GROEN 

De gemeente ziet het als opgave om in het centrum naar meer (en toegankelijk) groen te 

streven (Ontwerp Structuurplan Haaksbergen 2015). In het groenstructuurplan van de 

gemeente (1998) wordt de doelstelling uitgesproken het historisch centrum van 

Haaksbergen dorps in te richten. Het centrum heeft een heel ander karakter en functie dan 

de rest van Haaksbergen. Het moet een duidelijk dorpse sfeer uitdragen. De inrichting en 

nieuwe ontwikkelingen moeten historisch verantwoord worden aangepakt, zodat de 

authentieke elementen, die de dorpse sfeer bepalen, bewaard blijven. In het kader van het 

plan voor de openbare ruimte zal hiermee rekening worden gehouden. Waardevol groen zal 

worden behouden en er zal nieuw groen worden toegevoegd.  

 

In en rondom het plangebied zijn verschillende bomen aanwezig. Niet alle bomen zijn van 

goede kwaliteit en/of behoudenswaardig. Uit een gemeentelijke inventarisatie is gebleken 

dat in ieder geval de Paardekastanje voor het Notarishoes en de Beatrixlinde behouden 

moeten blijven. Beide bomen zijn op de kaart aangeduid als waardevolle boom en specifieke 

regels zijn opgenomen in de planregels hiervoor.  

3.8 ARCHEOLOGIE 

Als gevolg van het Europese "Verdrag van Malta" (16 april 1992 ) is het noodzakelijk om te 

bezien of in het plangebied sprake is van te verwachten oudheidkundige waarden. Van 

gemeenten wordt verlangd dat zij de bescherming van archeologische waarden vroegtijdig 

en op een passende wijze bij de voorbereiding van hun ruimtelijk beleid zullen betrekken.  

 

Afbeelding 3 

Te handhaven bomen op  

de Markt 

Kastanje 

Beatrixlinde 
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Voor de te ontwikkelen deellocaties Jhr. Von Heijdenstraat/Pastorietuin en Markt is in 2007 

een bureauonderzoek uitgevoerd (Steekproef 2007-04/08B). In dit bureauonderzoek is het 

volgende geconcludeerd: 

 In de directe omgeving van genoemde locaties zijn verscheidene vondsten gedaan uit de 

Late Middeleeuwen. De kans bestaat dat er archeologische grondsporen aanwezig zijn 

die tijdens graafwerkzaamheden aangetast worden. 

 Er wordt een hoge trefkans aangeduid op archeologische waarden. Indien er sprake is 

van een intacte bodemopbouw is er een grote kans dat eventuele in het gebied aanwezige 

archeologische grondsporen in goede staat verkeren. 

 Geadviseerd wordt om voorafgaand aan eventuele graafwerkzaamheden een 

archeologisch vervolgonderzoek uit te laten voeren in de vorm van een inventariserend 

veldonderzoek. 

 

Tevens heeft in 2007 heeft een bureauonderzoek en veldtoetsing plaatsgevonden voor het 

totale gebied van de toekomstige Marktpromenade (RAAP rapport 1610 d.d. 16 oktober 

2007). Uit de rapportage blijkt het volgende: 

 Op basis van het bureauonderzoek en de veldtoetsing is het zeer waarschijnlijk dat 

binnen het plangebied Marktpromenade archeologische resten aanwezig zijn in de 

ondergrond. Het kan hierbij gaan om resten van historische bebouwing uit de Late 

Middeleeuwen of de Nieuwe tijd.  

 Op grond van de landschappelijke, archeologische en historische gegevens worden de 

veronderstelde resten verwacht in de hogere delen van het plangebied en langs de Markt, 

de Von Heijdenstraat, de Molenstraat en de noordzijde van de Hibbertstraat en De Braak.  

 Archeologische resten kunnen tot diep in de geologische ondergrond aangetroffen 

worden. Het feit dat de bodemopbouw in het plangebied veelal verstoord is tot in de top 

van de geologische ondergrond, betekent niet dat eventuele onderliggende 

archeologische resten daardoor ook vernietigd zijn. 

Voorgesteld wordt om op alle locaties een inventariserend archeologisch onderzoek in de 

vorm van zoeksleuven te laten uit voeren. Een inventariserend booronderzoek wordt voor 

locaties waar gedurende vele eeuwen bebouwing stond niet zinvol geacht. Een onderzoek in 

de vorm van zoeksleuven geeft een completer beeld van de eventuele archeologische resten. 

Een dergelijk onderzoek dient ertoe om de veronderstelde archeologische resten op te 

sporen en, indien mogelijk, een eerste indruk geven van de kwaliteit (gaafheid en 

conservering), aard, datering, omvang en diepteligging ervan. 

 

Voorafgaand aan de nieuwbouw zal een zoeksleuvenonderzoek worden uitgevoerd.  

3.9 MONUMENTEN 

In het centrum van Haaksbergen bepalen de monumenten en andere karakteristieke panden 

die bewaard zijn gebleven voor een belangrijk deel het karakter en de beleving van het 

centrum.  

 

In het plangebied staan twee oude monumentale kerken: De R.K. Pancratiuskerk en de 

Nederlands Hervormde Kerk. Verder zijn er de bij de kerken behorende monumentale 

pastorieën, het oude gemeentehuis en het karakteristieke pand aan de oostzijde van de kerk.  

 

Deze gebouwen hebben een aanduiding (CW) op de kaart en hiermee specifieke 

bescherming gekregen. 
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3.10 WATER 

De watertoets - zoals deze in het kader van ruimtelijke plannen dient te worden uitgevoerd - 

is het gehele proces van vroegtijdig informeren, adviseren, afwegen en uiteindelijk 

beoordelen van waterhuishoudkundige aspecten in ruimtelijke plannen en besluiten.  

 

De watertoets wordt uitgevoerd binnen de bestaande wet- en regelgeving op het gebied van 

ruimtelijke ordening en water. De watertoets vormt de verbindende schakel tussen het 

waterbeheer en de ruimtelijke ordening.  

Wateroverleg 
In het kader van de watertoets heeft er afstemming plaatsgevonden tussen waterschap 

Regge en Dinkel, gemeente Haaksbergen en Grontmij over de relevante waterhuishoud-

kundige aspecten voor het totale Marktpromenadeplan voor het centrum van Haaksbergen. 

De afspraken ten aanzien van de waterhuishoudkundige situatie, voor zover relevant in het 

kader van dit bestemmingsplan, zijn opgenomen in deze waterparagraaf. Een uitgebreide 

beschrijving van de watertoets is opgenomen in de rapportage 'Watertoets Marktpromenade 

Haaksbergen (Grontmij, 99018437, revisie D1, oktober 2007)' . 

Uitgangspunten 
Vanuit het oogpunt van duurzaamheid wordt gestreefd naar een zoveel mogelijk gesloten 

waterbalans. Voor een toename van de afvoer van water door uitbreiding van verharde 

oppervlakken dienen waterbeheersingsmogelijkheden te worden gecreëerd. Op deze manier 

worden eventuele problemen betreffende waterafvoer niet op omliggende gebieden 

afgewenteld. Door voldoende bergingsoppervlakte en een gedoseerde afvoer van het water 

op het hoofdwatersysteem zal de afvoer van het deelstroomgebied niet groter zijn dan in de 

huidige situatie. 

 

Binnen dit grotendeels consoliderend bestemmingsplan zijn twee nieuwe ontwikkelingen 

meegenomen. Aangezien de huidige ondergrond ter plaatse van deze ontwikkelingen nu 

ook verhard zijn is geen sprake van een toename van verhard oppervlakte. 

Huidige situatie waterhuishouding 
De bodem bestaat in het algemeen uit fijn tot matig fijn zand. Plaatselijk is een storende 

laagleem aangetroffen. De ontwateringsdiepte in het gebied is beperkt. In de directe 

omgeving is geen open water en zijn ook geen duikers of regenafvoeren door het 

plangebied of in de directe nabijheid van het plangebied aanwezig. In en rondom het 

plangebied ligt een gemengd rioolstelsel. 

Toekomstige situatie waterhuishouding 
Door de ontwikkelingen van het totale Marktpromenadeplan, is er sprake van een toename 

van verhard oppervlak waardoor het af te voeren water toeneemt. Om de toename niet op 

naastgelegen deelstroomgebieden af te wentelen wordt berging in het plangebied gecreëerd 

van 10 mm van het verhard oppervlak. In het plangebied wordt het hemelwater via een  

IT-riool met terugslagklep of via berging van hemelwater in een Aquaflow-systeem naar het 

bestaande vuilwaterriool afgevoerd. Eventueel kan een bergingskelder worden aangelegd. 

