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Hoofdstuk í lnleidende regels

Artikel í BegriPPen

1.1 plan:

het bestemmingsplan Dolphia - Gronausestraat 565 met identificatienummer NL.|MRO.O153'8P00168-0003

van de gemeente Enscfiede.

1.2 bestemmirEBdan:

de geometriscir bepaalde planobjec{en met de bijbehorende regels en de daarbij behorende bijlagen

1.3 aanduidirqg:

een geometrisc5 bepaald vlak of figuur, $raaíÍnee gronden ljn aangeduid, waar ingewlge de regels uan het

plan regels worden gesteld ten aanzien rian hetgebruik en/oÍhetbebouwen ran dea gronden-

1.4 aanduidilgsgr€rs:

de grens van een aanduiding indien heteen vlak befrefi-

1.5 achtererfgebhd:

erÍachter de lijn die het hoofdgebouw doorkruist op I meter achter de toorkant en van daaruit euenwijdig loopt

met het aangrenrend openbaar toegankelijk gebied, mnder het hooídgebouw opnieuw te doorkruisen of in

heterf achter hethoofigebouw te komen.

1.6 bebotruiqg:

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen ziinde-

1.7 bed and breakfast

een kleinschalige ovemachtingsaccommodatie gericht op het bieden van de mogelijkheid tot een toerisliscfi

en veelal kortdurend veólijÍ met het seneren mn ontbijt. Een bed & breakÍasl is ger,esligd in een woning of

een daarbij behorend gebouw en wordt geleid door de bewoners van de betrefiende woning- ln planologische

zin mlt een bed & breakÍast onder beroep of bedrijf aan huis.

í.8 beroep of bedriif aan huis:

een dienstrerlenend beroep op ambachtelijk, administatief, juridiscfr, medisch, therapeutisdr, kunsEinnig of

technisch gebied of daannee gelijk te stellen activiteiten, dan wel een kleinschalig bedrijf, dat in of bij een

woning wordt uitgeoefend, waanran de ruimielijke uitnrer*ing of uitstsaling met de woonfundie verenigbaar is

en waarbij de woning in overwegende mate de woonfunclie behoudt en degene die het beroep of het beddjf

uitoeÍent ook bewoner van de woning is.

í.9 beschermde boom:

een op het door burgemeester en wethouders rastgestelde bomenorczicfit weergegeven boom of

boomgroep en alle gemeentelilke bomen die niet op dit orrezichtljn weergegeten, waanDoÍ in de algemene

plaatselijke rcrordening een omgevingsuergunning voor het kappen mn houtopstanden rerplic*tt is gesteld-
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Í.í0 bestaardebebouwing:

één of meer gebcuwen en/of bouwwerken, geen gebouwen Zjnde en nietzijnde een tijdelijk toegestaan
bouwwerk, die op hetlijdstip van de inwerkingbeding mn dit plan voÍgens hetgeldende rechtaanwelg of in
uitoering zijn dan wel na datlijdstip zijn of mogen worden opgericht krachtens een omgevingsrergunning, die
rroór dat tijdsÍp is aangewaagd.

l.l1 bestemmingsgrens:

de grens van een bestemmingsvlak.

1.12 bestemmingsdak:

een geometiscfi bepaald $ak met eenzelfde bestemmlng

1.13 bijbehorendbouwwerk:

uitbreiding \ran een hoofdgebouw dan wel funclioneel met een lcfi op heEetffe perceel bevindend
hoofdgebouw rerbonden, daar al dan niet tegen aangebouwd gebouw, of ander bouwwerk, met een dak.

1.14 bouffen:

Hetplaatsen, hetgeheel of gedeeltelijk oprichten, rcmieuwen, veranderen of vergroten tttn een bouwwerk.

1.16 bouwgrens:

de grens vtrn een bouwvlak"

Í.í6 bouwlaag:

het doorlopende gedeelte trrn een gebouw dat door op gelijke of wijwel gelijke hoogte liggende vloeren of
balklagen wordt begrensd, anlks met inbegrip van de begane grond en met uítsluiting mn onderbouw of
kelder en zolder.

1.1T bouwperceel:

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingerolge de regels een zelÍstandige, bij elkaar behorende
bebouwing is toegelaten"

1.18 bornrperceelgrens:

De grens van een bouwperceel

í.Í9 bouwvlak:

een geometiscfi bepaald rdak, waarmee gronden ájn aangeduid, waar ingewlge de regels bepaalde
gebouwen en bouwwerken geen gebouwen Zjnde ájn toegelaten"

124 bowvwerk:

elke consfuctie ran enige omvang nan hout, steen, metaal of ander materiaal die hetij direct heEij índirecf
met de grond is verbonden, he2ij direct of indirect steun vindt in oÍop de grond.
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1.21 dak:

iedere bovenbeëindiging van een gebouw

1.22 dakopbottts:

een constructie, nietzijnde een dakkapel, op een hellend dakwaarin een of meerdere ftlffien zijn opgenomen

en die roozien is van ljwanden en een hellend dak, waarbij de nok nan deze constuc*ie hoger ligt dan de

nok nn hetoorsponkelijke dak.

1.23 erf:

al dan niet bebouwd perceel, of een gedeelte daaruan, dat direct is gelegen bij een hooffgebouw en dat in

feitelijk oplcht is ingerictrt ten dienste van het gebruik mn dat gebouw, Iroor zover het plan die inrichting niet

reóiedt.

1.24 gebouv:

elk bouwwerk, dat een vpor mensen loegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met wanden omsloten

ruimle rormt.

1.25 grenswaarde:

grenswaarde, als bedoeld in artikel 5.1,lid 3 van de Wet milieubeheer en aals uitgewerkt in het Besluit

e{eme rrciligheid inricfrlingen ten aanzien yan het niveau van het plaatsgebonden risico (PR)-

1.26 hogeregrenswaarde:

een bij een bestemmingsplan in achtte nemen maximale waarde toorde geluidsbelasting van woningen,

andere geluidsgercelige gebouwen en geluidsgeroelige terreinen, die hoger is dan de rnorkeurgrenswaarde

en die in een concreel gerral kan worden vastgesteld op grond mn de Wet geluidhinder en/oÍ het Besluit

geluidhinder-

1.27 hoofdgBborm:

een gebouw, oÍeen gedeelte daanran, dat noodakelijk is voor de venrerenlijking van de geldende of

toekomstige bestemming van een perceel en, indien meer gebouwen op het perceel aanwezig zijn, geleiop

die bestemming het belangrijkst is.

1.28 huishouden:

een uerztmeling nan één of meerdere personen die een zelfstandige huishouding lneren die ách kenrnerkt

door continu'iteit in samenstelling en onderlinge rcrbondenheid-

1.29 huisvesting in verband met manletzoÍg:

huisrrcsting in of bij een woning van één huishouden van maÍmaal lwee personen, van wie tenminste één

persoon mantelrcrg verleent aan of ontvangtvan een beuroner van die woning.

í.30 kameneerhuurpand:

een (te realiseren) woning /wooneenheid, die wordtgebruiktdoor 3 of meer personen die niet als één

huishouden kunnen worden aangemerkt- Een karnerrrerhuurpand kenmerlrt lch door het gezamenl'ljk

gebruik van kook- en wasgelegenheid en / of ioilet en in de meeste gevallen mel een gezamenlijk gebruikte

toegang.
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1.31 kelder:

het beneden peil gelegen gedeelte van een gebouw

1.32 kwetsbareobpcten:

de objecten als bedoeld in artikel I van het Besluit erdeme veiligheid inricfitingen, ljnde:
a. woningen, woonschepen en woonvyagens, nietzijnde beperkt kwebbare objecten;
b- gebouwen besteÍnd roor het verblÍl al dan niet gedurende een gedeelte mn de dag, van minderjarigen,

ouderen, zieken of gehandicapten, zoals:
1. Zekenhuizen, bejaardenhuizen en verpleeghuizen;
2. scholen, of
3. gebouwen of gedeelten daaruan, bestemd worde dagopmng van mindedarigen.

c. gebouwen waarin doorgaans grote aantallen personen gedurende een groot gedeelte van de dag
aanwezig zijn, waartoe in ieder geval behoren:
1- kantoorgebouwen en hotels met een bruto vloeroppeMak (b.v.o,) van meer dan Í500 m2 per obiect,

oÍ
2. complexen waarin meer dan 5 winkels Zjn gevestigd en waanran het gezamenlijk bruto meer dan

í000 m2 bedraagt en winkels rnet een totaal b.v.o. van meer dan 2000 m2 per winkel, noorzover in die
complexen of in die wÍnkels een supermarkt, hlpermarkt of warenhuis is gevestigd, en

d. kampeer- en andere recreatieteneinen besternd rcor het verblijf van meer dan 50 peÍsonen gedurende
meerdere aaneengesloten dagen.

13'3 manteEorg:

intensiew zorg of ondersteuning, die niet in het kader van een hulpverlenend beroep wordt geboden aan een
hulpbehoerende, ten behoew uanzslÍredzaamheid oÍ.participatie, rechtsbeeks voorMoeiend uit een tussen
personen bestiaande sociale relalie, die de gebruikelijke hulp van huisgenoten rpor elkaar overstijgt en
waaÍ\€n de behoefte met een verklaring uan een huisarts, wijkrerpleegkundige of andere door de gemeente
aangewezen sociaal-medisch adviseur kan worden aangetoond.

1.34 nutsvoor:ieningen:

gebouwde dan wel ongebouwde en/of ondergrondse infrastucturele roozieningen, met uitzondering raan

hoogspanningsveóindingen en hoge druk aardgasfansportleidingen, ten behoeve ran algemene
nubdoeleinden rcals de waterrnoziening, afiral, energiewoziening, warmte-koude opslag of het
(tele)com m unicatie-verkeer.

1.36 omgevir6svergunning:

omgevingsrrergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, van de V\êt algemene bepalingen
omgevingsrecht

Í"36 onderbour:

een gedeelte !ían een gebouw dat wordt afgedeK door een vloer, waanrrn de bovenkant minder dan 1,5 meter
boten peil is gelegen-

1.37 openbaartoegankelijkgebied:

een weg als bedoeld in artikel Í, eerste lid, onder b, wn de lÁ/egenwrkeerswet 1994, alsmede pleinen,
parken, plantsoenen, openbaar vaanrvater en ander openbaar gebied dat voor publiek algemeen toegankelijk
is, rnet uiEondering van wêgen die uitsluitend zijn bedoeld wor de on8luiting van percelen door langzaam
verkeer.

7
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í.38 otterigbotnvwerk:

bouwwerk, geen gebouw en geen bijbehorend bouwwerk zijnde-

'1.39 perceebgrens:

de grens \E!n een (bouw)perceel

í.40 slopen:

geheel of gedeelteliik abreken.

1A1 voorerfgebied:

erf datgeen onderdeel is mn hetachtererfgebied.

1A2 voorgerrclrooilijn:

de errenwijdig aan de as ïran de weg gelegen lijn, die zoveel mogelijk aansluit bii de ligging van - een deel van

de - rrcorgercls van de bestaande bebouwing.

1Jt3 noorkeursgrenswaarde:

de bij een bestemmingsplan in adrt te nemen maximale waarde rnor de geluidsbelasting van woningen,

andere getuidgeroelige gebouwen en geluidsgerroelige teneinen, zoals deze redttsfeeks kan worden

afgeleid uitde \Àbt geluidhinder en/of het Besluit geluidhinder"

1A1 warmteJ<oudeoPslag:

energieuroziening in de vorm van het opslaan van uíarmle en/of koude in de bodem waarbij gebruik wordt

gemaakt nan de temperafuur van het grondwater om gebouwen te verwarmen in de winier en/of af te koelen in

de zomer.

{.45 woninglwooneenheid:

een (gedeelte van een) gebotrw metïvoontunctie /een complexvan ruimten, datdoorziln indeling en

inrichting uitsluilend bedoeld is rroorde huisvesting mn één afrcnderliik huishouden.

{.46 woongebouw:

een gebouw , dal meerdere naast elkaar en/oígeheel of gedeeltelijk boven elkaar gelegen woningen omrat

en datqua uiterlÍke rcrsdrijningsrrcrm als een eenheid besc*touwd kan worden.
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AÉikel 2 Wiize van meGn

B$ toepassing van dere regels wordt als rclgtgemeten:

2.1 de dakhellirXg:

langs het dalcvlak ten opzichte van het horircntale rdak.

22 de goothoogÈ vaneên bouwwerk:

uanaÍ het peiÍ tot aan de borcnkant rran de goot, c-q. de druiplfln, het boeibard, oÍ een daarmee gelUk te stellen
construc*iedeel.

2.3 de inhoudvaneen bourwerk:

tussen de onderdjde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het hart van de
scfieidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

24 de bouilhoogtevaneenbouwwerk:

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een orerig bouwwerk met uiEondering van
ondergeschikte bouwonderdelen, aals schoorstenen, antennes, en naar de aard daarmee gel'tjk te stellen
bouwonderdelen.

2.6 de oppeMakte \ran een bonvwerk:

tussen de buitenwerkse gerelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neenraarts geprojecteerd op
het gemíddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van het bouwwerk.

2.6 buibnwerks geveMak wrn eên borarwerk:

Het gedeelte van het bouwwerk dat, rtoorarer van wanden voozien, ran buitenaf lchtbaar is. Voor
bouwwerken die niet of niet aan alle zijden door wanden omsloten worden, wordt de loodrechte projectie van
de dakrand op het maaircld als buitenwerks gerclrdak aangemerkt.

2.7 de verdbpingshoogÉe van de beledenrrerdieping van een geborw:

de afstand fussen de borenkant van de vloer en de onderkant van het plafond" lndien geen plafond aanweág
is, wordt de kleinste afstand tussen de bovenkant van de vloer en de onderkant van de bovenliggende
bouwkundige constructie als verdiepingshoogte van de benedenuerdieping aangemerkt.

2.8 de hoogÉe van een windturbine:

vanaf het peil tot aan de as van de windturbine

2.5 deaÍstandtotdeperceelsgrens:

de kortste afstand van enig punt rran een gebouw tot de perceelsscheiding van het bouwperceel-

2.14 de aÍstand tussen gebouwen:

de kortste afistand tussen de buitenwerkse gerclvlakken van de gebouwen

IbestermÍngspÍan Dophh - Gronausestraat 565 (vastgesteld)
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2.11 peil:

a. lnor een gebouw, waanan de hoofdtoegang direct aan een weg grenst de hoogte van die weg ter

plaatse mn de hoofftoegang;
b. \oor een gebouw, waarvan de hoofdtoegang niet direct aan de weg grenst de hoogte van het afgewerkte

ienein ter plaatse uan de hoofdtoegang bij voltooiing van de bouw,
c. \Dor een bouwwerk, geen gebouw ájnde: de hoogte van het afgewerkte tenein ter plaatse bÍ rcltooiing

van de bouw.