Ten aanzien van huishoudelijk afvalwater geldt dat aangesloten moet worden op het 

bestaande vuilwaterstelsel. Het hemelwatersysteem zal in het centrumgebied ingevuld 

worden met ondergrondse voorzieningen. Deze kunnen ook consequenties hebben voor 

bouwmogelijkheden bovengronds. 
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Duurzaam stedelijk waterbeheer 
In relatie tot duurzaam stedelijk waterbeheer zal bij de inrichting van het plangebied 

rekening worden gehouden met de te gebruiken materialen in de te realiseren gebouwen of 

bouwwerken en verhardingen. De nadruk wordt gelegd op het gebruik van duurzame 

bouwmaterialen om schoon regenwater in het gebied te conserveren. 

Voorafgaand aan de uitvoering van de herinrichting van het openbaar gebied en de 

realisatie van de nieuwbouw wordt een verdere uitwerking van de waterhuishouding en 

riolering gedaan voor het totale Marktpromenadeplan.  

In het ontwerp van de openbare ruimte van het centrum (december 2007) wordt de 

afwatering voorgesteld middels een combinatie van lijngoten en straatkolken.  

3.11 KABELS EN LEIDINGEN 

Kabels en leidingen zijn elementen waarmee bij ruimtelijke ontwikkelingen nadrukkelijk 

rekening moet worden gehouden. In of nabij het plangebied zijn geen belangrijke kabels of 

leidingen aanwezig welke een belemmering voor realisering van het plan vormen.  

3.12 VERKEER EN PARKEREN 

Met de realisatie van het Masterplan Marktpromenade verandert de verkeersstructuur in 

het centrum van Haaksbergen. Dit betreft naast de rijroutes voor auto en fiets tevens de 

totale parkeersituatie. In deze paragraaf zijn de consequenties voor het totale 

Marktpromenadeplangebied opgenomen.  

Autoverkeer 
Het Marktpromenadeplan moet zorgen voor een betere dynamiek in het centrum. Dit gaat 

natuurlijk niet vanzelf. Als gevolg van het plan zal de verkeerssystematiek in het centrum 

op onderdelen veranderen: De belangrijkste zijn (zie ook afbeelding 4) . 

 

 Het autovrije gebied rondom de Markt wordt vergroot om de verblijfkwaliteit in het 

centrum te vergroten. De doorgaande route van de Hibbertsstraat (tussen de Spoorstraat 

en Het Meuke) komt te vervallen. Het autoverkeer moet straks gebruik maken van lussen 

om de parkeerplaatsen en het kernwinkelgebied te bereiken. Het verkeer dat de 

Spoorstraat inrijdt gaat er via De Blankenburg weer uit. Het verkeer in de Hibbertsstraat 

rijdt ook in een lus: naar de Lansinkstraat of weer terug naar de Eibergsestraat. Zo is er 

ook de lus Molenstraat/dr. Prinsstraat en Ruisschenborgh/von Heydenstraat/ 

dr. Prinsstraat. Bij nader inzien is besloten de verbinding Ruisschenborgh/Von 

Heydenstraat toch te handhaven. 

 
 Het Meuke wordt behalve voor bestemmingsverkeer de toegangsweg tot de 

parkeergarage en het magazijn van de supermarkt. Er komt een tweede in- en uitgang 

voor de parkeergarage die vooral bedoeld is voor bewoners van het 

Marktpromenadeplan, te bereiken via de Hibbertsstraat. Deze entree komt ongeveer bij 

de lus Hibbertsstraat.  

 
 De Braak ontvangt via de Kloksteeg bestemmingsverkeer en verkeer dat gebruik heeft 

gemaakt van de parkeerplaats achter de huidige Rabobank. Ook de bewoners die op het 

dak van de nieuwe supermarkt parkeren gaan via De Braak naar de Dr. Ariënsstraat. De 

enkele bevoorradingswagen die de Kloksteeg in moet zal vanuit de Kloksteeg, net als nu, 

linksaf moeten om via de promenade naar de Molenstraat te gaan. 
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De bereikbaarheid van het centrum van Haaksbergen voor het autoverkeer moet 

gewaarborgd blijven. Via de ring rondom het centrum van Haaksbergen kan dit gebied al 

goed worden bereikt. Op basis van de verwachte toename van het autoverkeer door 

autonome ontwikkelingen en realisatie van het Marktpromenadeplan blijkt echter dat op het 

westelijk gedeelte van de centrumring het autoverkeer in volume gaat toenemen. Hiervoor 

zullen de Lansinkstraat en het Meuke moeten worden heringericht. Het Meuke wordt door 

het Marktpromenadeplan niet alleen een belangrijke ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer 

van bezoekers van het nieuwe centrum, maar ook voor bevoorradingsverkeer van en naar 

de nieuwe laad- en loshaven van de supermarkt en andere winkels. Bij de herinrichting van 

de Lansinkstraat verdient de veiligheid van het fietsverkeer dat gebruik maakt van de 

Lansinkstraat en deze zal moeten kruisen, extra aandacht. De herinrichting wordt nog 

verder uitgewerkt. De toekomstige verkeersituatie is weergegeven op afbeelding 5. 

 

 

Afbeelding 4 

Verkeerscirculatie en 

parkeerreguleringsgebied 
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Autoparkeren 
Op dit moment is binnen de centrumring een groot aantal parkeerplaatsen gelegen. De 

parkeerplaatsen worden bijna allemaal direct ontsloten op de centrumring.  

 

In de toekomst zullen zowel aan de aanbod- als vraagzijde veranderingen optreden. 

Belangrijkste wijziging is de komst van een parkeergarage aan het Meuke. De 

parkeerplaatsen komen onder andere ter vervanging van enkele losse parkeerclusters op het 

maaiveld op Het Meuke en De Braak. 

 

Door de gemeente is de parkeercapaciteit in het centrum van Haaksbergen beschreven in de 

notitie 'Marktpromenadeplan: Parkeren in het centrum van Haaksbergen, d.d. 3 december 

2007'. Hierin is een uitgebreide analyse gedaan van de huidige en de toekomstige 

parkeersituatie. Hierbij is onderscheid gemaakt naar plaatsen voor bewoners, bezoekers en 

werknemers. Uit deze notitie blijkt dat er sprake is van een parkeerbehoefte van in totaal 

bijna 500 parkeerplaatsen. Met de beschikbare plaatsen in het openbaar gebied in het 

centrum en de parkeergarage wordt aan deze parkeerbehoefte voldaan en is sprake van een 

sluitende parkeerbalans. De parkeerbalans en het hieraan ten grondslag gelegen onderzoek 

worden te zijner tijd geactualiseerd aan de hand van laatste inzichten en wetgeving. 

 

 

 

 

Afbeelding 5 

Toekomstige verkeersstructuur 
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Op de Markt zullen enkele parkeerplaatsen specifiek voor mindervaliden worden bestemd. 

 

De toekomstige bewoners van de nieuwbouw aan de Jhr. Von Heijdenstraat (naast de 

Wereldwinkel)  zullen gebruik maken van de parkeerkelder onder het complex met 

zorgappartementen in de Pastorietuin (Dr.. Prinsstraat). Conform de norm CROW dient er 

per appartement minmaal 1,2 parkeerplaats te worden gerealiseerd. Dit betekent voor de  

4 appartementen dus 4,8 parkeerplaats (5 dus).  

Parkeerregulering 
Om het parkeren in goede banen te leiden dient de parkeerregulering te worden uitgebreid. 

Op dit moment gelden voor verschillende parkeerterreinen een parkeerregulering. Deze 

bestaat uit een parkeerduur beperking (blauwe zone) of betaald parkeren binnen het 

(winkel)erf. Door de uitbreiding van het centrum sluit de woonwijk ten zuidwesten van het 

centrum aan op het centrum. In de toekomstige situatie zal, ter bescherming van de 

bewoners, in deze woonwijk een parkeerregulering ingesteld worden. Uitwerking van deze  

 

Afbeelding 6 

Aantal parkeerplaatsen dat 

door het Marktpromenade 

plan vervalt 

Afbeelding 7 

Parkeervoorzieningen waarvoor 

betaald moet worden of 

parkeerschijf gebruikt moet 

worden 
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regulering vindt nog plaats. Op deze wijze is binnen de hele centrumring een 

parkeerregulering van kracht. Op afbeelding 4 is het uitbreidingsgebied van de 

parkeerregulering aangegeven. 

Bevoorrading van het winkelgebied 
Zonder afdoende bevoorrading kunnen de winkels in het centrum niet functioneren. De 

winkels dienen daarom bereikbaar te zijn voor het bevoorradingsverkeer. Binnen het 

(winkel)erf wordt alleen de nieuwe supermarkt bevoorraad met een grote vrachtwagen.  

De overige winkels worden bevoorraad met relatief kleine voertuigen (vrachtwagen tot 

10 meter). In de huidige situatie is het (winkel)erf afgesloten voor motorvoertuigen groter 

dan 10 meter. 

 

In het centrum is een bevoorradingsroute voorgesteld, waarbij ervan wordt uitgegaan dat 

de bevoorrading zo min mogelijk plaats vindt binnen het autovrije gebied. Kleine 

voertuigen (tot 10 meter) kunnen in het autovrije gebied worden toegelaten met een 

tijdsbeperking. De overige bevoorrading vindt plaats vanaf de 'lussen' waar ook het 

autoverkeer mag rijden.  

 

Voor de nieuwe supermarkt in het Marktpromenadeplan wordt een laad- en loshaven naast 

de supermarkt gerealiseerd. De bevoorrading maakt gebruik van het Meuke als aanrijroute. 

Op afbeelding 8 is de toekomstige bevoorradingsstructuur inclusief lusstructuur 

weergegeven.  

Fietsverkeer 
De fiets is een milieuvriendelijk vervoermiddel en is vooral voor verplaatsingsafstanden 

kleiner dan 7,5 kilometer een goed alternatief voor de auto. De fiets is in het woon/school-, 

woon/winkel- (funshopping) en het woon/werkverkeer en daarnaast in het voor- en 

natransport naar het openbaar vervoer een belangrijk vervoermiddel. Om het fietsgebruik te 

stimuleren is het goed te beschikken over een fijnmazig fietsnetwerk waarin de belangrijke 

Afbeelding 8 

Toekomstige 

bevoorradingsroute 
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fietsbestemmingen (bijvoorbeeld het centrum) een belangrijke plaats hebben. Om tot een 

compleet fietsnetwerk te komen is het belangrijk dat de fietsroutes buiten de centrumring 

aansluiten op de routes binnen de centrumring.  

 

 

De belangrijkste (primaire) fietsroutes zijn en blijven: - Goorsestraat - Spoorstraat, de 

Eibergsestraat - Molenstraat, de Enschedesestraat - Ruisschenborgh en de 

Blankenburgerstraat. Deze routes blijven ongewijzigd ten opzichte van de huidige situatie.  

Op afbeelding 9 zijn de fietsroutes aangegeven met daarbij de logische plaatsen voor 

fietsvoorzieningen. 

Gekozen wordt voor decentrale fietsparkeervoorzieningen die als een schakel dienen tussen 

de fietsroutes en de binnenstadvoorzieningen. Het principe van het stallen van de fiets dicht 

bij de winkel blijft hiermee in het centrum gehandhaafd. De promenade zal gevrijwaard 

blijven van fietsparkeervoorzieningen gezien de beperkte ruimte. De fietsenstallingen nabij 

het busstation en nabij de Markt zullen gehandhaafd blijven. De volgende 

fietsparkeervoorzieningen zijn voorzien bij:  

 het uiteinde van De Braak (nabij de supermarkt); 

 het uiteinde van de Molenstraat en 

 het einde van de Spoorstraat. 

De verdeling in aantallen zal afhankelijk zijn van de nabijgelegen voorzieningen. De 

supermarkt en de HEMA zullen de grootste vraag genereren.  

Voetgangers 
Het is van belang om de looproutes naar de verschillende voorzieningen in het centrum van 

Haaksbergen centraal te stellen. De looproutes (ook voor minder validen) naar het 

busstation, parkeerplaatsen en fietsenstallingen dienen daarbij aandacht te krijgen. Dat 

betekent obstakelvrije zones voor mensen met kinderwagens, rollators of rolstoel en 

gidslijnen om visueel gehandicapten te geleiden. De hoeveelheid drempels en lastig 

overbrugbare hoogteverschillen wordt geminimaliseerd. 

Afbeelding 9 

Fietsroutes en fietsparkeren 
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De promenade die een breedte heeft van circa 7 meter wordt ingericht als een 

voetgangersgebied. In het voetgangersgebied wordt geen onderscheid in verkeersstromen 

(mengen) gemaakt. Wel dient er rekening gehouden te worden met een vrije doorgang van 

3,5 meter voor hulpdiensten. 

Openbaar vervoer 
Voor het openbaar vervoer zijn in het plan geen veranderingen voorzien. De bussen blijven 

gebruik maken van het busstation en de centrumring. Op de Meester Eenhuisstraat, Zeedijk 

en de Eibergsestraat zijn bushaltes aanwezig. De reguliere 'grote' bussen rijden niet over de 

Lansinkstraat; de buurtbus rijdt wel over deze straat. 

3.13 DUURZAAMHEID 

Uitgangspunt bij de herinrichting en de nieuwbouw binnen het Marktpromenadeplan is de 

"integrale duurzaamheid". Dit is een breed begrip dat in grote lijnen inhoudt dat er 

gebouwd wordt voor nu en in de toekomst, waarbij de woon- en leefkwaliteit behouden 

blijft. Er wordt daarbij rekening gehouden met de gegevens en randvoorwaarden van het 

gebied. De woningen worden gebouwd volgens de principes van "woonkeur". Bij de 

stedenbouwkundige invulling zal tevens aandacht zijn voor de principes van “duurzaam 

bouwen”, “levensloopbestendigheid”, het "politiekeurmerk" en "sociale veiligheid".  
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HOOFDSTUK4 Het plan 

In dit hoofdstuk wordt een beschrijving van het huidige centrum van Haaksbergen gegeven 

evenals de visie achter en de weergave van de plannen voor de Marktpromenade. Het 

voorliggende bestemmingsplan heeft betrekking op het oostelijke deel van het centrum. In 

dit deel zijn twee nieuwe ontwikkelingen voorzien (nieuwbouw naast de Wereldwinkel en 

nieuwbouw hoek Molenstraat – Markt). Daarnaast wordt het openbaar gebied opnieuw 

ingericht. 

4.1 HUIDIGE SITUATIE CENTRUM 

Algemeen 
Haaksbergen is vanuit het historische centrum voornamelijk ontwikkeld in noordwestelijke 

richting. In eerste instantie heeft de aanleg van de spoorlijn het dorp naar de spoorlijn toe 

laten groeien. Veel later zijn de rijksweg N18 en de landschappelijke waarden ten zuiden 

van het dorp een belemmering gaan vormen voor ontwikkeling in zuidelijke richting. Dit 

heeft geleid tot de huidige situatie waarin sprake is van een excentrische opbouw van het 

dorp ten opzichte van het centrum. Het gevolg daarvan is dat relatief grote 

verkeersbewegingen gemaakt moeten worden vanuit de woonbuurten naar het centrum.  

Ruimtelijke opbouw hart van Haaksbergen 
Het centrum zelf is, voor de omvang van Haaksbergen, vrij uitgestrekt en bestaat uit een 

aantal los van elkaar functionerende winkelgebieden (zie afbeelding 10). Deze 

winkelgebieden liggen langs de Spoorstraat, Blankenburgerstraat, de Jhr. von Heijdenstraat 

en de Molenstraat. Het centrum heeft een overwegend lineair karakter en er is geen sprake 

van een circuit.  

 

De diversiteit en kwaliteit van de winkels op dit deel van de Spoorstraat maken dat dit deel 

van het centrum een sterk shoppingaccent heeft gekregen. De overige drie aangegeven 

winkelgebieden zijn meer gericht op boodschappen doen, terwijl de Jhr. von Heijdenstraat 

daarnaast gericht is op dienstverlening. Het karakter en de aanloop naar deze drie 

winkelgebieden wordt vooral bepaald door de supermarkten met de daarbij behorende 

parkeerplaatsen. Deze supermarkten en parkeerplaatsen doen dienst als bronpunten voor 

het centrum. Het hart van het centrum mist zo'n bronpunt.  

De foto's geven een beeld van de huidige situatie. Naast de winkels en andere 

voorzieningen in het centrum dragen de aanwezige bijzondere gebouwen en functies (met 

name panden rondom de Markt en in de Jhr. Von Heijdenstraat) bij aan de sfeer in het 

centrum. In het hart zijn dat met name het gemeentehuis, de kerken en de daarbij behorende 

pastorieën. Het centrum en met name de Markt worden vrij intensief gebruikt voor diverse 

evenementen zoals de weekmarkt, kermis en manifestaties.  
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De inrichting van het centrum laat te wensen over. Het Marktplein ziet er rommelig uit door 

de aangebrachte hoogteverschillen, de her en der geplante bomen en de geparkeerde auto's 

op het plein. In het centrum is op dit moment weinig groen aanwezig. De aanwezige tuinen 

horen duidelijk bij het dorpsbeeld van Haaksbergen, maar deze zijn voornamelijk privé-

eigendom en niet toegankelijk.  

Het meest noordelijk deel van de Hibbertstraat behoort momenteel tot het winkelgebied. 

Hier geeft de achtergevel van de HEMA een negatieve uitstraling. In het verlengde ligt 

tussen De Braak en het Meuke een braakliggend terrein (voormalig terrein de Bron).  