2-12 ondergeschikte bouurdelen:

bij de toepassing mn het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergesc*tikte bouwdelen, aals
plinten, pilasters, koljnen, gevelwrsieringen, rcntilaliekanalen, schoorstenen, gevel- en kroonlijsten, luifels,

erkers, balkons en orcrstekende daken buiten beschouwing gelaten, mits de overschrijding van bouw-, c.q.

bestem mingsgrenren niet meer dan 1 meter bedraagt
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Floofdstuk2 Bestemmingsregels

Artikel3 Bos

3.í Bestemmiqgscnschrijviqg

3.1.1 Basisbestemming

De roor Bos aangeweren gronden zijn beslemd rloor de bescherming, instandhouding en verbetering /
versterking van de boomaanplant en de daardoor ontstane natuurlijke waarden, met daaraan ondergeschikt:

a. (openbare) nutsroozieningen,
b. sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen en andere waterhuishoudkundige troozieningen.

3.2 Bouwregels

3.2.1 Algemeen

a- Op de rroor'Bos' aangeweren gronden mag uitsluitend worden gebouwd rtoor zover dit in

overeenstemming is met het bepaalde in lid 3.1.

b. Bestiaande bebouwing, die afuiijkt van het bepaalde in de leden3.2.í onder a, 3-2.2,3.2.3 en 3.2.4, mag

worden gehandhaafd en/ofremieuwd, mits de bestaande afrvijkingen naaraard en omvang nietworden
rcrgroot. Het in de rrorige rclán bepaalde geldt nietwor bouwwerken, die ljn gebouwd in stijd met het
worheen geldende plan en niet krachtens de overgangsbepalingen van dat plan waren toegestaan.

3-2-2 Gebouwen en bijbehorende bouvtwerken, geen gebouwz$nde

Op de roor'Bos'aangeweren gronden mogen geen gebouwen en bijbehorende bouwwerken, geen gebouw

zijnde worden gebouwd.

3.2.3 Nutsvoarzieningen

ln aip{king nan het bepaalde in de leden 3.2-2 en 3.2A geJden r,oor het bouwen van nutstoozieningen de
rolgende bepalingen:

a. de oppervlakte \Ën een bouwwerk mag maximaa] 25 m2 bedragen;
b. de goothoogte mag maÍmaal 3 meter en de bouwhoogte 5 meter bedragen.

3"2-4 Averige, niet eerdergenoemde, bouwwerken

Voor overige, niet eerder genoemde, bouwwerken zoals erf- en teneinaÍscheidingen geldt een maximale
bouwhoogte van 1 meter.

3.3 Aftvijkenwndebouwregels

3"3.1 Omscl'tijving bevoegdheid

Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning aÍrijken van het bepaalde in 3.2.4 rcor
de bouw van erf- en terreinaÍscheidingen tot maximaal 2 meter.

t.4 Specifieke gebruiksregels

Tot een gebruik sfiijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend gebruik van gronden in slrijd met
het bepaalde in arlikel 3-1 ., met uifiondering mn werkzaamheden ten behoeve uan normaal onderhoud.

bestienmingsphn Dobhia - Gronauseslraat 565 (vastgesteU) 11
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Artikel4 Wonen

4.1 Bestemmi4gsomschrijving

a. De voor "\À/onen" aangeweren gronden zijn bestemd rcor:
j. hetwonen,metuibnderingvankamenrcrhuurpanden,al dannietincombinatiemeteenberoepoÍ

bedrijf aan huis in de milieucategorie 1;

2. bU dere doeleinden behorende bouwwerken, eÍ!Jên, hinen en rroorzieningen, aals woningen,

bergingen, in- en uititten, parkeenoozieningen, groenvoorzieningen en (openbare)

nutsrnozieningen.

4.2 Bouwregels

4.2.1 Algemeen

a-

b.

Op de rnor "liÍcnen" aangewezen gronden mogen uitsluitend gebouwen en bouwwerken in

orereenstemming met het bepaalde in lid 4.1 worden gebouwd, rnet dien verstande dat, ingeval er

sprake is van één bouwperceel, er maximaal twee woningen /wooneenheden Ínogen worden gebouwd,

dan wel aanwezig mogen Áin,oí,ingeval er sprake is ran verdeling van het gehele perceel in twee

aÊonderlijke bouwpercelen, er per bouwperceel maximaal één woning /wooneenheid mag worden

gebouwd, dan wel aanwezig mag ljn.
Het maximum bebouwingspercentage bedraagt per bouwperceel:

1. 80% rcor percelen met een oppervlakte tot 150 m2;

2. 60% rrcor perelen met een opperdakte van í 50 m2 tot 300 m2, waarbii in ieder geral een oppervlakte

van 120 m2mag worden bebouwd;

3- 50% voor percelen met een oppervlakte rnn 300 m2 tot 500 m2, waarbij in ieder geml een oppervlakte

van 180 m2 mag worden bebouwd;
4. 40% ï19or percelen met een oppervlakte groter dan 5O0 m2, tot een rnarimurn

bebouwingsoppervlakte van 300 m2.

Bestaande woningen mogen niet bouwkundig worden gesplitst in meerdere zelbtandige woningen-a.

4.2-2 HoofdgebouvYen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden in aannrlling op het bepaalde in lid 4.2.1 de lolgende

bepalingen:

a. hoofdgebouwen dienen binnen het bouwvlak te worden gebouwd;

b. ter plaatse ran de aanduiding "maximum goolhoogte (m), rnaxirnum bouwhoogte (m)" mag de goot- en

bouwhoogte niet worden oterschreden;
c. rcor hooÍdgebouwen geldt een minimale aÍstand totde ljdelingse perceelsgrenan van 3 meter. Dee

minimale aÍstand geldt niet rnor de scheidingslijn fussen twee percelen ingeval er sprake is van twee

aaneengeslolen woningen (twee-onder-één-kap woning).

4.2-3 Bijbehorendebouwvmrken

Voor het bouwen van bijbehorende bouwwerken gelden in aanvulling op het bepaalde inlid 4.2.1 de rolgende

bepalingen:

a. bijbehorende bouwwerken mogen zowel binnen als buiten het bouwdak worden gebouwd;

b. in hetroorerfiebied is de bouw ïÍan een erker of portaal aan de rloorgetrel van een woning rnogelijk, onder

de rolgende voonraarden:
1, de oppervlakte mag maÍmaal 6 m2 bedragen oÍ de breedle mag maximaal ?Í3 van de gercllengte

bedragen;
2. de diepte mag maximaal 1,5 meter bedragen;

3. de goothoogte mag maximaal 3 meter bedragen;
4. de bouwhoogte mag maXmaal 4,5 meter bedragen;
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c.

5. de afrtand tot de ájdelingse perceelsgrens bedraagt minimaal I meter, tenzij er sprake is mn twee
aan elkaar gekoppelde erkers bij twee aaneengesloten woníngen;

rroor het bouwen uan bijbehorende bouwwerken in het achtererfgebied gelden de rclgende toonrvaarden:
1. de maximum bouwhoogte en in roorkomend geval ook de maximum goothoogte van aangebouwde

bijbehorende bouwwerken is gelijk aan de bouwhoogte en in voorkomend geval ook de goothoogte
mn het hoofdgebouw"

2. de maximum bouwhoogte van wijstaande bijbehorende bouwwerken binnen het bouwvlak:
. is gelijk aan de goothoogte van het hooÍdgebouw;
. bedraagt 5 meter, indien het hoofdgebouw een plat dak heefr.

3- de maximum bouwhoogte van wijstaande bijbehorende bouwwerken buiten het bouwvlak bedraagt 5
meter.

4.2-4 Oveigebouwverken

Voor het bouwen van orcrige bouwwerken gelden de wlgende bepalingen:

a. de maximum bouwhoogte van erf- en perceelabcieidingen in hetrcorerfgebied bedraagt 1 meter;
b. de maÍmum bouwhoogte van erf- en perceelafscheÍdingen in het acfitererfgebied bedraagt 2 meter;
e. de maximum bouwhoogte van vlaggenmasten bedraagt 6 meter;
d. andere owrige bouwwerken mogen uitsluitend in het achtererfgebied worden gebouwd, met een

maximum bouwhoogte van 5 meter.

4.2.5 Nubvoorzieníngen

Voor het bouwen van nutsroozieningen gelden de wlgende bepalingen:

a. de maximurn oppenlakte \ran een bouwwerk bedraagt 25 m2;

b. de maximurn goothoogte \ran een bouwwerk bedraagt 3 metef
c. de maximum bouwhoogte van êen bouwwerk bedraagt 5 meter.

4.2.6 Bestaandebehauwing

Bestaande bebouwing, die afr'vijkt uan het bepaalde in de leden 4.2.1, 4.2.2,4.2.3,4.2.4,en1af 4.2.5 mag
worden gehandhaafd en/of vernieuwd.

1.3 Afurijken van de bouwregels

Burgemeester en welhouders kunnen bij een omgevÍngswrgunning afrrvijken van het bepaalde in:

1. Ld 4.2.2, onder c, rcor het bouwen rran hoofdgebouwen tot op de zijdelingse perceelsgrenzen;
2. Ld 4.2.4, onder a, loor een bouwhoogte van erf- en perceelafscheidingen in het worerfgebied tot een

maximum van 2 meter;
3. Ld 4,2.4, onder b, w)or een bouwhoogte uan erf- en perceelafscheidingen in het achtererÍgebied tot een

maximum van 3 meter;
4. Ld 4.2.4, onder d, loor een bouwhoogte rran andere orlerige bouwwerken in het achtererfgebied tot een

maximum van 7 meter;
5. Ld 4.2.6, rmor hetreruangen en/of uitbreiden van bestiaande gebouwen die zijn gesifueerd buÍten het

bouwvlak met een vergroling die niet meer bedraagt dan 15% mn de oppervlakte van die gebouwen
onder de worwaarden dat:

. de uitbreiding ran het gebouw uitsluitend op de begane grond wordt gerealiseerd;

. de goot- en bouwhoogte niettoenemen.

De in dít lid genoemde omgerdngsvergunningen worden uitsluitend verleend onder de worwaarde dat geen
onevenredige aantasting plaatsvindt van:

. hetwoon- en leeftlimaat;
r het straat- en bebouwingsbeeld;
. deverkeersueiligheid;
. de sociale rcí]ígheid;

" de milieusifualie;

" de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.
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4.5

a.

1.1 Specifieke pbruiksregels

Tot een gebruik stijdig met deze bestemming wordt in ieder geval gerekend:

a. roor aver het gebouwen, of delen van gebouwen befefi, die op grond mn het bepaalde in lid 4.1 rnor de

uitoefening yan een beroep of bedrijf aan huis mogen worden gebruikt, een medegebruik vooraterdit
betsekking heefi op een oppervlakle groter dan het gebruik van meer dan 49 procent ran de som van de

gebruiksvloeroppeniakte mn de woning en de daaóij behorende bijbehorende bouwwerken, met een

maximum van í50 m2;

b. de uitoefening van een bedrijf als bedoeld in categorie 2 of hoger mn de bij deze regels behorende lijst

nan bedrijËtpen (bijlage 1);

c" het permanent bewonen van een bed and breakfiast accommodatie;

d. het gebruik mn wijstaande bijbehorende bouwwerken roor iederc \,orm van bewoning, anders dan als

huisvesling in rprband met mantelarg of als gastennerblijf behorende b'tj de woning.

e. de erploitatie tlan een winkel, horecabedrijf of seksinricftting.

Afrrijken van de gebruiksregels

Burgemeester en welhouders kunnen bij een omgevingsrergunning afuvijken van het bepaalde in lid 4-1 ,

onder a, rnor hettoestaan van een bedrijfsactiviteit die niet is genoemd in de hoofdgroep Beddiven van

bijlage I van dere regels, dan wel in die hooÍdgroep is genoemd in één categorie hoger, mits die

bedrijbadiviteit, gelet op de milieubelasting, naar aard en indoed op de omgering kan worden

gelijkgesteld met de rclgens artikel 4.1, onder a, op die localie toegestane bedrijÍsacliviteiten.

De in dit lid genoemde omgevingsuergunningen worden uitsluitend uerleend onder de voonryaarde dat

geen onevenredige aantiasting plaatsvindt van :

het woon- en leefldimaat;
het sÍaat- en bebouwingsbeeld;
de verkeers rreili gheid;
de sociale treiligheid;
de milieusituatie;
de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden-

a. Burgemeester en welhouders ljn op grond van artikel 3.6 van de ï/Vet ruimtelijke ordening beroegd het

plan te wijzigen, door hettoercegen van een bouwUlak en/oÍhetrcranderen Van de uoÍm \,an een

bestaand bouwvlak, indien dit ruimtelijk aanvaardbaar is, rnet dien verstande dat
f . in roldoende parkeergelegenheid wordtrcozien;
Z. omtiggende bedrijren en rrcozieningen niet onerrenredig in hun bedriibroering worden geschaad en ter

plaatse een aanvaardbaar woon- en leefl<limaat kan worden gewaarborgd;

3. voor het overige het bepaalde in arlikel 4 ten aanlen nan de bestemming "Wonen' ran otrereenkomslige

toepassing is.
b. Een wijágingsplan, als bedoeld onder a, kan niet eerder worden rrastgesteld dan nadat
f . is aangetoond dat de kwaliteii van de bodem gescfrikt is t,oor de woonfunclie en dat noodzakelijke

bodemsaneringen technisch en financieel kunnen worden uitgercerd;

Z. in orcrleg met het bewegd gezag door middel van een archeologisch vooronderzoek inlcfitwordt
gegercn orcrde aanwezigheid van archeologiscfie waarden;

3. is aangetoond dateen duurame waterhuishouding gewaaóorgd kan worden;

4- is aangetoond dat de nieuwe ruimtelijke ontwikkeling niet leidt toi een Íeiteliike of dreigende

overschrijding \Ën een grenswaarde roor de lucfrtkwaliteit, of per saldo niet leidt tot een rcrslechtering

nan de luchtkwaliteit oÍdeze slecfrb in niet in bet'ekenende mate bildraagt aan de lucfitreronteiniging;

5. is onderzoót of realisatie van het plan leidt tot verstoring en/of vemietiging/ doding van door de Wet

natuurbescherming beschermde planten- en diersoorten en, indien het laatste het geval is, oÍer ten

behoeye nan dit plan wor deze handeling een onlheffng op grond van de Wet nafuurbescherming kan

worden verleend;

b.

1.

2.
ó,

4.
5.

6_

4.5 Wijzigingsbêvoegdheid
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6. is aangetoond dat het plan financieel uitnerbaar is-
c. Burgemeesbr en welhouders kunnen uitsluitend bepassing geuen aan de in dit lid genoemde

wijzigingsbenegdheden, indien hierdoor geen onerenredige aantasting plaats vindtran:
. hetwoon- en leefl<limaaf
. hetsfaat- en hebouwingsbeeld;
. deverkeerswiligheid;
. de sociale reiligheid;
. de milieusifualie;
. dê gebruiksmogelijkheden uan de aangrenrende gronden.
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Hoofdstuk 3 Algemene regels

Artikel S Antidubbelblrcgel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij hettoestaan ran een bouwplan waaÍaan uitnering is
gege\ên of alsnog kan worden gegeven, bliift bij de beoordeling van latere bouwplannen buiÍen besc*touwing

7
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Artikel6 A$emene bouwregels

6.í Agemene bouurregels

6.1.1 Aanvullende bouwegels voor (veruangenda) nieutÉouw van hoofdgebouvven en biibehorende

bouwv,rerken

Voor het realiseren tran (renrangende) nieuwbouw gelden de volgende regels:

a. Bij het realiseren lan (rcnrangende) nieuwbouw van een hoofdgebouw dienen toozieningen \toor het

bergen, vasÍtouden en aioeren van hemeÍwater te worden gerealiseerd.

b. Het bepaalde onder a is van overeenkomstige toepassing op het gelÍjktijdig met een nieuw hooÍdgebouw

op hehelfde bouwperceel realiseren nan (rcnrangende) nieuwbouw lËn bijbehorende bouwwerken.