Probleemanalyse 
Haaksbergen heeft in vergelijking met kernen van gelijke omvang een langgerekt groot 

centrum. Lastig hierbij is dat hier sprake is van drie, nu los van elkaar functionerende 

winkelstraten. Als deze winkelstraten aan elkaar geknoopt kunnen worden door de 

ontbrekende schakel toe te voegen, gaat het centrum als een geheel beter functioneren. Deze 

koppeling zou kunnen plaatsvinden door het gebied rondom de Markt te versterken die dan 

als een spil fungeert tussen de winkelstraten. Daarnaast zal het lineaire karakter van het 

centrum doorbroken moeten worden om het 'lopen' van een circuit mogelijk te maken. Van 

groot belang is dat het centrale marktplein, het hart van Haaksbergen, een levendige plek 

wordt waar mensen samenkomen.  

 

De oplossing voor het probleem wordt gevonden in enerzijds de invulling van de 

'ontbrekende schakel', een plan voor het hart van Haaksbergen zoals aangegeven op 

afbeelding 11 en anderzijds door de uitvoering van het flankerend beleid waarmee door het 

onderscheiden van schillen en poorten deelgebieden op de juiste wijze worden bestemd. Dit 

is in de volgende paragraaf verder uitgewerkt. 

 

 

 

 

Afbeelding 10 

Huidige situatie 

Marktplein 

Molenstaat 

Jhr. von Heijdenstraat 

De Bron Marktplein 
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4.2 TOEKOMSTIGE SITUATIE CENTRUM 

Stedenbouwkundig plan 'de ontbrekende schakel' 
Het stedenbouwkundig plan voorziet in een nieuwe winkelpromenade die de Spoorstraat 

met de Markt verbindt. In het verlengde van deze promenade komt ook winkelbebouwing 

op het Marktplein (hoek Molenstraat) en bebouwing naast de Wereldwinkel, zodat de 

relatie met de Jhr. von Heijdenstraat wordt versterkt. Door dit alles komen de winkelstraten 

meer in elkaars invloedsfeer te liggen, wordt het marktplein aantrekkelijker, ontstaan 

nieuwe loopcircuits en komt er meer dynamiek in het centrum. De nieuwe promenade gaat 

samen met de te herinrichten Markt onderdeel uitmaken van een ruimtelijk zeer helder 

concept. Afbeelding 12 geeft het stedenbouwkundig plan voor het centrum weer.  

 

Afbeelding 11 

Ontbrekende schakels  

 

Afbeelding 12 

Stedenbouwkundig plan 
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In het gebied tussen De Braak en het Meuke komt een uitgebreid winkelcomplex. Hieronder 

komt een openbare parkeergarage die ontsloten zal worden vanaf het Meuke. Dit complex, 

waar ook een supermarkt wordt gerealiseerd gaat als trekker, als nieuw bronpunt voor het 

hart van Haaksbergen functioneren en maakt de promenade levensvatbaar.  

 

Bestuur, cultuur, recreatie en winkelen komen in het hart van Haaksbergen samen. Het 

centrum krijgt een nieuwe impuls, waardoor de omliggende winkelstraten met elkaar 

verbonden worden. Spoorstraat, Molenstraat en Jhr. von Heijdenstraat behouden hun eigen 

aantrekkingskracht door de reeds aanwezige bronpunten hier. De Marktpromenade gaat in 

deze relatie als een 'bypass' werken.  

Bij het plan is rekening gehouden met de schaal en sfeer van Haaksbergen. Het plan sluit 

goed aan bij de bestaande omgeving. De monumenten, de tuinen, de nieuwe (autovrije) 

inrichting van de Markt, de nieuwe winkels met een goede parkeervoorziening en niet te 

vergeten de nieuw toe te voegen woningen (ruim 80 appartementen in verschillende grootte 

en prijsklasse, koop en huur) geven straks het hart van Haaksbergen een geheel nieuw 

aanzien. Het wordt een volwaardig hart waar je kunt shoppen en uitgaan en waar goed 

gewoond en gewerkt kan worden. De Markt zal een plein worden om langer te verblijven.  

 

Duurzame stedenbouw is het doel. Met de juiste uitwerking van het stedenbouwkundige 

plan in de bebouwing en de inrichting van de openbare ruimte zal het hart van 

Haaksbergen ook op de lange termijn een grote mate aan leefkwaliteit voor verschillende 

gebruikersgroepen bieden.  

 

Afbeelding 13 

Schetsontwerpen en impressies 

Hoek Molenstraat  

Entree het Meuke-Hibbertstraat 

Impressie openbare ruimte 

Marktplein  
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Flankerend beleid  
De nieuwe ontwikkeling heeft als gevolg dat winkels zich zullen vestigen in de nieuwe 

panden. Dit kunnen nieuwe vestigingen zijn of verplaatsingen van buiten Haaksbergen, 

maar het kan ook verplaatsingen binnen Haaksbergen betreffen. De ontwikkeling van het 

Marktpromenadeplan biedt de gemeente de kans een streefbeeld voor het centrum waar te 

maken. Het door de gemeente opgestelde flankerend beleid welke input is geweest voor dit 

bestemmingsplan vormt hiervoor de basis. 

Streefbeeld 
Het streefbeeld voor het centrum is opgebouwd uit een drietal te herkennen schillen met elk 

een eigen samenstelling van toegestane functies binnen de bestemming. 

De eerste schil 
Rond de 'fun-pool', de markt, is de eerste schil gesitueerd. Uitgangspunt voor de Markt is 

gezelligheid en levendigheid; kortom 'fun'. In het streefbeeld wordt hier met name gedacht 

aan horecavoorzieningen, het gemeentehuis en eventueel een cultureel centrum. Disco's en 

dancings worden niet wenselijk geacht op de Markt. Deze zullen elders gesitueerd moeten 

worden. Ook detailhandel wordt toegestaan. 

De tweede schil 
Alle winkelstraten vanaf de 'run-pool' aan de Spoorstraat tot en met de entrees aan de 

Blankenburgerstraat, de Molenstraat en de Von Heijdenstraat, vallen binnen de tweede 

schil. Binnen deze schil zal sprake zijn van op een levendige winkelstraat toegespitste 

samenstelling van winkelfuncties. Het ideaal 'winkelbeeld' omvat daarbij 

winkelvoorzieningen in de dagelijkse en niet-dagelijkse sector. Horecavoorzieningen zoals 

restaurants, pannenkoekenhuizen, shoarmazaken en koffiehuizen versterken de 

levendigheid en aantrekkelijkheid van dit deel van het kernwinkelgebied.  

Ook zakelijke en ambachtelijke dienstverlening is in dit gebied toegestaan. Woningen op de 

begane grond behoren niet tot het streefbeeld. Wonen op de verdieping draagt bij aan de 

sociale controle en leefbaarheid op momenten dat de winkels niet geopend zijn.  

De derde schil 
De rand van het centrumgebied aan de binnenzijde van de centrumring en bepaalde delen 

aan de buitenzijde van deze ring, dat wil zeggen een deel van de Blankenburg en de 

noordzijde van de Blankenburgerstraat, vormen de derde ring. De derde ring is een 

overgangsgebied tussen het kernwinkelgebied en de woonkom. In een dergelijke zone 

komen van oudsher diverse functies voor die gerelateerd zijn aan het centrumgebied. Ook 

in de nieuwe situatie, het streefbeeld, is een dergelijke overgangszone gewenst. Hierin 

kunnen bedrijven met een lichte milieuhindercategorie (1 en 2), zakelijke dienstverlening, 

maatschappelijke functies inclusief onderwijsinstellingen en woonfuncties geplaatst 

worden. Voor de aanwezige winkelvoorzieningen en horeca geldt dat deze in principe 

gesitueerd zouden moeten worden in het centrumgebied, maar wel in de derde ring 

gehandhaafd mogen blijven.  

De poorten 
Het streefbeeld gaat uit van versterking van de ruimtelijk-functionele herkenning van het 

centrumgebied. Bij elke entree van het centrumgebied (de Molenstraat, de Von 

Heijdenstraat, de Blankenburgerstraat en de Spoorstraat) zou het mogelijk moeten zijn door 

middel van een ruimtelijke versterking, het bouwen van 1 of maximaal 2 extra lagen ten 

opzichte van de omgeving met een maximale goothoogte van 12 meter (is 4 bouwlagen), de 

poortwerking te versterken. Binnen Haaksbergen is echter géén planologische ruimte (dpo, 
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woningbouwcontingenten) voor een ruimtelijke versterking door middel van het uitbreiden 

van het woningaantal en/of het winkelvloeroppervlak. Derhalve is deze verruiming van de 

bebouwingsvoorschriften vooralsnog niet in dit plan mogelijk gemaakt. Op het moment dat 

hiervoor wel planologische ruimte is, kan via een herziening een dergelijke ontwikkeling 

worden gerealiseerd. Bij het monument aan de Molenstraat is, ter bescherming van deze 

bebouwing, een dergelijke verruiming van de bouwhoogte in de vorm van een hoogteaccent 

niet gewenst. 