6.1.2 Bouwregelsvaorhetonderkelderen van vwningen /wooneenheden

Daar waar ingenolge het bepaalde in dere planregels het bouwen of rcóouwen van woningen I
wooneenheden is toegestaan, is hetterrens mogelijk deze woningen /wooneenheden geheel of gedeeltelijk

te onderkelderen of van een onderbouw te voozien, met dien rrerstande dat:

a. de bovenkant van de doer van de kelder of onderbouw maximaal 3 meter onder het peil rnag Zjn gelegen;

b" onderkelderen slechts is toegestraan tussen de bor,en het peil gelegen buitenwerkse gevelvlakken mn
het gebouw.

6.2 Agemete bouwregek, van toepssing op alle bestemmingen

6.2.1 Randvoorwaarden voor het aíwijken van de h ouwregels voor het onderkelderen van geb owren

De in lid 6.1.2 genoemde omgevingswrgunningen worden uitsluitend verleend onder de voorwaarde dat

geen sprake is van een permanente verlaging of verhoging van de grondwaterstand-

6.2.2 Bouwregelsvoornutsvootzieningen

Voorhetbouwen wtn nubroozieningen gelden de volgende bepalingen:

a. de maximum oppervlakte van een bouwwerk bedraagt 25 m2

b. de maximum goothoogte €n een bouwwerk bedraagt 3 rneter;

c- de maÍmum bouwhoogte wtn een bouwwerk bedraagt 5 meter,

6.2.3 Bestaandebebouwing

Beslaande bebouwing, die afwijkt van het bepaalde in lid 62.2 mag worden gehandhaaff en/of vernieuwd.
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Artikel 7 Algemene gebruiksregeb

T.l Agemeengpbruiksverbod

Het is rerboden de gronden en bouwwerken te gebmiken, te laten gebruiken oÍ in gebruik te geven op een

wijze oÍ tot een doel, stijdig met de in het plan aan de grond gegercn bestemmingen, tenzij voor dit

aftvijkende gebruik een omgevingsrcrgunning troor het handelen in stijd met ruimtel$ke regelgeving is
yerleend.

Orrerteding van dii reóod is een stabaar fult als bedoeld in ailikel la onder 2" vian de Wet op de

economische delic{en.
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Artikel S Algemene aanduidingsregeb

8.í Otrerigs zones

8-'r.1 archeologirch onderzoeksgebied b

a. Ter plaatse van de aanduiding "archeologisch onderzoeksgebied b" rnogen, in af,rvijking van het
bepaalde elders in de regels van dit plan, geen bouwwerken worden gebouwd en/oÍ werken, geen
bouwwerken ljnde, enlof werkzaamheden worden uitgewerd die een bodemrrerstoring veroorzaken
dieper dan 50 cm onder het maaiveld en met een bodemtrerstoringsoppendakte meer dan 2.500 m'.

b. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvrergunning afwijken van het bepaalde onder a
rpor de bouw nan bouwwerken of uitwering van werken, geen bouwwerken zijnde en/of werkzaamheden
ten behoeve mn de daar roorkomende bestemming(en), indien uít archeologisch tooronderzoek blijkt dat
ter plaatse geen archeologische waarden aanwezig zijn dan wel indÍen daardoor geen one\€nredige
aantasting plaats vindtvan de aanweZge archeologisóe waarden.

c, Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsrcrgunning aÍzjen van het laten uittoeren van
archeologisch lrooronderzoek als bedoeld onder b indien lj ran oordeel ljn dat door bodemingrepen het
tenein ter plaatse reeds zodanig Ís rcrstoord dat er redelijkerwijs geen sprake meer is van mogelijke
aantasting van archeologische waarden.

d. Burgemeester en wethouders Íjn op grond van artikei 3.6 mn de Wet ruímtelijke ordening betroegd het
plan te wijzigen door:
1. de aanduiding "archeologiscft onderaeksgebied b' geheel of gedeeltelijk te doen venallen, indien

op basis van archeologisch onderaek is aangetoond dat op de befeftnde locatie geen
archeologÍsche waarden (meer) aanwezig zijn;

2. aan gronden de dubbelbestemming 'Waarde - Archeologie" toe te kennen ter bescfierming van de
aanwezige archeologische waarden, indien op basis yan arcfieologisch onderzoek is aangetoond
dat op de betrefiende locatie archeologische waarden aanwezig zijn waannor op grond mn de
Erfgoedwet in het bestemmingsplan een beschermende bestemmingsregeling dient te worden
opgenomen.
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Artikel g Algemene afrviikingsregets

Burgemeester en wetrouders kunnen bij een omgevingsvergunning af,uijken van de regels van dit plan:

a. roor het afirvijken uan de in het plan rroorgesdrreuen rnaten, afinelingen en percentages mel ten hoogste

1Oo/o;

b. rroor het in geringe male aanpassen €n het beloop oÍ het profiel uan wegen of de aansluiting van wegen

onderling, indien de rcrkeersrciligheid en/of nerkeersintensiteitdaartoe aanleiding geefi;

c. roor het uihneren wrn een bouwplan, indien op grond van de definiliere uifneting ran het bouwperceel of

in rerband met de yerkareling of situering blijkt dat aanpassing rnn het bestemmingsplan noodzakelijk

rcu zijn en de afuiijking van de bouwgrens niet meer bedraagt dan 3 meter,

d. roor de bouw rran anlenne-installaties ten behoeve van mobiele telecommunicatie en orcrige antennes,

zend- en sirenemastien toteen bouwhoogte van ma*maal 15 meter;

e. roor het bouwen yan bouwwerken, geen gebouwen zijnde, tot een bouwhoogte van maxirnaal 10 meter'

met uibndering mn erf- en perceelsafscfteidingen'

De in dit artikel genoemde omgevingsrergunningen worden uitsluitend verleend onder de roorwaarde dat

geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

. hetwoon- en leefldimaat;

. het slraat- en bebouwingsbeeld;

. denerkeersveiligheid;

. de sociale veiligheid;

. de brandreiligheid, eÍerne veiligheid en rampenbesfijding;

. de milieusifuatie;

. de gebruiksmogelijkheden mn de aangrenrende gronden-
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Artikel 10 Algemenewijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn op grond rran artikel 3.6 van de lÁbt ruimtelijke ordening bewegd het plan

te wijágen:

a. luoreen wijáging in de situering van bestemmingsgrenzen en bouwvlakken, indien bij de uitwering van

het plan rnocfrt blijken, dat rerschuivingen in verband met ingekomen bouwplannen wenselijk of
noodzakelijk ziin, mits de bestemrningsgrenzen of bouwgrenzen nÍet meer dan 5 meterworden
verschoten;

b. roorhetwijlgen van de worgeschreven maten, afnetingen en percentages metten hoogste 20%;
c- rnor het bouwen nan wijstaande antenne-installaties len behoeve van mobiele telecommunicatie met

een maximum bouwhoogte van 50 meter;
d. roor het bouwen van zend- en sirenemasten met een maximum bouwhoogte yan 50 meter;
e- door aan gronden de gebiedsaanduiding 'culfuurhistorisch atentiegebied'toe te kennen, indien op basis

cultuurhistrorisch onderzoek dan wel een wijziging van het cultuurhistoriebeleid is aangetoond dat in het

befrefiende gebied cultuu rh istoris che waarden aanweág zijn.

De in dit artikel genoemde wijlgingsberoegdheden worden uitsluitend toegepast onder de voonraarde dal
geen oneven redi ge aantiasti ng p laats vindt tran :

. hetwoon- en leeftlimaat;

. het sfaat- en bebouwingsbeeld;

. dererkeersrciligheid;

. de sociale veiligheid;

" de brandr,eiligheid, externe veiligheid en rampenbesbiiding;
. de milieusituatie,
. de gebruiksmogelÍjkheden van de aangrenzende gronden.
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Artikel 11 ASemene procedureregeb

11.1 Procedureregelswipigingennadereuitwerking

Bij toepassing \€n een wijzigingsbercegdheid, rcals bedoeld in dere regels, gelden de procedureregels

rcals rioorgeschreven in artikel 3.9a, tid 1 mn de \Aêt ruimtelijke ordening, met dien nerstande dat:

a. indien het een besluit op aanyÍaag betefi, burgemeester en welhouders de aan\rager zo nodig in de

gelegenheid stellen te reageren op de naarrncren gebrachte zienswijren;

b. indien tegen het ontwerp-besluit áenswijzen naar rcren ljn gebracht, het besluit tot het al dan niet

rraststellen mn de wijziging of uilwe*ing met redenen wordt omkleed;

c. burgemeester en welhouders het besluit tot het al dan niet uaststellen van de wiiziging of uitwerking

bekend maken aan de aanvrager en ercnfuele indieners van lenswijren-
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Artikel í2 Onerige regels

12.1 Bergen, rasttrouden en afvoeren mn hemehvaler

Bij (rreruangende) niewvbouw gelden in aanwlling op het bepaalde elders in de regels uan dit plan de
rolgende regels:

a. hemelwater afr<omstig van bebouwing dient op het bij die bebouwing behorende terrein dan wel in of op
de te realiseren bebouwing zelf te worden geborgen en/of in de bodem geïnfiltreerd, bij voorkeur in
combinatie met drainage;

b- de minimum bergingsopgave als bedoeld ondera bedraagt0,02 m"
c- in aanwlling op het bepaalde onder b geldt wor wrvangende nieuwbouw met een groter grondopperv{ak

dan de oorspronkelijke bebouwing de wlgende bergingsopgaue:
1 . tenminste 0,02 m roor het te bebouwen oppervlak dat geliik is aan het roorheen bebouwde

oppervlak;
2. tenminste 0,04 m rcor het ten opáchte van het roorheen bebouwde opperv{ak aanvullend te

behouwen oppervlak.
d. de onder a bedcelde berging of infilÍatie van hemelwater dient af te wateren op een rooziening roor de

ontvangst van hemelwater in het openbaar toegankeÍijk gebied;
e. Burgemeester en wethouders kunnen bij een omgevingsvergunning afuvijken van het bepaalde onder a

indien berging of infiltatie van hemehrvater op eigen tenein redelijkenrijs niet op doelmatige wijze
mogelijk is.
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Hoofdstuk4 Overgangs-enslotregels

AÉikel í3 Overgangsrecht

13.í Overgangsrechtbourwerken

13.1.1 Overgangsbepaling

Een bouwwerk dat op hetlijdslip van inwerkingtreding mn het bestemmingsplan aanweág of in uitrcedng is,

dan wel gebouwd kan worden kracfrtens een omgevingsvergunnÍng voor het bouwen, en afuvijkt van het plan,

mag, mits dere aftvijking naar aard en omvang niet wordt rrergroot, worden vernieuwd of ueranderd.

13.1 .2 ui?ondering op het overgangsrectzt b outtwwrken

Lid 13.1.1 is niet rnn toepassing op botrwwerken die weliswaar bestaan op het tijdslip uan inwerkingteding

van het plan, maar ájn gebouwd zonder vergunning en in stijd met het daanoor geldende plan, daaronder

begrepen de overgangsbepaling van dat plan.

13.2 Overgangsrechtgebruik

13.2.1 OveryangsbePaling

Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het lijdstip van inwerkingtreding van het

bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden toortgezet

13.2.2 Stijdig gebruik

Het is verboden het rnet het bestemmingsptan sfijdige gebruik, bedoeld in lid 13.2.1, te reranderen of te labn
geranderen in een ander met dat plan stijdig gebruik, tenlj door deze rrerandering de afirijking naar aard en

om lrang wordt telkleind.

13.2.3 Verboden Eebruik

lndien hei gebruik, bedoeld in lid 13.2.1 ,na de inwerkingtreding ran het plan uoor een periode langer dan een

jaarwordtonderbroken, is hetverboden ditgebruik daama le heruaften ofle laten heruafien.

13.2.4 IJiZ ondeing op het overgangsrecht geb ruik

Lid 13.2.1 is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijd was met het roorheen geldende

bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen van dat plan.
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Ariikel í4 Slofegel

Deze regels worden aangehaald als:

Regels van het bestemmingsplan "Dolphia - Gronausestaat 565"
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Toelhhting

Hoofdstuk í lnleiding

1.1 AanbidÍngbesbmmingsplan

Het bestemmingsplan "Dolphia - Bonauseshaat 565" heeft als doel de bestemming ran de binnen het plan
gelegen gronden en de bouw- en gebruiksmogelijkheden daannn vastte leggen.

Het doel nan dit bestemmingsplan is om de bestemming van het a.ridelijke deel van het perceel
Gronausesfaat 565, kadastaal Lonneker, sectie E, nummer 59íÍ, te wijzigen van ïVonen, nader uit te
werken" in de bestemming 'lAbnen" met binnen het bestemmingsvlak een bouwvlak met daarin de
aanduiding maximaal 2 woningen toegestiaan, met een maximaal toegestane goothoogte mn 6 meter en een
maximaal toegestane bouwhoogte rran í0 meter.

Het perceel bevindt zich binnen het gebied waar momenteel het bestemmingsplan Escfimarke geldt De
bestemming van het perceel is 'Wonen, nader door burgemeester en wethouders uit te werken".

Voor de gronden die worden gerekend tot de wijk Dolphia wordt door de gemeente momenteel een
bestemmingsplan worbereid om de juridische situatie van de gronden binnen dat gebied te actualiseren. Het
al naar trenrracftting nog geruime tijd duren, voordat dat bestemmingspÍan procedureel is afoerond c.q- in
werking zal treden.

Het perceel Gronauseskaat 565 valt binnen de begrenzing nan het hierwor genoemde bestemmingsplan
"Dolphia". De eigenaren nan dit perceel hebben Íe kennen gege\en een nadere inwlling te willen ge\,en aan
dere gronden, in de vorm van woningbouw. Hun gedachte gaat uit naar ofwel één wijstiaande woning op een
heel grote kar,el, twee wijstaande woningen op ruime kavels of een twee-onder-één-kap woning op ruime
kavels. Aangezien lj te kennen hebben gegerên wij binnenkort met de bouwontwikkeling te willen beginnen,
hebben zij de gemeente verzocht om diÍ perceel uit het grote plan te lichten en hiervoor een separate
hezieníng mn het bestemmingsplan Escfimarke rpor te bereiden.

Het bestemmingsplan "Dolphia - Gronausesfaat 565" is hieruan het resultiaat

1.2 Ligging en bêgrenzing plangebied

Het gebied waarop het bestemmingspÍan "Í)olphia - Gronausestraat 565" betekking heefr wordt globaal
begrensd door door de Gronausestsaat aan de zridkant, het adres Gronausestraat 561 aan de westkant en
het adres Gronausestraat 575 en 579 aan de oostkant. De beoogde ontwikkeling vindt plaats binnen de
blauwe cirtel op de afreelding hieronder.
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Onderstaande afreelding geefr een indruk van de percelen grond, aals re er nu uiEien, en uln het gedeelte

ran het perceel dat met deze heziening van het geldende bestemmingsptan wordt verzelËtandigd'

Deruidkant

4
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De noordkant

í.3 Geldendejuridischeregelingen

Het plangebied van het bestemmingsplan "Dolphia - Gronausesfaat 565" maakt deel uit nan het geldende
bestemmingsplan "De Eschmarke". Dit bestemmingsplan is op 18 maart 1996 door de Raad mn de
gemeente Enscfiede vastgesteld. Op 5 november í996 is dit bestemmingsplan onhenoepelijk nan kracht
geworden. De betefiende gronden hebben in het bestemmingsplan "De Eschmarke" de bestemming
"l/Ibnen (nader door burgemeester en wethouders uitÍe werken)".

Gronden met dere bestemming zijn bestemd rnor de handhaving rran en/of het bouwen van woningen en het
inrichten van standplaatsen troor woonwagens, met de daaóij behorende aanbouwen, uitbouwen en andere
bouwwerken, voorverblijËdoeleinden, groenroozieningen en watergangen, alsmede voorwegen enzormort

5
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1A Wettelijk kader

Het wettelijk kader mn een bestemmingsplan is de Vríet ruimtelijke ordening (hiema ïIVro) en het Besluit

ruimtelijke ordening (hiema Bro).

Wet ruirntelijke ordening (Wro)

De \ivto schrijfi roor dat de gemeenteraad "voor het gehele grondgebied van de gemeente een of meer

bestemmingsplannen raststelt, waarbij ten behoeve van een goede ruimtelijke ordening de bestemming van

de in dat plan begrepen grond wordt aangeweren en met het oog op die bestemming regels worden

gege\ren".

Besluit ruimblijke ordening (Brol

ln het Bro is geregeld hoe een best'emmingsplan en andere ruimtelijke plannen er uit moeten áen, wat

nastgelegd moet worden en wat meegewogen moel worden (artikelen 3.1 .2 lím 3.1,7 en artikelen 3-2.1 tlm

3.2"4 Bro). ln artikel 3.1.6 uan het Bro is bepaald dat elk bestemmingsplan vergezeld gaat ran een toelichling-

ln de toelióting moet worden vermeld wat de uitkomsten ljn van onderrceken over ecologie/flora/fauna, hoe

het is gesteld met de waterhuishouding, of de Wet milieubeheer van toepassing is troor bijvooóeeld een

Milieu EfiecÍ Rapport (MER), of sprake is van ardreologiscfte/cultr:urhistorische waarden, welke

milieukwaliteitseisen wat betefi lucht, bodem, geluid bij het plan betokken ljn en welk beleid van gemeente,

provincie en Rijk een rol sPeelt.

Een bestemmingsplan is daarom een juridisch ruimtelijk beleidsdoalment, waarin de bestemming van de

gronden met inbegrip van de daarop van toepassing zijnde gebruiks- en bouwregels en de daarop aanwelge

bebouwing worden mstgelegd, maarwaarin ook ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden Íjn opgenomen'

fligitalisering

Alle ruimtelijke plannen moeten rpor iedereen digitaal besdrikbaar en raadpleegbaar zijn- Daanroor is een

landelijke rooziening in het leven geÍoepen. Er moetgewerktworden via landelijk vastgestelde regels (arlikel

1.2-1 en 1.2.2Bro,nader uitgewerkt in de rninisteriële Regeling standaarden ruimtelijke ordening)'

Kosten

ln de wet is bepaald dat de kosten rcor het maken yan een bestemmingsplan rcrhaald kunnen worden op de

aanyrager. Die kosten worden rastgesteld in een eploitatieplan, maar re kunnen ook op een andere wijre

nerhaald worden bijr,oorbeeld door het sluiten van een orrereenkomst (aÍdeling 6.4 \ /ro)-

1.5 Adviezen, voorovêrleg en procedure

Adviezen

Vooragaand aan het in procedure brengen \ran een bestemmingsplan vragen burgemeester en wethouders

aan het binnen het plangebied werkzame erkende wijkorgaan advies uit te brengen over het in rpoÓereiding

zijnde bestemmingsplan. Dit is geen weftelijke procedurestap maar een binnen de gemeenle Enscfiede

gehanteerde werkwijre die is vastgelegd in de Regeling V\lljkorganen 2008 en nader uitgewerkt in de notitie

\Mjkorganen en AdviesaÍspraken.

Binnen het plangebied uan het beslemmingsplan "Dc{phia - @onausestraat 565'is geen erkend wiikorgaan

acUef dat met befekking tot het bestemmingsplan om advies hoefi te worden gewaagd.

Vooroverleg

ln het Bro is rcorgeschreven (artikel 3.1.1) dat burgemeester en wethouders rcorafgaand aan het in
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procedure brengen €n een nieuw bestemmingsplan ouerleg moeten plegen met de besturen van evenfueel
befokken andere gemeenten, het waterschap, de provincie en met die diensten rlan het Rijk die belrokken
ájn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging van belangen die in het plan in het
geding ájn. Van het wettelijke rloororerleg met Rijk en provincie kan in de praktijk in veel gevallen worden
afgelen. De provincie Orerijssel en het Rijk hebben beleid vastgesteld, waarin is bepaald dat zij een
bestemmingsplan alleen nog loor vooroverleg willen ontvangen, indÍen dat bestemmingsplan ontwikkelingen
mogelijk maakt die raken aan bepaalde ruimtelijke belangen van de provincie oÍ het Rijk.

Aangeáen er ingewlge van dit bestemmingsplan slechts sprake is van een beperkte nieuwe ontwikkeling in
de rrcrm van de bouw ran maximaal twee nieuwe woningen ten noorden van de Gronausestraat (ájnde een
ontwikkeling in het bestaande stedelijke gebied), is het plegen van voororerleg met de Provincie Overijssel in
dit geval niet noodakelijk. Wel zal het ontwerp van dit bestemmingsplan voor kennisge$ng en eventueel
commentaar aan de provincie worden rerzonden.

Procedure

Vooraankondiging

Burgemeester en wethouders moeten burgers en anderen informeren over het voomemen een
bestemmingsplan rnor te bereiden op vezoek van een derde of uit eigen beweging- Dat roomemen wordt
gepubliceerd in het gemeentelijk huis-aan-huisblad en op internet ln Enschede wordt geen gelegenheid
geboden om lenswijren hieromtent naar rmren te brengen (artikel 1.3.1 Bro).

ln dit geval is het roomemen om een nieuw bestemmingsplan genaamd "Dolphia - Èonausestraat 565" in
voorbereÍding te nemen op 6 september 2017 gepubliceerd in het gemeentelijk blad 'Huis aan Huis" en op
de website van de gemeente Enschede.

Terí nz a g e I e g g i n g ontv,n rp p I a n

ln de lMo staat dat op de procedure rrln een bestemmingsplan de unifcrme openbare
roorbereidingsprocedure uit afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht van toepassing is. Dit betekent
dat het onlwerp van een bestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter inzage moet worden
gelegd. Deze terinzagelegging biedt iedereen de mogelíjkheid om gedurende die periode zienswíjzen naar
voren tê brengen bij de gemeenteraad. Die terinzagelegging wordt gepubliceerd in de Nederlandsche
Staatscourant en in het gemeentelijk blad "Huis aan HuÍs" en langs "elektronische weg", dus internet.

De aankondiging van de terinzagelegging van dit ontwerpbestemmingsplan "Dolphia - Qomusestraat 565"
en de mogelijkheid om tijdens die periode een áenswijze naar \Dren te brengen is gepubliceerd in de "Huis
aan Huis", op de website van de gemeente Enschede en in de Staatscourant van 4 april 2018. Het
ontwerp-bestemmingsplan heefr ter visie gelegen van 5 apríl 2018 tot en met 16 mei 2018. Er ljn in deze
periode geen lenswijren kenbaar gemaakt tegen dit bestemmingsplan.

RechÍsbescherming

Na vaststelling l/an het bestemmingsplan door de gemeenteraad staat voor belanghebbenden nog de
mogelijkheid open om bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad mn State beroep in te stellen tegen
het bestemmingsplan.

7
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Hoofdstuk 2 Planologisch beleidskader

2.1 Ruimtelijk beleid en regels van het Riik

2.1.1 Struotuurvisb lnfrastructtturen Ruimte

Het ruimtelijk en mobiliteitsbeleld op rijksnireau staat in de Sfuctuurvisie lnfastructuur en Ruimte (SVIR)- De

skuchrurvisie is sinds maaft 2O12 van kracht en uormt de kapst'ok voor bestaand en nieuw rijksbeleid met

ruimtelijke consequenlies.

ln de SVIR bescfrrijfi de Rijksoverheid haar visie op de ruimtelijke en mobiliteitsopgaven lDor Nederland in de

richling ran het iaar 204O. Eén ran de kembegrippen in de SMR is decenfalisalie. Het kabinet wil

beslissingen over ruimtelijke ontwikkelingen dicfrter bij burgers en bedrijren brengen. Provindes en

gemeenten krijgen tetterlijk de ruimle om maatwerk te leveren roor regionale opgarcn-

Het kabinet heefi dertien nationale (gelijkwaardige) belangen opgesteld. Dit ljn concreb belangen waanoor

het Rijk rrerantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken-

2.1.Z Besluitalgemene regels ruimtelijke ordenirtgen Besluitruimtelijke ordening

De basis van juridiscfre borging ran de realisatie van de nalionale belangen ligt in het Besluit algemene

regels ruimtelijke ordening (Bano) en het Besluit ruimtelijke ordening (Bro).

Het Baryo is in werking sinds 201 í en bevat onderwerpen die van rijksbelang ájn, aals deËnsie, de

eologisclre hoofdstruc.tuur, de elektsiciteitsrrnoziening en toekomstige uitbreiding \ftln het

hoofd(spoor)wegennet Per onderuerp berat het Barro regels waaraan bestemmingsplannen moeten

roldoen. Binnen drie jaar moet het onderwerp zijn opgenomen in een bestemmingsplan-

2.1.3 Toetsing bestemmingssan aan beleid en regels van het Riik

Het bestemmingsplan maakt de bouul yan maximaal twee woningen mogeliik op een perceel binnen de

bebouwde kom in een woonwijk. Gestgld kan worden dat de inhoud van het beslemmingsplan niet in stijd is
met het rijksbeleid en hier geen rijksbelangen in het geding ljn.

2.2 Ruimblijk bebid en regêls van de provincie Overijssel

2"2.1 OlngpvingpvÈsie Overijssel

Hêt ruimtelijk beleid ran de provincie Orerijssel staatlooral in de Omgevingsvisie en Omgevingsrrerordening-

Op 12 april 2017 hebben Provincjale Staten van Ouerijssel een heniening van de uisie en rrerordening

vastgesteld en op I mei2O17 ziindets in werking gefeden'

De Omgevingsvisie is een integrale visie waarin de beleidsambilies en doelstellingen straan die mn

provinciaal belang zijn rnor de ontwikkeling van de [pieke leefomgeving uan Overijssel. Het uitgangspunt is

gericht op het jaar 2030. De visie biedl kaders in de vorm mn ontwikkelingsperspectielen uoor de groene

omgeving en stedelijke omgeving. Daarbinnen krijgen gemeenten, waterschappen, rflaatse}rappelijke

organisaties en andere iniliatiefrremers mogelijkheden om ruimtelijke ontwikkelingen te realiseren-

De hoofdambitie van de visie is, nel als in de oorspronkelijke omgerringsvisie van 2009, een toekomstuaste

groei yan welvaarl en welzijn met een veranlwoord beslag op de beschikbare natuurlijke hulpbronnen en

toonaden. De opgaven en kansen waar de provincie Orerijssel voor staat heefi men neriaald in cenfale

beleidsambities rnor negen beleidsthema's. Deze benadert zij ranuit de drie orcrkoepelende 'rode draden':

duuraam heid, ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit.
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t fihrcerirqsmodel On gevingsvisie

Om te bepalen oÍ een initiatief bijdraagt aan de ambities, gebruikt de provincie het Uihperingsmodel
Omgevingsvisie Orcrijssel. ln dit uitneringsmodel staan de strappen of, waaren hoe centaal. Bij een inÍlialief
kan aan de hand van deze drie stappen bepaald worden of een initiatieÍ binnen de geschetste visie r,oor
CIerijssel mogelijk is (generieke beleidskeuas), waar het past (ontwikkelperspecÍieven) en hoe het
uiSewerd kan worden (gebiedskenmerken)

ln onderstaande afueelding ís het uitvoeringsmodel weergege\en. Venolgens zijn de nireaus toegelicht. De
*vishaaK met de drie nireaus uit de Omge$ngsvisie uan 2OO9 is daarbij behouden gebleven. Boren het
uitoeringsmodel (in de paraplu) staan de rode draden en centale beleidsambities weergegeven.

gsneilrto beletdr*erlní

weer ohtwlkkC lngrp€npe€tlevan

hor getÉrdrkenmerken

hrg var de belevtog

il.{hl|Jk{ l|rg

lrag van de agnÍrche (ultwdar*(happ€n

nttrnrÍlljln lr.rg

@neríeke b eleidskeuz es (of)

Generieke beleidskeuzes vloeien roort uit beleid uan EU, Rijk of provincie- Het zijn keuzes die bepalen of een
ontwikkeling nodig is of mogelijk. De generieke beleidskeuzes ájn veelal normstellend.

De heziene Orngevingsvisie maaktdaarbij onderscheid in:
. Generieke beleidskeuas loor heel Owrijssel. Dit heefr áj gevat onder de ' Owrijsselse ladder rcor

duurzame verstedelijking'- Dit is een nadere inurlling rran de nalionale Ladder rnor duurzame
verstedelijking welke roor 'nieuwe stedelijke ontwikkelingen' verplicfrt moet worden doorlopen. De
Oterijsselse ladder geeft onder andere aan dat alle belangen die bij een onlwikkeling befrokken zijn,
mrgwldig tegen elkaar moeten worden afgewogen (integraliteit; is ook een eis uit het Bro). Ook wordt
onder andere ingegaan op arinig en aorgvuldig ruimtegebruik (worheen verwoord in de SER-laddef) en
'(boten)regionale afstemming' (gemeenten moeten hun ruimtelijke ontwikkelingsplannen aÊtemmen
met buurgemeenten om te voorkomen dat inefficiênte concunentie fussen gemeenten ontstraat).

. @biedsspecifeke beleidslteures, zoals aanduidingen roor grondwaterbeschermingsgebied,
Natuumetwerk Nederland (NNN) en Nationale Landsdrappen.

Anfuikkeling sp erspeclíeven (waar)

I
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Na de toetsing aan de generieke beleidskeuzes komen de ontwikkelingsperspectieven aan de orde- ln de

Omgevingsvisie staan zes ontwikkelperspeclieten beschreten: drie voor de groene en drie rcor de stedeliike

omgeving. Daarbinnen is nog eên ondenÍerdeling gemaakt. De ontwikkelperspectielen ájn fleÍbel voor de

toekomst en geven ricfrting aan wat waar ontwikkeld rcu kunnen worden.