4.3 HET PLANGEBIED FASE 1 

Binnen het plangebied van voorliggend plan zijn naast detailhandel en horeca ook twee 

kerken en het gemeentehuis gelegen. Hoewel het bestemmingsplan in principe de bestaande 

situatie regelt zijn onderstaande nieuwe ontwikkelingen in het plan meegenomen. Deze 

maken onderdeel uit van het totale Marktpromenadeplan. In aanvulling op en als 

versterking van het Marktpromenadeplan wordt het openbaar gebied opnieuw ingericht.  

4.3.1 ZORGWONINGEN EN COMMERCIËLE RUIMTE NAAST DE WERELDWINKEL 

In het Marktpromenadeplan wordt de Pastorietuin gezien als zelfstandige ruimte naast de 

Nederlands Hervormde Kerk. Hierbij wordt voor een verbeterde aansluiting tussen de 

Markt en de Dr. Prinsstraat verbindende bouwelementen in de tuin geprojecteerd. De 

nieuwbouw moet aansluiten bij de bouwstijl, bouwkorrel en gedetailleerdheid van de 

bebouwing in de directe omgeving. De Pastorietuin is een relatief kleine locatie maar heeft 

stedenbouwkundig wel een belangrijke functie. De tuin rondom de pastorie en de 

Nederlands Hervormde kerk is een groene stilteplek in het centrum van Haaksbergen. De 

kwaliteit van de tuin rond de pastorie is minder dan van de tuin bij de kerk. De beide tuinen 

worden van elkaar gescheiden door een haag. Door de nieuwbouw wordt een sterkere 

begrenzing aangebracht tussen de Pastorietuin en de tuin bij de kerk. 

 

In de Pastorietuin zijn de volgende plannen gerealiseerd of in voorbereiding: de renovatie 

van de huidige pastorie horende bij de Nederlands Hervormde Kerk tot kantoor voor 

Domijn, nieuwbouw in de vorm van zorgappartementen plaatsvinden voor de huisvesting 

van volwassenen uit een specifieke doelgroep (gehandicapte volwassenen aan de zijde van 

de Dr. Prinsstraat en aan de Jhr. Von Heijdenstraat commerciële ruimten met hierboven 

appartementen naast de Wereldwinkel. 

Zorgappartementen (art. 19 lid 2 WRO procedure afgerond) 
Het betreft hier nieuwbouw van 15 zorgappartementen voor een specifieke doelgroep 

namelijk somatische gehandicapte volwassenen in de leeftijd van 18 tot 70 jaar. Door de 

meer zelfstandige wooneenheden in het centrum van Haaksbergen te plaatsen krijgen deze 

bewoners meer plaats in de maatschappij. Ook het bezoeken van de centrumvoorzieningen 

zoals winkels en horeca wordt hierdoor gemakkelijker. 

Het wooncomplex zal bestaan uit drie woonlagen, waarvan de bovenste laag in een schuine 

kap ligt. Er zijn twee bouwdelen die samen één bouwvolume vormen. Aan de achterzijde is 

er slechts één bouwlaag. Hierboven is een dakterras aangelegd. Afbeelding 14 geeft een 

goed beeld van de geplande nieuwbouw. Onder het gebouw wordt een parkeerkelder 

gerealiseerd. De inrit van deze parkeerkelder komt aan de westzijde van het gebouw en 

wordt ontsloten via de Dr. Prinsstraat. Voor deze ontwikkeling is een art. 19 lid 2 WRO 

procedure gevolgd en inmiddels is de bouwvergunning eerste fase verleend. De 

planologische procedure is hiervoor afgerond. 
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Commerciële ruimte en appartementen Jhr. Von Heijdenstraat 
Door de open ruimte tussen de N.H. pastorie en de Wereldwinkel op te vullen ontstaat een 

betere overgang naar de Jhr. von Heijdenstraat. De vrijstaande monumentale gebouwen zijn 

bepalend geweest voor het ontwerp van de bebouwing. Met een klassieke en statige 

uitstraling sluit het aan bij de nabij gelegen monumenten. Beneden krijgt het pand 

hoofdzakelijk een centrumfunctie en boven wordt straks gewoond. De bewoners van de 

appartementen krijgen een parkeerplaats in de parkeerkelder van de zorgappartementen in 

de Pastorietuin. 

4.3.2 NIEUWBOUW HOEK MOLENSTRAAT - MARKT 

Het gebouw op de hoek Molenstraat wordt uitgevoerd in drie lagen met kap. Aansluiting bij 

de Molenstraat is gezocht door de strakke vorm iets door te zetten, met glas een soort 

scheiding te maken en vervolgens de stijl van de kapperszaak van ten Asbroek over te 

nemen. Het pand komt los te staan van de kapper en krijgt een arcade. Het hoekpand zal 

tweezijdig gericht zijn.  

4.3.3 HERONTWIKKELING IN OPENBAAR GEBIED 

Met als basis het Masterplan Marktpromenade is de herinrichting van de openbare ruimte 

in het centrum uitgewerkt ('Ontwerp openbare ruimte centrum Haaksbergen, 2007). Het 

vergroten van de bestaande kwaliteit in het historische centrum van Haaksbergen is de 

hoofddoelstelling van de herstructurering en de herinrichting. Hierbij wordt er naar 

gestreefd om het centrum in de nieuwe situatie niet alleen goed en veilig te laten 

functioneren, maar tevens om een hoogwaardige kwaliteit te realiseren van de bebouwde 

omgeving. In afbeelding 15 is de inrichtingsschets van de openbare ruimte rond de Markt 

opgenomen.  

 

 

Afbeelding 14 

Impressie nieuwbouw 

zorgappartementen 
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De sfeer 
De historische sfeer van het centrum wordt gezien als een belangrijke kwaliteit. Bij de 

herinrichting van de openbare ruimte is er dan ook naar gestreefd om aan te sluiten bij de 

bestaande historische en dorpse sfeer.  

Het centrum ondergaat een herstructurering. Voor de beleving van het centrum houdt dit in 

dat er globaal twee verschillende sferen te onderscheiden zijn:  

 het oude te handhaven centrumgebied met het Kerkplein(=Markt) en de aanloopstraten 

(Spoorstraat, Ruisschenborgh, Jhr. Von Heijdenstraat, en de Molenstraat); 

 het nieuwe herstructureringsgebied met de Promenade, het Meukeplein, en een deel van 

de Braak en het Meuke.  

De vloer 
Het concept van de herinrichting is er op gebaseerd dat de historische kern over een groter 

gebied voelbaar wordt gemaakt. Met name de vloer/de bestrating van de verschillende 

stedenbouwkundige ruimtes, zoals het (oude) Kerkplein en de (nieuwe) Promenade, is een 

sterk verbindende factor bij de herinrichting. Daarnaast zullen inrichtingselementen, zoals 

meubilair en verlichting, zo optimaal mogelijk op elkaar worden afgestemd om de 

samenhang nog verder te vergroten. Overgangen tussen straten en in straten worden op 

subtiele wijze vormgegeven (subtiele lijngoot, afwijkende bestratingpatroon of een smalle 

strook natuursteen). 

Afbeelding 15 

Inrichtingsschets 
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De kerk en het plein 
Naast de cultuurhistorische waarde hebben de kerk en het Kerkplein een hoge 

stedenbouwkundige waarde. Van oudsher vormt de kerk het hart van Haaksbergen. Dit 

wordt benadrukt door de ligging van de kerk temidden van de pleinbebouwing. De kerk 

staat als het ware op het plein, waarbij er sprake is van een voorzijde en een achterzijde.  

Stedenbouwkundig gezien, wordt de zelfstandige positie van de kerk versterkt door de kerk 

als het ware op een sokkel te plaatsen, die omrand wordt met een mooie natuurstenen band. 

Hierdoor wordt de kerk als bijzonder gebouw in de context benadrukt.  

De groene en dorpse karakteristiek wordt versterkt door de met een natuurstenen band 

afgebakende ruimte rondom de kerk deels met gras te vullen.  

Het groen 
Het is een uitgangspunt van de gemeente om in het centrum van Haaksbergen naar meer 

groen te streven. Dit draagt tegelijkertijd bij aan het behalen van de doelstelling van de 

gemeente om het historisch centrum dorps in te richten. Een informele groenstructuur 

versterkt namelijk het dorpse karakter. 

 

Vanwege bovenstaande is het bij de uitwerking van de herinrichting dan ook van essentieel 

belang dat de afgebakende zone rondom de kerk een groene karakteristiek krijgt. Dit wordt 

bereikt door het enigszins verhoogde vlak (de sokkel) in te zaaien met gras. Ook het behoud 

van de twee pastorietuinen binnen het plan draagt bij aan de dorpse karakteristiek en is 

tevens van cultuurhistorisch belang. 

 

De bomen op het Kerkplein zijn dusdanig gepositioneerd dat er, vanuit de aanloopstraten 

gezien (de Spoorstraat, Ruisschenborg, de Jhr. Von Heijdenstraat en de Molenstraat) altijd 

een boom zichtbaar is. Doordat de bomen her en der verspreid staan, wordt de 

informele/dorpse karakteristiek versterkt, en wordt voorkomen dat karakteristieke of 

historische gevels aan het oog worden onttrokken. Bij de positionering van de nieuwe 

bomen op het plein is tevens rekening gehouden met de opstellingsmogelijkheden van de 

markt. 

Inrichtingselementen 
De inrichtingselementen, zoals het meubilair, de vuilnisbakken, de fietsenstallingen, de 

bewegwijzering, de paaltjes, en de verlichting hebben een terughoudend karakter. De 

vormgeving en het kleurgebruik van de inrichtingselementen worden zo veel mogelijk op 

elkaar afgestemd. 

Het gebruik van het openbaar gebied 
Om een hoge belevingskwaliteit te kunnen realiseren en de toeristisch/recreatieve functie te 

versterken, worden de auto en het vrachtverkeer zo veel mogelijk geweerd uit het hart van 

Haaksbergen.  

 

Het gedeelte van de Spoorstraat, gelegen tussen de Markt en de Blankenburgerstraat wordt 

afgesloten voor auto's, waarbij het verkeer door de Blankenburgerstraat wordt geleid. Dit 

deel van de Spoorstraat wordt dan als hoogwaardig verblijfsgebied ingericht met eenzelfde 

uitstraling als de inrichting van het Kerkplein. De bestaande parkeerplaatsen komen hierbij 

te vervallen. Naast een opwaardering tot hoogwaardig winkel- en verblijfsgebied, wordt de 

Spoorstraat op deze wijze sterker betrokken bij het hart van het dorp.  
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De Molenstraat ondervindt eenzelfde metamorfose als het voorgenoemde deel van de 

Spoorstraat. Ook hier wordt de auto geweerd, komt het parkeren te vervallen, en wordt de 

belevingskwaliteit van dit gebied verhoogd door de inrichting af te stemmen op de 

inrichting van het Kerkplein.  

 

Geconcludeerd kan worden dat de bereikbaarheid met de auto voor winkels in de 

Spoorstraat en de Molenstraat afneemt, maar dat de inrichting een hogere verblijfskwaliteit 

krijgt. Hierdoor worden de straten als winkelgebied aantrekkelijker, en wordt de 

samenhang van het centrum versterkt. 

 

Voor een uitgebreide beschrijving van de fietsroutes, het auto- en fietsparkeren en de 

bevoorrading wordt verwezen naar paragraaf 3.12. 

4.3.4 HERINRICHTING RUISSCHENBORGH 

De openbare ruimte van de Ruisschenborgh zal heringericht worden. Er komt een logischer 

inrichting van de straat, de voetpaden,  het openbaar groen e.d. De Ruisschenborgh moet 

een belangrijke (en uitnodigende) toegang tot het centrum worden. 
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HOOFDSTUK5 Toelichting op  
   de planregels 

5.1 ALGEMEEN 

In dit hoofdstuk worden de van het bestemmingsplan deel uitmakende planregels voor 

zover nodig van een nadere toelichting voorzien. 

 

De planregels geven inhoud aan de op de verbeelding aangegeven bestemmingen. Ze geven 

aan waarvoor de gronden en opstallen al dan niet gebruikt mogen worden en wat en hoe er 

gebouwd kan of mag worden. Bij de opzet van de planregels is getracht het aantal regels zo 

beperkt mogelijk te houden en slechts datgene te regelen, wat werkelijk noodzakelijk is. 

 

De bij dit plan behorende planregels zijn onderverdeeld in vier hoofdstukken, te weten: 

1. Inleidende regels 

2. Bestemmingsregels 

3. Algemene regels 

4. Overgangs- en slotregels. 

 

In hoofdstuk 1 worden enkele in de planregels gehanteerde begrippen nader verklaard, 

zodat interpretatieproblemen zoveel mogelijk worden voorkomen. Daarnaast wordt 

aangegeven op welke wijze gemeten dient te worden. 

In hoofdstuk 2 worden specifieke regels gegeven voor de op de verbeelding aangegeven 

bestemmingen. De artikelen bestaan uit een bestemmingsomschrijving en bouwregels en zo 

nodig uit ontheffingsbevoegdheden, wijzigingsbevoegdheden en specifieke gebruiksregels. 

In beginsel is de bestemmingsomschrijving bepalend voor het gebruik (zowel in enge als in 

ruime zin) van de grond. 

Hoofdstuk 3 bevat regels die van toepassing zijn op meerdere bestemmingen, zodat het uit 

praktische overwegingen de voorkeur verdient deze in een afzonderlijk hoofdstuk onder te 

brengen. 

In hoofdstuk 4 tenslotte worden de overgangs- en de slotregel benoemd. 

 

In het Besluit ruimtelijke ordening zijn standaardregels opgenomen voor 

bestemmingsplannen. Deze standaardregels moeten opgenomen worden in het 

bestemmingsplan. Het gaat hier bijvoorbeeld om de anti-dubbeltelregel en de 

overgangsregeling. De regels zijn in het bestemmingsplan opgenomen. 
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5.2 NADERE TOELICHTING OP DE PLANREGELS 

Artikel 3: Bedrijf-Nutsvoorziening 
De voor Bedrijf- Nutsvoorziening aangewezen gronden zijn bestemd voor 

nutsvoorzieningen met daaraan ondergeschikte verkeers-, water- en groenvoorzieningen. 

Artikel 4, 5 en 6: Centrum-1/Centrum-2/ Centrum-3 
Het bestemmingsplan is opgedeeld in een drietal centrumgebieden: 

 Bestemming Centrum-1 (Artikel 4) 

 Bestemming Centrum-2 (Artikel 5) 

 Bestemming Centrum-3 (Artikel 6) 

Elk van deze drie (centrum-) bestemmingen worden gekenmerkt door een specifieke 

samenstelling van toegestane functies binnen de bestemming. 

Centrum- 1: Markt 
Dit centrumgebied wordt gevormd door de Markt, de Pancratiuskerk en de rond de Markt 

gelegen bebouwing. 

In het ontwikkelingsplan is de Markt aangewezen als een te ontwikkelen horecaplein. In dit 

bestemmingsplan is de visie uit het ontwikkelingsplan overgenomen en is het mogelijk 

horeca in de vorm van restaurants en cafés, maar met uitzondering van discotheken en 

bardancings, op de markt te realiseren, zodat de Markt zich tot een bruisend middelpunt 

van het gehele centrum kan ontwikkelen. 

 

De Markt kenmerkt zich voor het overige door het aantal maatschappelijke functies dat op 

en rond de markt is gevestigd, zoals de Pancratiuskerk, het gemeentehuis, de pastorie en de 

Nederlandse Hervormde Kerk. Binnen de bestemming Centrum-1 zijn maatschappelijke 

functies met uitzondering van educatieve-, sport-, en recreatieve voorzieningen toegestaan. 

 

Naast deze functies worden tevens detailhandel (met uitzondering van supermarkten), 

ambachtelijke dienstverlening, zakelijke dienstverlening en wonen op de verdieping, met 

daarbij behorende parkeer-, water- en groenvoorzieningen toegestaan. 

 

Wonen op de begane grond is niet toegestaan. Via een ontheffingsbevoegdheid bestaat de 

mogelijkheid de functie wonen alsnog toe te staan op de begane grondlaag. Eveneens 

kunnen via een ontheffing, de educatieve-, sport- en recreatieve voorzieningen toegestaan 

worden. 

Centrum-2: Winkelstraten 
Het centrumgebied dat wordt gekenmerkt door de winkelstraten in het centrum, heeft de 

bestemming Centrum-2 gekregen. Deze bestemming bestaat grofweg uit 

Blankenburgerstraat, Spoorstraat, Molenstraat en Von Heijdenstraat. Het karakter van dit 

gebied wordt bepaald door de winkelfunctie. 

 

Horeca in de winkelstraten is in de vorm van Horeca-1 en Horeca-2 bedrijven toegestaan. 

 

Naast de functies Horeca-1 en Horeca-2 worden tevens detailhandel (met uitzondering van 

supermarkten), ambachtelijke dienstverlening,  maatschappelijke functies, zakelijke 

dienstverlening en wonen  op de verdieping, met daarbij behorende parkeer-, water- en 

groenvoorzieningen toegestaan.  
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Wonen op de begane grond is  in beginsel niet toegestaan. Alleen ter plaatse van de 

functieaanduiding 'wonen' is wonen op de begane grond toegestaan en via een 

ontheffingsbevoegdheid bestaat de mogelijkheid de functie wonen alsnog toe te staan op de 

begane grondlaag. 