Het plangebied, dat binnen de wijk Dolphia ligt, is in de Omgevingsvisie benoemd als een gebied met het

onlwikkelingsperspectief rran "nieuwe woonwijk"

ft

Frag m ent ontwihketp erp ectieven Om eving svisíe Overl.l'sseL

Geb iedskenmerken (hoe)

Tot slot ljn de gebiedskenmerken van belang, die bestaan uit vier lagen (natuurlljke laag, laag van agrariscfie

cultuurlandschappen, stedelÍke laag en laag ran de beleving). Voor elke laag gelden specifieke

kwaliteitsyooÍwaarden en -opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen. Het is de waag 'hoe' een ontwikkeling

inwlling krijgt.
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lflg vJl hati$íldr crlirurlen&chrp

Êà

'-'EN5CrlIf t:

I

$rdrfffirlng brg Lur*l Lrlrul

Frag m e nt g e b i edsk e n m erk en.

llatrurlijke laag:
. ln de natuurlijke laag ligt het gebied uan de wijk Dolphia op de oostflank van de stuvwval

Ensehede-Oldenaaal" Het plangebied loopt in oostelijke ricfrtring af van ca. 47,5 meter +NAP naar ca.42,5
meter +NAP.

Dere opgesknrde aardlagen zijn ontstaan in de ijstijd en door de tijd heen wij ongeschonden gebleven.
Het reliéf en het hoogteverscfiil met de omgeving ljn nog steeds goed áchtbaar en beleebaar. De
sfuwwallen zijn íjk aan archeologiscfie waarden. De stuwwallen met hun bos- en heidegebieden zijn
belangrijke inzijggebieden van regenwaterroorde lokale en regionale grondwaterstromen. De
kwelzones aan de voetvan de stuwwallen bieden potenties voorkwelaftankelijke rcgetatie.

laag van het agrarisch cultuurlandschap:
. [n de laag van het agrarisch cultuurlandschap is het plangebied van dit bestemmingsplan aangemerkt

als een jonge heide en ontginningslandschap.

Veel heidegebieden en nattere delen van het landschap zijn ontgonnen en/of ver gaand ontwaterd.
Daarmee is een nieuw landschap ontstaan. De dragende lineaire stÍuchrren nan lanen, bosstoken en
waterlopen en ontgínningslinten met enen en de kenmerkende grote ruimtematen bepalen nu het beeld.

As gewlg wn stedeÍijke ontwikkelingen door de jaren heen, zijn deze kenmerken ín en in de dires{e
omgeving van het plangebíed nauwelijks meer waameembaar en/of beeldbepalend te noemen rnor het
aanwezige landschap.

Stedelijke laag:
. Voor wat befeft de stedelijke laag zijn rcor het plangebied rran dit bestemmingsplan geen specifieke

gebiedskenrnerken benoemd waarmee, bij erientuele nieuwe ontwikkelingen, rekening mee moet
worden gehouden.

LlrÊt & Leisurelaag:
. Ook voor de Lust & Leisure laag zijn roor het plangebied van dit bestemmingsplan geen specifieke

gebiedskenmerken benoemd waarmee bij euentuele nieuwe ontwikkelingen rekening dientte worden
gehouden.
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omgevingsvisb en het bestemmingsplan "tlotphia - Bonausestraat 5€5".

Omdat er in dit bestemmingsplan slecfrts sprake is van de mogelijke realisatie van één of twee nieuw t'e

bouwen woningen op de hoek van de Gronauseshaat en de Euregioweg, is het niet nodig om nader in te

gaan op de generieke beteidskeures, de ontwikkelingsperspeclie\en en de gebiedskenmerken die van

toepassing ájn oP het Plangebied.

2.2.2 Omgevingsveror&ningOveriissel

De hoofdlijnen van de Omgevingsvisie ájn juridisch geborgd in de Omgevingswrordening. Het gaat om de

onderwerpen uit de visie die de provincie zo belangrijk vindt dat dere dwingend worden opgelegd.

ln de rrerordening straan algemene regels op het gebied van de ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu, water

en bodem. De verordening als juridisc*r insfument om de doorwed<ing ran provinciaal beleid af te dwingen,

is beperkt tol die onderdelen ran het beleid waannor de inzet van algemene regels noodzakelijk is om

provinciale belangen rreilig te stellen of om ui$mering te geven aan wettelijke rrerplichtingen- De

Omgevingsverordening geeft regels aan gemeenten die bij het maken rran bestemmingsplannen in adrt

genomên moeten worden.

2.2.g Toetsing bestemmingsplan aan beleid en regels van de provincie Overiissel

Geconcludeerd kan worden dat de in dit bestemmingsplan besloten ruimtelijke ontwikkeling, in de vorm van

het bouwen mn hooguit twee nieuwe woningen, in overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie

Oyerijssel 2017 rrenroorde en het in de Omgeriingsrrrerordening verankerde provinciaal ruimtelijk beleid

De realisatie nan twee nieuw te bouwen woningen ten noorden van de Gronausestaat befrefiaals hien0or

staat vermeld, de enige nieuwe ontwikkeling in het plangebied van dit bestemmingsplan- Dere ontwikkeling

in het bestaande sÍedelijke gebied van Enscfrede is van dien aard dal, als gerclg van jurisprudentie, hienpor

geen onderbouwing in het kader van de SER-ladder (Ladder duurzame rcrstedeliiking) plaats hoefi te vinden-

Gonqlusie:

Geconcludeerd kan worden dat de in dit voorliggende bestemmingsplan beslolen ruimtelijke ontwikkeling in

overeenstemming is met het in de Omgevingsvisie Overijssel 2017 terwoorde en in de

Om gevi ng sverordenin g veran kerde prodnciaal ruím telijk beleid -

2.3 Gemeenbliik ruimblijk relevantsfabgbch beleid

2-g.l Toekomstvisb Ensshede 2020 en uitwerkingsvisies

De gemeenteraad heefi op í7 decernber 2007 de Toekomstvisie Enscfrede 2020 vastgesteld, waarin de

noontilnen en doelstellingen loor hei gemeenlelijke beleid tol2O2O staan" Het document geefr richting aan

het beleid, dat nader uitgewerkt wordt in andere beleidsslukken-

De ruimtelijk relenante aspecten van de hoofdlijnen en beleidsdoelstellingen in de Toekomstvisie ljn
uitgewerkt in Oe tterilfing van de Ruimtelijke Oniwikkelingsvisie, die op 22 iuni 2009 door de gemeenteraad

is vaseesteld. lntegraal onderdeel hienran is een visie op de binnenstad (Binnenstadsvisie) en mobiliteit

{l4obiliteitsMsie). Venrolgens is de inhoud nan het document Herijking RGVsie, binnenstadsvisie inc'lusief

mobiliteitsvisie ruimtelijk vertaald in de Sfuctuurvisie Enschede, die in één ran de wlgende paragrafun aan

de orde komt.
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2.3.2 Stedeliike Koers

Onder de noemer "Stedelijke Koers" heefl de gemeenteraad op 24 september 2012 ingestemd met een
andere koers voor Enschede. Dat was nodig omdat waag en aanbod in de vastgoedrnarkt op het gebied van
wonen, bedrijventerreinen en kantoren flink uit balans Zjn. De maatschappij is veranderd. Het aantal
projec{en, de ambities en de plannen in Enschede díe werden rroorbereid en uitgevoerd pasten niet meer bij
de huidige en toekomstige waag. Om dit terug te brengen naar een realistísch aanbod heefi de
Eemeenteraad gekozen toor de plannen en projecten die het meest waarderrol ljn voor de toekomst rran
Enschede en die de economie van Enschede en de regio zoveel mogelijk stimuleren, De financiêle
uitwerking hiervan vond plaats lijdens de behandeling van de Programmabegroting op 12 november 2012.

ln Ënschede zrllen nÍet alleen minder woningen worden gebouwd, maar ook andere soorten: minder
appartementen en meer woningen met een tuin. De prognose voor de verkoop van grond voor
bedrijrcnteneínen wordt naar beneden bijgesteld. Voor de kantorensector wordt naast verlagen van het aanial
te bouwen kantoren ook gekeken naar hergebruik van bestaande kantoren, omdat er sprake is van leegstand.

2-3.3 Richting aan Ruimte

Op 5 april 2016 hebben burgemeester en welhouders van Enschede 'Richting aan Ruimte' (RAR)
vastgesteld. Dít is een richtinggerend ontwikkelÍngskader waarin wordt verduidelijkt hoe Ensehede omgaat
rnet de programmering. Niet langer de kwantitatieve aspecten staan centraal maar er wordt gestuurd op
kwalitiait. Daarbij wordt gekeken naar de totale stedelijke programmering maar ook naar de behoefte van het
gebied. Een integrale afiveging van alle relevante belangen (o.a. ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid,
economie, welájn) op basis rran het'RAR-kompas' leidt uiteindelijk tot een besluit over de (on)wenselijkheid
rEn een nieuw ruimtelijk initiatief. Ongewijágd onderdeel van het integrale afrvegingskader is het \ersterken
vanuÍt het harf.

Kompas Ruimtelijk Initiatief Strategie gemeente bij Nieuue Initiatieuen
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2.3.4 Structuurvirsies

De lAfto trerplicht iedere gemeente om \Joor het hele grondgebied een of meer structuurvisies vast te stetlen
tloor een goede ruÍmtelijke ordening. Een soortgelijke verplichting geldt ook rcor de provincies en het Rijk.

ln een gemeentelÍjke structuuMsÍe staan de hoofflijnen van de voorgenomen ontwikkeling rran dat gebied en
de hoofdzaken van het ruimtelijk beleid. De structuurvisie bevat ook een uifineringsparagraaÍ waarin de raad
aangeeft via welke instrumenten en bevoegdheden de \porgenomen ontwikkeling gerealiseerd zal kunnen

hEËF;
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woÍden.

Sbuctuurvisie Enschede

De gemeenteraad van Enschede heefi op 26 september 2O11 de StrucEurvisie vastgesteld. Hiein is het

bestaande ruimtelijk beleid uit de hieronder genoemde gemeenteliike nota's opgenomen en met elkaar in

relatie gebracht.

. Groensfuctuur Ádieplan, bevat de belangrijkste gemeentelijke ambities op het gebied ran behouden en

rrersterken van parken en groenstrucfuren;
. Beleidskader kleine windhrrbines, hierin zijn mogelijke locaties rroor kleine windh:rbines aangewezen;
. lrilobiliteitsplan 2004-2015, benat de gemeentelijke ambities rrcor de verkeerscirculalie en bereikbaarheid

van de stad. Hieruit ljn de belangrijkste verkeersprojeclen voor auto, openbaar Yen oer en fietrs in de

Stucfu urvisie opgenom en;
. Nieuwe Energie uoor Enschede, bevat de gemeentelijke duurzaamheidsarnbiÍies trcor nieuwe

ontwikkelingen, herstucfurering en renovatie. Hierbij staat de reduclie r,tan CO2 cenhaal.
. Gids Buitenkans, bevat op basis van landscfiapstlpologieën en -plekken het kwalitaUeve kader rnor

ontwikkelingen in het buitengebied;
. Hotelnotia, hierin zijn de ontwikkellscalies rnor hotels aangewezen;
. Sfuctuurvisie Luchtharen Twente en omgeving, bevat het ruimtelijke ontwikkelingskader voor de

herontwikkeling van hettenein van de rcomalige militaire vliegbasis Twente;
. Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie 2OO1, bevat belangrijke gemeentelijke ontwikkellocaties en

infiastructuurprojecten. Hieruitljn de nog acfuele projecten en localies in de Stttcttturvisie opgenomen;
. Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie en Binnenstadsrrisie 2009, berat het actuele integrale kader roor

ruimtelijke onlwikkeling, uerkeer, economie en de ontwikkeling mn de binnenstad.
. Ontwikkelingskader Horeca 2005^2015, hierÍn nin de horecaconcentatiegebieden en

horeca-ontwikkellocaties aangewezen.

tríet ui2ondering rlan de Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie 2001 zijn de individuele beleidsnota's nog steeds van

kracht omdat deze meer benatten dan wat is opgenomen in de Stsuctuurvisie-

ln de Structuurvisie gaat het om de gewenst'e ruimtelijke ontwikkelingen rnor de toekomst op het gebied mn
wonen, groen, economie, lerkeer, milieu en gebiedsontwikkeling-

Het doel van de SÍuctrurvisie is het in samenhang presenteren van de hoofdlijnen van sectoraal of
gebiedsgeriót beleid. Het gaat om de hoofdlijnen van ruimtelijk beleid op de lange termijn, adai er op

projecfiriveau voldoende fleÍbiliteit is om in te kunnen spelen op veranderingen.

De Sfuctuurvisie is continu in ontwikkeling. BU nieuwe gebiedsontwikkelingen en nieuw stedelijk beleid wordt

de Stuctuurvisie aangevultd of nader uitgewerkt, rcdatheteen actueel sbategisch en integraal kaderrcrmt

Sectorale en gebiedsgericlrte structuurvÍsies

ln aanwlling op de eerder genoemde integrale Slructuurvisie, heefi de gemeenteraad mn Enschede ook

diverse sectorale structuurvisies en een gebiedsgerichte stuctuurvisie vastgesteld. Hieín worden specifieke

onderwerpen geregeld.

Woonvisie

Op 12 maart 2012 is de Woonvisie Enscfrede 2025 vastgesteld. De ïJl/oonvisíe tormt een nadere uitwerking

nan de Srtructuurvisie, specifiek toegespitst op de gemeentelijke beleidsdoelstellingen ten aanzien san het

wonen.

D eta i I h and e I s stu cbt u wi si e

Op 23 januari 2O12 is de Detailhandelsstructuunrisie Enscfrede 2O12 vastgesteld. ln deze sectorale

sguctuurvisie staan de hootrlijnen uan het gemeentelijk detailhandelsbeleid roor de komende vier iaar. Na

een technische aanpassing in de besluitvorming op 12 november 2O12is ditformeel een sfuc,ttlurvisienals
bedoeld in artikel 2.1 van de Vt/fo.

Watervisie

Op 27 mei 2013 is de Watervisie 2013-2025 vastgesteld. Dere sectorale sfuctrurvisie riót zich op het

samen met parhers in de waterkelen aanpakken tltln waterknelpunten in Enschede op het gebied van

hemelwaieroverlast, grondwateroveíast, grondwalerveronlreiniging en walerkwaliteit. De WatervisÍe heefi
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twee sporen, hetoplossen uan knelpunten en het realiseren \ran een restal waterambities

De op te lossen knelpunten Zjn:
. Oerbelasling wn het rioolstelsel.
. Grondwaterowrlast.
. Problemenmetwaterkwaliteit.

De Enschedese waterambities Zjn:
. Daar waar het kan is het regenwater afgekoppeld van het gemengde riool.

" De beleving van de groene en blauwe kwaliteit van Enschede versterken door water dchtbaar te maken.
. Water in de buitenruimte wordt zorcel mogelijk benut roor het opmngen van e$eme regenbuien en om

bij warme perioden de stad te verkoelen.
. De watergerelateerde component van de (woon)lasten blijft beheersbaar"
. Enschedeérs gaan bewuster met water om en zijn meer betrokken bij de watenoozieningen in de stad.
. De waterpartners zorgen samen w)or een goede waterkwaliteit en - kwantiteit Ín Enschede.

Stuctu u rv i si e C u ltu u rhi sto ri e

Op 8 december 2014 is de StsuctuurvisÍe Cultuurhistorie raastgesteld. ln deze sectorale stuctuurvisie staat het
gemeentelÍjk beleid wor het bij ruimtelijke plannen en onlwikkelíngen omgaan met het aanwezige
cul&urhistorisch er$oed. Daarbij wordt onder cultrurhistorisch erfuoed \êrstiaan: alle cultuurhistorisch
waarderrclle gebouwen, objeeten en stucturen in de gemeente Enschede, met ui2ondering van
gemeentelijke monumenten, rijksmonumenten en areheologische waarden. Voor monumenten en
archeologiscfre waarden is reeds in afzonderlijke gemeentelijke beleidskaders vastgelegd hoe daarmee
dientte worden omgegaan in het kader van ruimtelijke plannen en ontwikkelingen.

Struclu u w i sÍ e Erte me Ve il ig he id

Op 8 december 2A14 is de Structuunisie EÍerne Veiligheid vastgesteld. ln deze sectorale slrucituurvisie staat
het gemeentelijk beleid met betrekking tot het beheersen van risico's die mensen lopen door de opslag, de
protecíe, het gebruik en het venoer van gevaarlijke stofien. Daarbij is mstgelegd wat in Enschede nog als
een toelaatbaar risico wordt beschouwd en hoe ongewenste situaties aveel mogelijk kunnen worden
toorkomen of beperkt. ln deze strucfuurvisie is tercns hetbeleid urcoropslagplaatsen en rerkooppunten yan

cons u m entenvuurwerk vastgelegd.

Stucftruruisie Geb iedsontwikkeling Luchthaven Tttrente e.o.

Specifiek trcor de gebiedsontwikkeling van de voormalige militaire vliegbasis Twenthe heeft de raad op 14
december 2009 de Structuurvisie Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o. uastgesteld. Op verzoek mn
Provinciale Staten van Olerijssel en gesteund door de gemeenteraad van Enschede is een onaftankelijke
adviescommissie in het leven geroepen. Dere commissie onderrcekt de kansen rroor een duuraam
economisch steRerTwente en welke rol de voormalige luchlharen Twente daarbij kan spelen.

2.1.6 Toetsing bestemmingsplan aan het gemeentelijk ruimtelijk rekavant sfategisch beleid

ln de stategische beleidsdocumenten Toekomstvisie, Stedelijke Koers en de diverse stuctuurvisies ljn wor
het plangebied wn het bestemmingsplan "Dolphia - Gronausesfaat 565" geen specifieke
beleidsdoelstellingen of ontwikkelings richtingen benoemd.
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Hoofdstuk3 Gebiedsbeschriiving

3.í Ruimbllike shtctuur

a. de positie mn het plangebied binren de stedelijke context rran hchede:
Het plangebied ran dit bestemmingsplan is gelegen in de wijk De Eschmarke, een nieuwbouwwijk

tussen Ensdrede en Glanerbrug en nog specifieker ligt het in het fuindorp Dolphia. Op dit moment kan uan dit

tuindorp uit het begin van de 20e eeuw nog gesproken worden ï,an een relaÍief op ziÓ relf staand woonwij(ie

in het gebied tussen Enschede en Glanerbrug. ln de uiteindelijke situatie al het fuindorp Dolphia door de

verdere ontwikkeling van de nieuwbouwwijk De Eschmarke, ruimtelijk en fundioneel gezien, onderdeel uit

gaan maken van dere nieuwbouwwijk alsmede het stedelijk gebied van Enschede.

b. de ruimtelijke kwaliteÍt, de structuurdragGÍs en de samenhang tussen de dinerse elemenbn rond het
plangebied:

Hetfuindorp Dolphia, gelegen in hetmiddengebied tussen Enschede en Glanerbrug, befrefteen klassiek

roorbeeld yan een fuindorp. Een fuindorp is een term toor een specifieke lorm \Ían Europese stedenbouw- Ze

rrcrwijst naar stadswijken met een tpiscfr dorps karakter. Veel tuindorpen zjjn gebouwd vanaf de jaren twintig
yan de vorige eeuw en moeslen tegenwicht bieden aan de rrerpauperde aÈeiderswoningen van de grote

steden. Soms werden zij opgezet door sociaal rcelende ondernemers maar ook door gemeenien en

woningbouwcorporaties. De tuindorpen kenmerken zich veelal door lage eengezinswoningen metveelal een

\roor- en een achterfuin en een orngeving met veel groen. Het ontbreken van stedelijk vertier aals kroegen, en

de sterke nadruk op de gednswoning als kem van het leven, moesten bijdragen aan de rorming van een

Íatsoenlijk, burgerliik karakter uan haar bewoners.

De ruimtelijke kwaliteit in het tuindorp Dolphia wordt rpor een groot deel bepaald door de kenmerkende

architectuurwn de (woon)bebouwing daterend uitde'interbe;;uÍn'-periode. De inteóellum-periode bebeftde

periode fussen de beide wereldoorlogen in de eerste helfrvan de rrorige êeuw, fussen í9í8 en 1940'

De woningen bestaan deels uit twee bouwlagen met een kap en brede dakoverstek en deels uit woningen in

één bouwlaag met een kap. De woningen in twee bouwlagen met een kap zijn reelal voorzien van een erker in

de yoorgerel. De woningen in één bouwlaag zijn veelal rloozien van dakkapellen. De woningen aan de

noordzijde yan de parallelweg langs de Gronausesfaatájn aan de roozijde voozien van gemetselde

balkons op de eerste rrerdieping en geten dere e:ffa caóet. Samen uormen de woningen in hettuindorp

Dolphia een samenhangend en ardtitec{onisdr bij elkaar passend ensemble.

Veruitde meeste woningen in ditfuindorp hebben aan de straatdjde een hrin, De opbouw ran dittuindorp is

synmetrisch van opret met cenbaal hierin gelegen een buurtparkje (Iransvaalplein) met een waterparlij en

speelroozieningen.

Vermeldenswaardig is dat aan de Slankweg, ten noorden van de Louis Bothaslraat en ten oosten van de

Slankweg in 2008 een buurtcentum is gerealiseerd.

Het plangebied mn het bestemmingsplan "Dolphia - Gronausestraat 565" leunt aan de Gronausesfaat tegen

de westelijke ljde van dittuindorp. Hetgrenstdus aan de bebouwde conentratie.

c. de aarnvezige verkeersstuchrur om het plangebied:

De ontsluiting yan het tuindorp Dolphia en het aangrenrende gebied is hoofdzakelijk gericht op de oost'west

lopende Gronausestaat aan de zfidí1de mn Dolphia. Deze straat, in combinatie met wijliggende fietspaden

en parallelwegen en een in het profiel yan deze weg geihtegreerde busbaan, vormt een belangrijke sciakel in

de Enscftedese rerkeersstuctuur aan de oos?ijde van de stad. De Gronausestraat is de belangdjkste

wegterbinding lussen Enschede en Glanerbrug als ook Gronau (in Duitsland)- Ter hoogte mn Dolphia

bevindtlch de betangrijke kruising nan de Gronausestaat met de Oostweg en Euregioweg. Deze lvegen

gercn toegang tot het Euregio Bedrijrenpark ten noorden van Dolphia, ten noorden van de spoorlijn

Enschede- Gronau- Ulgnster/ Dortnund enezijds, en de 435 ten aniden ran Dolphia anderszijds.

d. de in het plangebied aanwezige ecologisch en lardschappelijk waardevolle groenskuchrren, parken

en landschapPen:
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Binnen het plangebied nan het bestemmingsplan "Dolphia - Gronausestraat 565" bevinden zich geen
ecologísch en landschappelijk geZen waardewlle groensfucturen, parken en landschappen. Het plangebied
is daar eenvoudigweg te klein roor. Het gaat hier om een afucheiding van een groter perceel aan de
Gronausestraat 565, een grote tuin behorend bij een woonhuis, rcozien nan reel boombeplanting.

\Álel is uoor de strook die grenst aan de parallelweg trtn de Gronausestraat en de slrook die de oostelijke
grens wrmtvan het plangebied gekoren toor de bestemming Bos" Deze strook van bestaande bomen dient
als groene bufier.

ln het aangrenande Dolphia is wel het één en ander te benoemen. Beeldbepalend in de groenstructuur van
hettuindorp Dolphia is hetbuurtparkje aan hetTransrraalplein waaromheen de bebouwing van Dolphia is
gegroepeerd. Voor het overige bestaat de aanweáge groenstructuur uit begeleidend groen (bomen en hagen)
langs wegen en sfaten en door prive-tuÍnen aan de straaEjde van de woningen. Vooral op een aantial grote
percelen aan de westzijde tan Dolphia zijn tuinen bij woningen aanweág voozien nan veel boombeplanting"

Voor het orcíge zijn er in het tuindorp Dolphia geen ecologisch- enlof landschappelijk waarderolle
groenslructuren aan te wijzen.

e" aanwezige waterlopen, poelen, vijvers en overig oppervlaktewater:

ln het plangebied van dit bestemmingspÍan is geen oppervlaktewater aanwezig. Wel in het naastgelegen
tuindorp Dolphia, en wel in de wrm van meerdere vijrers en sloten. De sloten en de vijrrer in het
Transvaalplein zijn onderling met elkaar rerbonden door middel van duikers. Het hemelwater voert
grotendeels aÍvia het gemengd rioolstelsel. Een aantal straten is gescheíden gerioleerd, met een apart riool
voor de afrrcer ran hemetwater- Het gemengd ríoolstelsel kan, vooral in de Slankweg, bij hevige neerslag
overbelast raken waardoor water op straat komt te staan.

De bodem binnen het plangebied heefi een zandige toplaag wrn ca. Í meter. Onder dere laag bevindt zich
waarschijnlijk een slechtdoorlatende leemlaag, zoals op de meeste locaties binnen Dolphia. De horiantale
grondwaterstroom door de andige toplaag slroomt van \ivest naar oost. Gemeentelijke peilbuizen binnen
Dolphia laten Zen dat er'pieken'in de grondwaterstand workomen.

Í. de wijze waaroF de waterhuishouding in het plangrebied is geregeld:
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Aan de waterhuishouding binnen het plangebied wordt in ieder geval aandachl besteed.

De bestaande woningên zijn daar aanoesloten 0p drulffiolering. l-letvuilwalet \an de woningen moet daarop

worden geloosd. Bij de nieuwe woningen zaleen pompputnodig Ain {ÍlrulffiooFunit).

Het hemelwater kan in de bodem worden geihfiltreerd of anders vertraagd worden afgevoerd naar

opperríaktewater (bijroorbeeld een bermsloot of vijrcr)"

3.2 Functionele structuur

Het plangebied van het bestemmingsplan "Dolphia - Gronausestraat 565" is te klein om eÍ rerscfrillende

functionele structuren aan toe te kennen of in te herkennen. Het befefi een aftescheiden deel van het

woonperceel Gronausestaat 565, dat wederom de woonbestemming krijgt met \roor een gedeelte een

bosbestemming" Dere woonfunctie sluit aan bij de woonfunctie die hoofdzakeliik voor het hele gebied

Dolphia geldt.

3.3 Gultuurhbtorie

llistorie en ontstaansgesohiedenis plangebied

Het plangebied is het gedeelte van het perceel Gronausestraat 565 dat aan de anidkant grenst aan de

parallelweg van de Gronausesbaal. De gronden waren oorspronkelijk bestemd rcor agrarisctr gebruik- Het

plangebied grenst aan de oostijde aan hettuindorp Dolphia. Hettuindorp Dolphia is in de iaren dertig ran de
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lrurige eeuw ontstaan en Ís gebouwd voor en door arbeiders van de teÉielfabrieken Van Heek en Co. Aan de
buitenranden tran dit tuindorp ájn de huizen rmor de "bazen" gebouwd, terwijl de woningen in het
binnengebied bestemd waren voor de arbeiders. Niet lang na de realisatie van Dolphia kwamen er ook
mensen te wonen die geen binding hadden mel de tedielfabrieken.

Het plangebied en de zuidkant rran het tuindorp liggen aan de toenmalige rijksweg. De Gronausestraat heefr
een cultuurhistorische betekenÍs als verbindingsweg fussen de stad Enschede en Glanerbrug en over de
grens met Duitsland de stad Gronau.

Archeologisch erÍgoed in het plangebied

Wanneer een gebied een hoge archeologische rrenxachtinEswaarde heeft. is op de archeologische
rcnr*acfitingskaail {zie afueelding) het gebied aangegeven met een rode kleur.
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De blauwe cirkel geeft de locatie aan waar in het gebied de bouw va n twee nieuwe woningen is gedaót. Het
plangebied ligt in een gedeelte met een hoge verurachtingswaarde. Het hieraan aangrenzende gebied kent
een middelhoge verwachtingswaarde (okergele kleur).

Ten behoere van de beoogde nieuwbouw van twee woningen in het plangebied van dit bestemmingsplan, is
een archeologisch bureau- en booronderzoek uitgerroerd.

De bevindingen van dit ondezoek zijn als wlgt:

Voor de ontwíkkellocatie ten behoeve van de te bouwen woningen, geldt een hoge aróeologische
rcnrachtingswaarde-

Er Ís door Econsulting een archeologisch bureau- en boorondezoek uitgerroerd.

Uit het uitgevoerde archeologisch bureau- en booronderzoek blijkt dat er Zó mogelijke archeologische
waarden op de onderzoekslocatie kunnen bevinden- Daarbij geldt met name een verhoogde rrerwachting rmor
resten van landbouwers ranaf het neolithicum. Uit de resultaten van het booronderzoek blijkt dat plaatselijk
sprake is van zeer ondÍepe tnorkomen van keileem. Bovendien varieert de diepteligging van de top r,an de
keileem relatief sterk. Hierdoor wordt de locatie ongunstig geacht voor agraísche ac{ivÍteiten en bewoning.
Ook zijn tíjdens het booronderzoek geen indicatoren aangetroffen die wijzen op de aanwelgheid van een
$ndplaats. De trenrvachting dient hier dan ook bijgesteld te worden tot een lage verwachting rroor alle
periodes. Op basis van de lage archeologische verwachting en het ontbreken ran aanwijzingen wor de
aanweágheid van een vindplaats, adviseert Econsultancy om geen vervotgonderzoek te taten uitroeren. Het
plangebied kan, op basis van het uitgeroerde archeologisch ondezoek, wijgegeven worden,

hfiochten bij de graafirverkzaamheden onrcrhoopt toch archeologisóe resten worden aangetrofien, dan geldt,
volgens de Erfgoedwet, art. 5.10 een meldingsplÍcht. Dit kan bij de gemeente Enschede.

lllonumenten in het plangebied
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Binnen het plangebied bevinden zic*r geen Rijke- of gerneentelijke monumenten

Beschermwaardige bomen in het plangebied

De bescfrerming van bomen is geregeld in de Agemene Plaatselijke VerordeninS OPV}. Op het bii de APV

behorende bomenolerzic*rtájn de bescfiermde bomen en boomgroepen weergegeten, rcorhetuellen
uraanan in ieder gelal een omgevingsvergunning (kaprrcrgunning) op grond tan de APVis wreist.