Centrum-3: Centrumrand 
Het derde centrumgebied wordt gevormd door de centrumrand. Dit gebied is gelegen 

binnen de centrumring en heeft de bestemming Centrum-3. Deze bestemming wordt 

gekenmerkt door een diversiteit aan functies. Wonen, zakelijke dienstverlening, en 

maatschappelijke doeleinden  zijn rechtstreeks toegestaan. Bestaande detailhandel (met 

uitzondering van supermarkten) wordt toegelaten middels een nadere aanduiding op de 

verbeelding. Via een ontheffingsbevoegdheid kan de aanduiding detailhandel van de 

verbeelding worden verwijderd, indien de desbetreffende functie ter plaatse is beëindigd en 

voortzetting op korte termijn in redelijkheid niet is te verwachten. 

Bouwregels Centrum-1/ Centrum-2/ Centrum-3 
Binnen een door bouwgrenzen en/of aanduidingsgrenzen aangeduide gronden mogen 

gebouwen gerealiseerd worden volgens de op de verbeelding aangegeven goothoogte en 

bouwhoogte. Het maximale bebouwingspercentage, aangegeven op de plankaart, geeft aan 

hoeveel procent bebouwd mag worden van de op de verbeelding aangegeven gronden 

waarop gebouwen zijn toegestaan. Voor de hoofdgebouwen geldt in bijna alle gevallen een 

bebouwingspercentage van 100%. Het hoofdgebouw dient in principe (afwijkingen zijn 

mogelijk) in de gevellijn gebouwd te worden. Voor de overige bouwwerken, geen 

gebouwen zijnde geldt, binnen de centrumdoeleinden dat deze gebouwd mogen worden 

volgens de voor die gronden geldende aanduiding en de in de planregels gegeven 

maatvoering waarin de maximale goot- en bouwhoogte en bebouwingspercentage is 

aangegeven. Voor Centrum-2 is een bijgebouw regeling opgenomen die slechts geldt voor 

de gronden behorende bij de woningen die door middel van de functieaanduiding 'wonen' 

op de verbeelding nader zijn aangeduid. 

Voor alle centrumdoeleinden is de maximale toegestane bedrijfsvloeroppervlakte voor 

detailhandel en dienstverlening 600 m². De beschikbare ruimte kan per centrumgebied 

verschillend ingevuld worden afhankelijk van de toegestane functiemogelijkheden. Via een 

specifieke gebruiksregel worden in alle centrumdoeleinden, supermarkten uitgesloten. 

Wonen binnen Centrum-1/Centrum-2/Centrum-3 
Binnen de centrumgebieden wordt onderscheid gemaakt in de mogelijkheden van de 

functie wonen. Zo is wonen in Centrum-1 en Centrum-2 alleen toegelaten op de verdieping 

en wordt zodoende wonen op de begane grond uitgesloten, wat de mogelijkheid van 

entrees voor de woningen op verdiepingen op de begane grond niet uitsluit. Via een 

ontheffingsbevoegdheid wordt de mogelijkheid geboden om wonen op de begane grond in 

Centrum-1 en Centrum-2 mogelijk te maken. In Centrum-2 is wonen op de begane grond 

uitsluitend rechtstreeks toelaatbaar op de gronden ter plaatse van de op de verbeelding 

aangegeven functieaanduiding ' Wonen'. In Centrum-3 wordt wonen op de begane grond en 

op verdieping rechtstreeks bestemd. 

Artikel 7: Groen 
Het grote groenelement achter de Markt is bestemd als 'Groen'. Deze bestemming is voor 

publiek toegankelijk. 
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Artikel 8: Tuin 
De tuin van de pastorie heeft de bestemming Tuin gekregen. Deze bestemming betreft de 

gronden waarop in beginsel slechts bouwwerken, geen gebouwen zijnde tot een hoogte van 

niet meer dan 2 meter mogen worden geplaatst.  

Artikel 9: Verkeer 
Deze gronden zijn aangewezen voor openbare verkeersvoorzieningen. 

Artikel 10: Verkeer- Verblijf 
Deze gronden zijn aangewezen voor de openbare ontsluiting van de percelen en daarbij 

behorende voorzieningen. Ter plaatse van de specifieke functieaanduiding 'waardevolle 

bomen', worden de waardevolle bomen op en rond de Markt beschermd. Hieraan is een 

regeling inzake een aanlegvergunningstelsel en bebouwingsregel gekoppeld ter 

bescherming van deze bomen. 

Artikel 11: Wonen 
De bestemming wonen omvat het nieuw te bouwen woonzorgcomplex aan de  

Dr. Prinsstraat. Het betreft hier nieuwbouw voor een specifieke doelgroep namelijk 

somatische gehandicapte volwassenen in de leeftijd van 18 tot 70 jaar.  

 

Binnen de bestemming wonen is de bouwblokregeling als volgt geregeld. Binnen een door 

bouwgrenzen omgeven gronden mag het hoofdgebouw gerealiseerd worden volgens de op 

de verbeelding aangegeven goothoogte en bouwhoogte. Voor vrijliggende zijgevels is een 

minimale afstand van 3 meter tot de zijlingse perceelgrens vereist om voldoende afstand 

tussen het hoofdgebouw en het aangrenzende perceel te garanderen. Een 

ontheffingsregeling maakt een geringere afstand mogelijk. 

Artikel 12: Anti- dubbeltelregel 
Deze bepaling is opgenomen om een ongewenste verdichting van de bebouwing te 

voorkomen. Deze zou zich kunnen voordoen indien een deel van een bouwperceel dat reeds 

bij de berekening van een maximaal bebouwingspercentage was betrokken wederom bij een 

dergelijke berekening, doch nu ten behoeve van een ander bouwperceel wordt betrokken. 

Artikel 13: Algemene gebruiksregel 
In de Wet ruimtelijke ordening is in artikel 7.10 lid 1 een algemeen gebruiksverbod 

opgenomen. Deze gaat uit van de gedachte dat het gebruik uitsluitend mag plaatsvinden in 

overeenstemming met de bestemming. In beginsel is de bestemmingsomschrijving van de 

betreffende bestemming bepalend. In verband met het schrappen van het bordeelverbod is 

expliciet opgenomen dat onder strijdig gebruik in ieder geval wordt verstaan het (laten) 

gebruiken van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting. Voor veel bestemmingen is 

dit evident, maar omdat dat in casu voor alle bestemmingen geldt, is het om discussie te 

voorkomen expliciet opgenomen. Hetzelfde geldt voor het algemeen verbod van het 

gebruik van gronden als sta- of ligplaatsen voor onder andere onderkomens, stortplaats of 

opslagplaats. 

Artikel 14: Algemene aanduidingsregels: Cultuurhistorische waarde 
De voor Waarde- Cultuurhistorische aangewezen gronden zijn, behalve voor de daar 

voorkomende bestemming(-en), mede bestemd voor de bescherming van aanwezige 

cultuurhistorische waarden zoals die aan de bestaande bebouwing te onderkennen zijn.  

De bescherming komt tot uiting door de aan of in de omgeving van deze dubbelbestemming 

begrepen bebouwingen niet mag worden gebouwd. Op de verbeelding worden deze 
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waarden met een functieaanduiding gemarkeerd door middel van een specifieke 

functieaanduiding-Cultuurhistorische waarde. 

Artikel 15: Algemene ontheffingsregel 
Aan burgemeester en wethouders wordt hier de bevoegdheid gegeven om ontheffing te 

verlenen van de planregels. Duidelijk is dat niet alle ontheffingen op alle bestemmingen van 

toepassing zijn. Voorts is van belang dat het bestaan van de bevoegdheid niet mag leiden tot 

een automatisme in het verlenen van ontheffing: conform de Algemene wet bestuursrecht 

moeten burgemeester en wethouders de rechtstreeks bij het besluit betrokken belangen 

afwegen. Overigens is de bevoegdheid beperkt in die zin dat geen ontheffing mag worden 

verleend indien onevenredige afbreuk wordt gedaan aan een aantal men name genoemde 

belangen. 

Artikel 16: Algemene wijzigingsregel 
In dit artikel wordt aan Burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven het plan te 

wijzigen voor wat betreft het wijzigen van de staat van bedrijfsactiviteiten, indien 

ontwikkelingen op het gebied van de milieuhygiëne, dan wel technologische 

ontwikkelingen daartoe aanleiding geven. 

Artikel 17: Algemene procedureregels 
Voor een besluit tot verlening van ontheffing of het stellen van een nadere eis geldt de 

voorbereidingsprocedure als vermeldt in lid 17.1, waarbij de termijn van tervisielegging 2 

weken bedraagt. 

 

Voor het verlenen van een wijziging, wordt ingevolge artikel 3.6 lid 5 van de Wet 

ruimtelijke ordening, de voorbereidingsprocedure als  opgenomen in afdeling 3.4 algemene 

wet bestuursrecht van toepassing, waarbij de termijn van tervisielegging 6 weken bedraagt. 