Op het bomenorezictrt ájn niet alle beschermde bomen weergege\,en. Ook de gemeentelijke bomen die niet
op het bomenorrcnicfrtzijn ïvêergegetrcn ziin bescfrermd op grond van de AFV.

Het bij de APVbehorende bomenoreaicfrt is een interadietre bomenkaarl die is te raadplegen op de website
van de gemeente Enscfiede, www.enschede.nl.
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aÉeelding: fagment interadieve bomenkaaÍ

ln het plangebied yan het bestemmingsplan "Dolphia - Gronausestaat 565" lin geen monumentale en

daarmee beschermwaardige bomen aanweág.

V\bl grenst de zridzijde van het bestemmingsvlak aan een beschermingswaardig boomgebied langs de
parallelweg en de Gronauseshaal.
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Hoofdstuk4 Planbeschrijving

4.1 Nieuwbouw van twee woningen

De Vlíconvisíe rerwoordt gemeentelljk beleid ten aanáen rnln wonen en woningbouw. De VlÍoonvisie geefi
antwoord op de waag hoe de gemeente, ontwikkelaars en alle andere partijen die actief zijn op de
woningmarkt, ook op langere termijn kunnen inspelen op ontwikkelingen in de markt. De wereld rrerandert

snel en daarom biedt de Woonvisie ruimte waar het kan en kaders waar het moet.

ln de \4bonvisie gelden de rolgende uitgangspunten:
. ledere woning moet raak Zjn om te zorgen dat de stad vitaal blijfl en om te voorkomen dat er leegstand

komt.
. ln de regio moet een goed aanbod te vinden zijn van verschillende woonmilieus.
. Wocngebieden moeten lewnsloopgeschiktzijn-
. Enschede groeit als aanfekkelijke woonstad rnor sfudenten.
. De woningroorraad moet toekomstgeschiK Zjn.
. De energiegerelateerde component van de woonlasten moet beheersbaar blijven.

" lnrcsteren in de openbare ruimte en architectuur als kwaliteitsimpuls

ln het plangebied van dit bestemrningsplan is sprake wrn een ontwikkeling in de rorm van maximaal twee
nieuw te bouwen woningen op een perceel ten noorden van de Gronausestaat en ten zridwesten van het
fuíndorp Dolphia- Dere woningen worden gebouwd op wens en naa[ behoefie van de eigenaar mn het
bouwperceel. l-{et bestemmingsplan geeft ruimte aan de bouw van ruime combrtabele woningen die
levensloopgescfiikt zijn, Bij de bouw zal rekening gehouden worden met de normen die gesteld worden aan
energie, isolaÍe en rerdere bouw- en milieu-eisen ,

Gesteld kan worden dat de bouw van deze twee woningen in het plangebied met de woonrdsie in
orereenstemming is.

4.2 $tedenbouwkundig plan

Flet plangebied rnan dit bestemmingsplan, een perceel gÍobaal gelegen hrssen de bebouwde kom van het
tuindorp Dolphia en de Euregioweg, wordt gekenmerkt door leel 'groen'- Het gaat hieóij hoofdzakelijk om de
fuin, grasland behorende bij de woning Gronausestraat 565 (Kadastrale Gemeente Lonneker, Sectie E, nr.

591 1). De tuin behorende bíj deze woning wordt grotendeels omzoomd door forse houtopstanden. Deze
zorgen loor een stevige, maar harde afscfierming van dit perceel naar het aangrenrende gebied.

De bestaande adressen Gronausestaat 561 en 565 worden door middel van een halfircrharde toegangsweg
op eigen terrein, ranaÍde parallelweg aan de noordÍjde ran de Gronausestraat, ontsloten.

Dere toegangsweg wordt aan de oos?ijde deels begeleid door boomaanplant-

Beide percelen, gelegen ten oosten van de Euregioweg, beslaan samen een oppenrlakte van a.2,4 hectare
waaÍ\ran het meest oostelijk gelegen perceel een oppeMakte heeft rran maar liefst 1,7 hectare. Op
laatsgenoemde perceel bevindtlch aan de noordljde enan hetwoonhuis methetadres Gronausestraat
565- Het gedeelte van het perceel ten ariden mn dÍtwoonhuis met een afineting van ca" 46 x 144 meter
(afgerond 6500 m2) is momenteel grotendeels in gebruik als tuin en die door de wijze van aanplant door
bomen en stuiken, in meerdere, door bomen en stsuiken omzoomde 'kamers'is rcrdeeld. ln de meesl
aídelijke'kamel met een oppervlakte van ca. 3000 m2 is de bouw van een tweetal nieuwe woningen
gedaeht. Dit betekenttwee kawls met een oppervlakte rlan ca. 1500 m2 die riant kunnen worden genoemd.

rcrkeer, bereikbaarheid en parkeren

De nieuw te bouwen woningen worden vanaf de parallehereg aan de noordzijde van de Gronausestraat, door
middel van een nieuw aan te leggen, gecombineerde ontsluitingsweg, ontsloten. Voor dere woningen worden
er in de openbare ruimte geen nieuwe parkeerplaatsen gerealiseerd en dient er op 'eigen tenein'te worden
geparkeerd-
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Goen

Voor wat beteft het aspect'groen' wordt bij dere nieuwe ontwikketing gebruik gemaakt van bestaande

groenvoorzieningen in de rrcrm van reeds aanwelge houtopstanden Yan bomen en sfuiken die het beeld uan

dit gebied bepalen- Door de aanleg van een gecombineerde wegontsluiting vanaÍde noordeliike parallelweg

langs de Gronausestaat is de aantasting van de aanweZge houtwal aan deze zijde van de Gronausesfaat

rninimaal.

Bebouwing

De nieuw te bouwen woningen dienen te roldoen aan de welstandseisen zoals die zijn rrenroord in de

lA/elstandsnota Enschede, "bouwen aan identiteif' roor wat betrefi de welstandseisen die behoren bij de

welstandsidentiteit tïije landelijke bebouwing, nieuwe landschappen""

4.3 Gulhrurhistorie in relaÍb totnbuwe ruimtelijke ontwikkelingen

ilonumenten:

Op de locatie waar de twee woningen gebouwd zrllen worden Zjn geen rijks- of gemeenteliike monumenten

aanwezig ïvaarmee rekening mee gehouden moetworden.

Grcrige cultuurhbtorische waarden:

ln het plangebied van dit bestemmingsplan zjn geen gebouwen, objec*en en stucltlren met

s.rltuurhistoriscfi e waarden aanweág.

Arclreologie:

Voor het plangebied geldt een hoge ardreologisc*re rerwachlingswaarde. Ten behoerc van deze nieuwe

ontwikkeling is door Econsulting een archeologisch bureau- en booronderaek uitgercerd-

Bevindingen en advies archeologisch onderaek:

Uit het uitgevoerde archeologisch bureau- en booronderzoek blijkt dat er zjctt mogelijke archeologische

waarden op de onderaekslocalie kunnen bevinden- Daarbij geldt met narne een lerhoogde rcnrachling troor

resten van landbouwers uanaf het neolithicum . Uit de resultaten van het booronderaek blïkt dat plaatselijk

sprake is nan reerondiepe voorkomen uan keileem. Borendien rarieertde diepteligging van de top mn de

keileem relatief sterk. Hierdoorwordtde locatie ongunstig geachtrnoragrarische activiteiten en bewoning.

ïjdens het booronder:oek zijn geen indicatoren aangetroffen die wijren op de aanwelgheid van een

vindplaats. De rcrwadtling dient hier dan ook bijgesteld te worden tol een lage rrerwacfiting rcor alle
periodes. Op basis ran de lage archeologiscfre verwacfrting en het onlbreken van aanwijzingen tloor de

aanwezigheid van een vindplaats, adviseert Econsultancyom geen rrerrclgonderrcek te lalen uitroeren. Het

plangebied kan, op basis mn het uitgernerde archeologische onderaek, rnijgegerren worden- lfuchten bij de

graafirerkzaamheden onrerhoopttoch arcfieologische resten worden aangetroffen, dan geldt tolgens de

Er$oedwet, art. 5.10, een meldingsplic,ht Dit kan bij de gemeente Enscfiede-

Besclrermwaardige bonren:

Het bestemmingsplan "Dolphia - Gronausesfaat 565" maakt de bouw mn twee nieuwe woningen mogelÍk
op een perceel dat is afuesplitst ran een groot bestaand bewoond perceel-

ln het algemeen wordt bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingsprojecten rekening gehouden met de aanwezige

monumentale en beschermwaardige bomen door bouwgrenzen en infiastruc{urele werken, rcorrcrerdit
redelijkerwijs mogelijk is, zodanig te sifueren dat daardoor de maximale kroonprojectie van de bomen niet of
zo min mogelijk wordl beperkt
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ln het plangebied van dit bestemmingsplan bevinden zich bomen die wel besóermd moeten worden als
houtwal. Dea strook krijgt de bestemming "Bos". ln deze bestemming is het niet toegestiaan bebouwing te
realiseren ten behoerre van de bestemming 'Wonen".

4.4 Welstand en beeldkwalibit

!n de Welsíandsnota "Bouwen aan identiteit'is aangegeuen aan welke welstandseisen bouwwlannen
moeten worden getoetst Daartoe zijn in de Welstandsnota rroor het gehele grondgebied van de gemeente
Enschede welstandsidentiteiten opgenomen. Voor het plangebied rran het bestemmingsplan "Dolphia -
Gronauseskaat 565" gelden de welstiandsidentiteiten Yrije landelijke bebouwing, nieuwe landschap". Vrije
landelijke bebouwing heefr een belangrijk aandeel in de levendigheid van het landelijk gebied. De
welstandsarg wil beperkt ruimte geven aan nieuwe, wije landelijke woningen, met behoud van de kwaliteit
mn het landelijk gebied. Er is geen ruimte troor wijkjes en lange linten. De welstandsarg is erop gericht dat
de landelijkheid en de eigenheid yan elk huis behouden blijften stimuleert een hoge kwaliteituan
arcftitectuur, in harmonie met de andere huizen. De tuinen moeten bijdragen aan de verlewndiging en
aankleding van hetgebied. Bijzondere gebouwen mogen vanwege hun (landelijke) tuncfie of eigen kwaliteit
afwijken van de landelijke woningen (bijrioorbeeld qua grootre). Wel moeten ze nveel mogel'rjk kenmerken
van de identiteit dragen, zodat ze bijdragen aan de eenheid binnen de categorie.

lGvel
. gebouw en tuin moeten een eenheid \Íormen en bijdragen aan de ruimtelijke opbouw van het landschap
. de positie en oriéntalie van bebouwing op de kawl moet inspelen op de landschappelijke sifuatie en

rcwel yanaf de weg als vanuit het land een mooi perspectief opleveren
. de positie van het gebouw op de kavel moet een goede compositie vormen met naastgelegen

bebouwing
. de positie van hetgebouw op de karcl mag belangrijke doozichten en uiEichten nietverstoren

Bormvolume

' het bouwrolume moet bescheiden ájn en mag het landschap niet domineren
. het bouwtnlume moetrariéren ten opzichte uan naastgelegen boumrolumes, maarvan gelijke orde van

grootte zijn

Gebouwen
r gebouwen moeten van een landelijk type ljn, generieke nieuw bouwwiiktpen, flats en andere stredelijke

bouwtormen ljn niet toegestaan
. gebouwen moeten harmoniëren metgebouwen Ín de omgeving in stijl, kleur, mabriaal en kenmerkende

details
. kleuren moeten een rustig en natuurlijk paletvormen
. gebouwen moeten zich in architec{uur op de landelijke omgeving richten en een 'geácfrt maken naar de

weg
. gebouwen moeten naar alle zijden verargde gercls hebben en een positierle rol spelen in het

landschapsbeeld
. gebouwen moeten een goede architectrur hebben, metfijn2nnige
. details of versiering, die bijdraagt aan de (romantische) Twentse sfeer

De twee woningen die gebouwd worden op de planlocatie moeten voldoen aan de redelijke eisen ran
ïAblstand. De aanwagen tloor de omgevingsvergunning roor de adÍviteit bouwen worden getoestd aan
V\blstand, dan wel de welstandseisen.
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4,5 Duurzaamheid

Duurzaamheid is een centaal thema in het gemeenielijk beleid ran Enschede. Duuraam handelen is
daaóij meer dan het onbjen ï,an natuur en milieu. ln dat opdcht waagt duuraam handelen bijworbeeld ook
om een solide financieel beleid. Tot roor kort werd onder de noemer mn het duuraarnheidsbeleid woral
gewerkt aan maafegelen die gericht zijn op het Íegengaan van gerrolgen voor de klimaafierandering.
Daarmee is niet geregd dat er rcor thema's die op andere plaatsen wel onder het beleidsreld duurzaamheid

worden gesc-haard, zoals afual, water en bodem, geen aandacht was maar van een breed en samenhangend

duuraamheidsbeleid was geen sprake. Om daar rrerandering in te kunnen brengen is het Áctieplan

Duurzaamheid opgesteld. Hierin wordt uitgewerkt aan welke doelen onder de noemer van het

duurzaamheidsbeleid acÍief wordt gewerkt, welke aanpak daanoor is rcreist, welke partijen bij de realisatie

daanan een rol spelen en welke rol de gemeente daaóij vnor ácJrrelÍ ziet weggelegd, alsmede de toewijlng
\€n mensen en rniddelen om de gestelde doelen te realiseren.

4.5.í Speerpunbn van het duurzaamheidsbeleid

ln het Actieplan duurzaarnheid, dat op 8 juni 2015 door de gemeenieraad ran Enscfiede is mstgesteld, heefi
de gemeenteraad er loor gekoren om het duurzaamheidsbeleid toe te spitsen op de rclgende punlen:

Energie Eigen orgenisatie
Verhogen ran helop eigen grondgebied Zelf hetgoede voorbeeld geven.

opgewekte aandeel hemieuwbare energie tot
minimaal 12 procentin 2030 en minimaal 27
procent wn het voor 2050 vooziene gebruik van
energie.

Eliodiversiteit
Behoud en versterken uan de verscheidenheid
aan dier- en planboorten in de leeÍomgeving

Groene groei
Groei lan de economie ander dat dit nadelig is

wor klimaat, water,
bodem, grondstoffen en biodiversiteit

Circulaire econotnie
Verminderen van de hoeveelheid (rest-)afral
door afralprerentie en het beter scheiden van
restafial.

Klimaatadaptatie
Negatieve gewlgen die gepaard gaan mel
klimaatrerandering beperken en de kansen die
de klimaatterandering biedt benutten"

Duurzame m&ilÍlelit WEconomY
Verhoging van het aandeel fietsgebruik in het Bewoners in Enschede dragen in collecÍief
btaal aantal r,erplaatsingen, stimuleren uan het wrband actief bii aan een of meer van de
gebruik van hel openbaar vervoer en s[muleren duurame
van het gebruik van elekbische auto's- doelslellingen.

Aanpak van het duuraam heidsbeleid

Binnen de roorgestiane aanpak van hetActieplan Duuraamheid staan de begrippen 'duurzame daden',
'duurzame deals' en'duuraam doen' cenfaal.