 

Bij het verlenen van een aanlegvergunning wordt de procedure als opgenomen in 

artikel 3.18 van de Wet op de ruimtelijke ordening van toepassing in acht genomen. 

Artikel 18: Overgangsrecht 
In het Besluit ruimtelijke ordening is een algemeen geldende regeling opgesteld, die in elk 

bestemmingsplan moet worden opgenomen. Gekozen is voor een regeling in een aantal 

standaardbepalingen. De eerste standaardbepaling heeft betrekking op het overgangsrecht 

ten aanzien van bouwmogelijkheden, de tweede op het overgangsrecht ten aanzien van 

(andere) gebruiksmogelijkheden van de grond (gebruik in enge zin). Deze onderscheiding is 

klassiek binnen het ruimtelijk bestuursrecht. Gekozen is voor een zo min mogelijk 

uiteenlopende aanpak van beide onderdelen van het overgangsrecht in 

bestemmingsplannen, ten aanzien van de peildatum. Dat is het tijdstip dat als ijkpunt wordt 

aangehouden bij de vaststelling van de feitelijke en juridische situatie waarvan zal worden 

uitgegaan bij het vaststellen van de uit het overgangsrecht ten aanzien daarvan 

voortvloeiende rechten en verplichtingen. In beide artikelen is als peildatum gekozen voor 

het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan waarvoor het overgangsrecht 

geldt. Voor een verdere interpretatie van het overgangsrecht wordt verwezen naar de 

Memorie van toelichting bij het Bro. 

Artikel 19: Slotregel 
Ook de slotregel is een standaardregel die uit het Besluit Ruimtelijke ordening wordt 

overgenomen. 
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HOOFDSTUK6 Economische  
   uitvoerbaarheid 

Volgens artikel 3.1.6 Besluit ruimtelijke ordening (Bro) dient bij het voorbereiden van een 

bestemmingsplan een onderzoek te worden ingesteld naar de uitvoerbaarheid van dat plan.  

 

De ontwikkeling van zorgwoningen is een initiatief van Domijn. De bouwkavel voor de 

commerciële ruimte naast de Wereldwinkel zal waarschijnlijk verkocht worden aan Domijn.  

In deze situatie is sprake van een particulier initiatief. De plankosten zijn voor rekening van 

de initiatiefnemer. Initiatiefnemer heeft de gemeente Haaksbergen aangetoond dat voor de 

planvorming financiële middelen gereed zijn. Een beschrijving van de economische 

uitvoerbaarheid wordt daarom achterwege gelaten.  

 

Voor de nieuwe ontwikkelingen op de hoek Markt/ Molenstraat zal een exploitatieplan of 

overeenkomst moeten worden opgesteld. Op basis van eerste verkenningen kan vermeld 

worden dat het plan haalbaar is. In een later stadium zal dit vanzelfsprekend door middel 

van nadere berekeningen worden onderbouwd.  

 

(p.m.) 
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HOOFDSTUK7 Handhaving van  
   het plan 

De gemeentelijke overheid is verantwoordelijk voor de handhaving van het 

bestemmingsplan. Het doel is om situaties die in strijd zijn met de planregels tegen te gaan. 

Handhaving omvat verschillende activiteiten. Zo zal controle en toezicht plaats moeten 

vinden om te constateren of er overtredingen bestaan. Vervolgens zal in veel gevallen 

getracht worden om met overleg een einde te maken aan de overtreding. Als dit niet lukt, 

zullen specifieke handhavingsmiddelen worden toegepast zoals bestuursdwang. Het 

legaliseren van een overtreding of het gedogen van een overtreding valt niet onder 

handhaving2. 

7.1 PREVENTIEVE HANDHAVING 

Preventieve handhaving heeft als doel om op voorhand overtreding van het 

bestemmingsplan te voorkomen. Voor een doelmatige handhaving van een actueel 

bestemmingsplan dient aan een aantal (algemene) voorwaarden voldaan te worden: 

Voorlichting 
Duidelijkheid verschaffen over de inhoud en de doelstellingen van het bestemmingsplan. 

Hiervoor zijn voor de betrokken in het gebied inloopbijeenkomsten georganiseerd en zijn 

belangstellenden geïnformeerd over de bestemmingsplanprocedure.  

Klachtenregistratie 
Door toepassing van een (geautomatiseerd) klachtenregistratiesysteem kunnen de 

binnengekomen klachten worden geregistreerd. Bijvoorbeeld door het halfjaarlijks opstellen 

van een trendrapport kan inzicht verschaft worden hoe vaak een bepaald soort klacht 

voorkomt. Door verbeteracties kunnen in de toekomst klachten vermeden worden. 

Toezicht 
Structurele controle in het veld heeft consequenties voor de inzet van personeel. Er zal tijd 

beschikbaar moeten worden gesteld voor regelmatige controles in het gebied. In dit kader 

kan een afstemming tussen ruimtelijke ordenings- en milieucontroles mogelijk worden 

gemaakt door het geïntegreerd opstellen van een handhavingprogramma. 

                                                                 
2  Legaliseren is het in overeenstemming brengen van de overtreding met de geldende regelgeving. 

Legalisatie is mogelijk door vergunningverlening, het verlenen van een ontheffing of 

wijziging/herziening van het bestemmingsplan. Gedogen is het bewust afzien van handhaving. Het 

gedogen kan zowel expliciet geschieden in een schriftelijke gedoogbeschikking als impliciet in 

uitlatingen of gedragingen waaruit de overtreder kan afleiden dat wordt afgezien van handhaving. 
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De buitendienst ambtenaar dient herkenbaar te zijn, bijvoorbeeld door het beschikbaar 

stellen van speciale kleding of een auto met opschrift van de gemeente. 

Financiële maatregelen 
Financiële maatregelen zoals de verplichting extra legeskosten te betalen als pas achteraf een 

vergunning wordt aangevraagd of het verbinden van legeskosten aan de afgifte van een 

gedoogbeschikking kunnen een gunstig effect hebben. De mogelijkheden hiervoor worden 

nader uitgezocht. 

Heldere lijn 
Door een eenduidige lijn te brengen in de gedragingen van de gemeente, kan het optreden 

tegen overtredingen gemakkelijker gemotiveerd worden. Er ontstaat meer draagvlak voor 

het bestemmingsplan, omdat op gelijke wijze tegen gelijke gevallen wordt opgetreden. 

7.2 REPRESSIEVE HANDHAVING 

Handhaving kan plaatsvinden door publiekrechtelijk, privaatrechtelijk of strafrechtelijk 

optreden. Deze vormen van handhaving zijn repressief van karakter. Hiermee wordt 

bedoeld dat de gemeente middelen heeft, waarmee zij naleving kan afdwingen of tegen 

normafwijkend gedrag correctief kan optreden. De repressieve handhavingmiddelen 

worden hierna kort beschreven. 

Publiekrechtelijke handhaving 
Deze vorm van handhaving bestaat uit het toepassen van bestuursdwang of het opleggen 

van een dwangsom. Bestuursdwang omvat het doen wegnemen of herstellen van hetgeen in 

strijd is met de te handhaven regels of verplichtingen die uit de regels volgen. Dit houdt 

meestal in, dat illegaal gebouwde bouwwerken worden afgebroken en illegaal gebruik van 

gronden en opstallen wordt beëindigd. Het kan ook gaan om het beletten van een 

overtreding; in dat geval heeft een aanzegging tot bestuursdwang een preventieve werking. 

Voordat tot bestuursdwang wordt overgegaan moet sprake zijn van een volledige 

belangenafweging van het belang van de overtreder tegen het openbare belang.  

Privaatrechtelijke handhaving 
Een overheidsorgaan kan slechts in bepaalde gevallen privaatrechtelijk optreden in geval 

van een overtreding van een bestemmingsplan. Bij deze vorm van handhaving moet sprake 

zijn van een privaatrechtelijke relatie tussen de overheid en de burger. Dit kan het geval zijn 

doordat het overheidsorgaan eigenaar is van grond of gebouwen, als een privaatrechtelijke 

overeenkomst bestaat bij verkoop of erfpacht of als sprake is van een jegens de overheid 

onrechtmatige daad. Hierbij moet het belang van een overheidsorgaan geschaad worden; 

het enkel overtreden van een voorschrift is niet voldoende. 
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HOOFDSTUK8 Inspraak en overleg 

8.1 INSPRAAK 

Het voorontwerpbestemmingsplan wordt ter inzage gelegd. . Iedereen heeft dan de 

mogelijkheid zijn of haar reactie op het plan te geven. Er zijn vooralsnog geen redenen om 

aan te nemen dat het plan maatschappelijk niet uitvoerbaar is. 

8.2 OVERLEG 

In het kader van vooroverleg wordt het voorliggende plan naar de voor het plan relevante 

instanties gezonden. Onderstaand worden te zijner tijd de binnengekomen reacties 

samengevat weergegeven en voorzien van een gemeentelijke reactie. 

 

 

 

 

juni 2009. 