Duuname daden

De gedachte hierbij is dat het lcfrtbaar maken van besband duurzaam gedrag de beste manier is om

anderen te inspireren en aan te zetten totduurzaam handelen. We richten ons daarbij op de groep die in

beginsel bereid is lotduurzaam gedrag.
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Duuname deals

Duurzame deals, ofrewel afspraken over duurzaam handelen, zijn een middel om nieuw duurzaam gedrag uit
te lokken. Bij de uitwering \ran duurzame ínitiatieven lopen bedrijven, instellingen en gÍoepen inwoners soms
tegen banières aan- De gemeente wil die belemmeringen wegnemen. Soms kunnen we daarzelf voor
argen^ ln andere gevallen doen we daanpor een heroep op anderen. De deals maken duidelijk dat
lerduuraming van de samenleving een opgave is die we samen moeten oppakken.

Duurzaam Doen

Zelf hetgoede voorbeeld gercn is binnen de gekozen aanpak een belangrijk uitgangspunt- Verduurzaming
van de eigen organisatie is in dit Ac{ieplan duuraamheid rerder uitgewerkt onder de noemer Duurzaam
Doen-

Voor dere benadering is gekozen, omdat het een posilieve benadering is, die anderen inspireert en
stimuleert tot duurzame handelingen (gedrag, het doen van intesteringen etc.). Het roordeel ran deze aanpak
is borendien dathetgedrag roor de doelgroep herkenbaar en dichtbij is, de communicatieboodschap
hierdoor aansluit bij de belevingswereld van mensen en de huidige doeners de afrender/ambassadeur zijn
(in plaats ran de gemeente)- Hierdoor is het een aanpak van de stad, ín plaats uan de gemeente.

4.5.2 ltrrurzaamheÍdsbeleiden hetbestemmingsplan

ln dere paragraaf wordt aan de hand yan het Actieplan Duurzaamheid bekeken in hoerrerre het
bestemmingsplan kan bijdragen aan de realisatie ran de gemeentelijke duurzaamheidsambities.

Atgemeen

Bij elke nieuwe ruimtelijke ontwikkeling zal, atrankelijk van de opgave en de locatie, beZen moeten worden
welke duurzame energiebronnen aangeboord worden. Dit kan er toe leiden dat in het ene geval ingezet wordt
op een angerichte verkawling, terwíjl in het andere geval gekoerst wordt op het gebruik van bodem- enlof
windenergie, c.q. aansluiting op het warmtenet- Ook de aanpassing aan de klimaaterandering is in hoge
mate een ruimtelijk waagstuk. Nleer warme zomers en een toenemende kans op erdeme weersituaties
vÍagen bij een verdere ontwikkelíng van de stad om het rcrgroten van afrner- en absorptierermogen in
stedelijke watersystemen en hetrporkomen van'hitte-eilanden'en hitestess.

Energie:

\loor het realiseren van rcel energie besparende maafegelen of voorzieningen in, aan of op gebouwen, rcals
isolalie van vloer, muren oí dak, het plaatsen rran zonnepanelen of een rcnne@llector op het dak, is geen
omgevingsvergunning vereist. Voor warmte-koude opslag en bodemenergiesystemen is de provincie
Oerijssel het bewegd geza,g. Voor nieuwbouw geÍdt dat moet worden wldaan aan de
energieprestatienormen uit het Bouwbesluit Voor dat soort maalregelen en wozieningen hoeven in een
bestemmingsplan geen regels te worden opgenomen. Een bestemmingsplan kan wel regels berratten roor
het realiseren van windturbines of annepanelen op maaÍveldniwau en andere wozieningen en
bouwwerken met een mogelijke impact op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.

KlimaabdaptatÍe:

Voor het realiseren van relatief eenroudige klimaatadaptieve maatregelen en voozieningen als groene
dakbedekking op gebouwen en het in de bodem infiltreren van hemelwater is geen omgedngsrcrgunning
rereist Voor dat soort maalregelen en lporzieningen hoeven in een bestemmingsplan geen regels te worden
opgenomen. Een bestemmingsplan kan wel regels bemtten voor het realiseren van wonieningen voor de
berging van hemelwater, het wij houden van bebouwing van overloopgebieden, het wij houden mn
bebouwÍng langs beken of van lage plekken die natuurlijke waterbergingen K)rmen, het ophogen van gronden
of het realiseren yan bouwwerken ter rcorkoming nan overstomingen en andere worzieningen en
bouwwerken met een mogelijke impac{ op de kwaliteit van de woon- en leefomgeving.
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Circulaire economie:

Voor het realiseren van afrraloontainers roor het gescheiden inzamelen van afrlal en heóruikbare malerialen

is geen omgevingsvergunning rrereist Voor dat soort rcorzieningen hoerren in een bestemmingsplan geen

regels te worden opgenomen- Een bestemmingsplan kan wel regels beratten \icor het realiseren mn

roozieningen en inrichtingen rcorde uerwerking van aflal.

EÈodiversÍteit

Natuurgebieden, bossen, parken en andere sfucfurele, veelal openbaar toegankelijke, groenrcozieningen

worden in een bestemmingsplan als rcdanig beslemd en lrcorzien uan een passende besÓermende

gebruiks- en bouwregeling- Daarnaast maakt een bestemmingsplan het in nagenoeg elke bestemming

mogelijk om groen\nozieningen mn ondergescftikte aard te realiseren.

Overige actieptnten:

Voor de overige actiepunten uit het Actieplan Duurzaamheid kan kortheidshalne worden rolstaan mei de

conclusie dat dere geen ruimtelijke relevantie hebben en als zodanig dus ook niet van invloed zijn op de

kwaliteitvan de woon- en leefomgeving.

Dit bestemmingsplan rpoziet in de mogelijkheid om twee woningen te mogen bouwen op een aÍgescheiden

woonperceel. Bij de bouw ran deze woningen kan aandacht geschonken worden aan energiebesparende en

duurzame maatregeten. Bij de inrichting van heterf kan aandachtworden besteed aan de infiltratie- en

aioercapaciteit van de onterharde grond. De groene bufier aan de rand van het bestemmlngsvlak wordt in

stand gelaten.
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Hoofdstuk 5 Gewenste ontwikkeling plangebied

5-í Hetpropct

Het projeci bestaat uitde realisatie ran twee woningen op een perceel gmnd aan de Gronausesfaat 565- Dit
perceel, kadastaal bekend Gemeente Lonneker, sedie E, nummer 5911, is reeds wozien van een
woonhuis met direrse opstallen. De oppendakte wn het perceel bedraagrt 16.890 m2. Een gedeelte mn dit
perceel aan de kant uan de parallelweg van de gronausesfaat wordt relFtandig gemaaK Op dat deel zrllen
twee woningen worden gebouwd-

De bereikbaarheid raan de woningen gebeurt via dE parallelweg lan de Gronausestaat en een
gemeenscftappelijke ontsluiting via het weggetje dat haaks staat op de parallelweg. Parkeren kan
plaatsvinden op eigen tenein" Het onbebouwde tenein zal worden gebruiK als tuin bij de woningen. De
boombeplanting, aals die er nu is, wordt in taK gelaten-
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Hoofdstuk6 Omgevingsaspecten
Op grond van artikel 3.1.6 nan het Bro wordt in het kader van de vooóereiding lran een bestemmingsplan
nagegaan of dat plan uihneóaar is- ln dat kader moet elk bestemmingsplan worden getoetsi aan een aantal

omgeningsaspec{en. Flet raststellen van een bestemmingsplan kan namelijk gewlgen hebben toor de

belangen van natrur en milieu en rioor de watefiuishouding" ln dit hoofdstrk wordt de uitperbaarheid tran het

bestemmingsplan "Dolphia - @onausesbaat 565" getoetst aan de belangen van milieu, nafuur en

waterhuishouding.

6.1 Milieu

6.1"1 MiliercfÍecbapportage

Bij ruimtelijke plannen en besluiten die mogelijk gerolgen kunnen hebben voor het milieu dient te worden

beoordeeld of ten behoerc van de roorgenomen ruimtelijke ontwikkeling een milieuefiecbapportage moet
worden opgesteld. Een milieuefiectrapportage (m.e.r.) is bedoeld om milieubelangen bii rersÓillende
ruimtelijke procedures een rolwaardige plaatrs bij de besluitrnrming te geven. Het wefielijk kader tloor de

m.e.r. is hoofistuk 7 van de Wet milieubeheer (\Mn) en het daarbij behorende Besluit milieuefiectrapportage

{Besluit m.e.r.). ln het Besluit m.e.r. is geregeld rrcor welke plannen en besluiten die nieuwe ontwikkelingen

mogelijk maken daadwerkelijk een m.e.r.-procedure doorlopen moet worden-

Bij hettoetsen van plannen en besluiten aan het Besluit m.e.r. ljn er drie mogelijkheden:

1 . m .e.r.-plicht. roor (onderdelen van) het plan of besluit is het uitrneren ran een m.e.r-replicflt;
2. m"e.r.-beoordelingsplic*rt roor (onderdelen nan) het plan oÍ besluit moet eerst worden beoordeeld of het

uitrroeren van een m.e.r. rerylichl is;
3. rormwije m.e.r"-beoordeling: hetplan of hetbesluitomrateen m,e.r.-beoordelingsplicfttige activiteit maar

deze acliviteit ligt (ruim) beneden de in daarucor in het Besluit m.e.r. opgenomen indicalierc
drempelwaarden. Het bevoegd geag moet dan een uormvrije m.e.r.-beoordeling uitvoeren om na te gaan

of die activiteit mogelijk aanzienlijke milieugenolgen rcu kunnen hebben. As uit die wrmwije
m.e.r.-beoordeling blijkt dat aanáenlijke milieugevolgen op rcorhand niet kunnen worden uitgesloten,

m oet er al s nog een rrerplicfrte m .e.r.-beoordeling worden uitgevoerd,

Voor activiteiten die niet in het Besluit m.e.r. ájn genoemd, geldt geen m.e.r.-plicfrt oÍ (wrmviie)

m.e.r.-beoordelingsplicht

Het bestemmingsplan maakt geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk waarop hel Besluit m.e.r. van

toepassing is. Een nadere toetsing aan het Besluit m.e.r. kan dan ook aclrterwege blijuen.

Vormwije m.e.r.-beoordeling

De rcrmwije m.e.r.-beoordeting is een loets, waarin aan de hand rcn in de Europese m.e.r-ricttlijn
opgenomen criteria wordt beoordeeld of belangrijke nadelige milieugerclgen zijn uitgesloten en al of niet

sprake is van een m-e.r.-beoordelingsplicht. De crileria hebben betekking op de kenmerken mn het project

de locatie van de acÍiviteit en de kenmerken van het polentiële effect Bij de kenmerken nan het project gaat het

onder andere om de omvang en de cumulatie mel andere projecten. Bij de locatie uan de aclidteit gaat het

onder andere om de mate lan kwetsbaarheid mn het milieu in gebieden waarop de activiteit mn invloed au
kunnen zijn. Bij de kenmerken van het potentiële effecÍ gaat het onder ander om het bereik van de effecten,

Projectbeschijving

ln het plangebied van dit bestemmingsplan worden twee woningen gebouwd. Beide woningen worden vanaf

de noordelijke parallelweg van de Gronausesfaat ontsloten.

Locatie

De ontwikkellocalie waarop de nieuwbouw is gedactrt, bevindt zicfr op het aridelijk deel nan het perceel en
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woonhuis aan de Gronausestraat 565, kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie E, nummer 591 1. De
bouwlocatie wordt aan de noordljde begrensd door bestaande bosschage en fuinbeplanting op het hieruoor
genoemde perceel. Verderwordt Ái aan de oos?ijde begrensd door de peroeelsgrenzen van bestiaande
woningen aan de Gronausestaat 575 en 579, aan de aridÍjde door de noordelijke parallelweg langs de
Gronausesfaat en tenslottte door een semi-verharde ontsluitingsweg naar de bestaande woningen
Gronausesfaat 561 en 565 aan de westzijde.

Hettenein wordtaan de oost-, zrid- en westzijde omzoomd door bestaande houwtwallen en bomenrijen-

Huidig grondgebruik

Í\íomenteel zijn de gronden rran het plangebied in gebruik als tuin bij de bestaande woning aan de
Gronauses&aat 565.

Cumulatie met andere projecten

Er is geen sprake tan cummulatie metandere projecten in de dírecte omgeving van de ontwikkellocatie.

ToeÍsj ng re lev a nte m i I ie u- e n o m g evi ngsaqp ecten

Mlieuhinder bedrijven en inrichtingen

Ten behoew van de twee nÍeuw te bouwen woningen aan de Gronauseslraat, maar ook voor een groter
gebied, namelijk het fuindorp Dolphia, heefl er ondernek plaatsgevonden naar de milieuhinder van
bestiaande bedrijrcn en inrichtingen om het plangebied lan dit bestemmíngsplan.

Dit onderzoek heeft uitgewezen dat geconcludeerd kan worden dat de aanwelge bedrijdgheid en
roorzieningen in en om het plangebíed van dit bestemmingsplan geen belemmering oplerreren rloor de
uitperbaarheid van dit bestemmingsplan, en daarmee tevens geen belemmering wrmen toor de bouw van
dere twee nieuwe woningen ten noorden van de Gronausestraat.

Bodemkwaliteit

Ten behoeve van de twee nieuw te bouwen woningen aan de Gronausestraat is een rerkennend
bodemonderzoek uitgewerd. Dit verkennend bodemonderzoek is al bijlage bij deze toelichting gevoegd.

Er kan enan uitgegaan worden dat er geen belemmering is voor de beoogde bouw van twee woningen.

Geluidhinder

Er dient ten behoerc van de nieuwbouw van twee woningen aan de Gronausesfraat hogere waarden Wet
geluidhinder door het college te worden rlastgesteld, als gerclg van het wegverkeerslawaai op de
Gronauseslraat en de Euregioweg. Een uitgeroerd akoestisch ondezoek is als bijlage bij deze toelichting
gercegd.

Luctrtkwaliteít

De bouw van twee nieuwe woningen aan de Gronausestraat kan met befekking totde'Regelíng niet in
betekenende mate'aangemerktworden als een ontwikkeling die in niet betekenende mate bijdraagt aan de
lucfrtltwaliteit.

E*eme Veiligheid

Op basis van de beoordeling exÍerne ueiligheíd is dit onderdeel geen belemmering rnor de uitroerbaarheid
van het bestemmingsplan en daarmee geen belemmering roor de realisatie uan twee nieuw te bouwen
woningen aan de Gronausestraat
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Waterhuishouding

Ook het aspect waterhuishouding rprmt geen belernrnering rcor de uifineóaarheid van het
bestemmingsplan- Hemelwater wordt zoleel mogelijk gelhfiltreerd en afoeroerd in en op het perceel

\fu ilwater wordt a$ercerd via drukriolering.

Natuur

De locatie van de bouw van de twee nieuwe woningen aan de Gronausesfaat is gelegen op ruimte afstand

mn Nafura 2000 gebieden. Ercnfuele negalieve efrcten op beschermde habitats en habitats ran soorten

kunnen op roorhand worden uitgesloten, waardoorrerdere toetsing aan de Wetnafuuóescherming
achterwege kan blijven.

Condusie votmvrije m.e.r.4 eoordling

Op grond van hettoorgaande kan rrooralle relevante milieu- en omgevingsaspec*en worden geconcludeerd

dat belangrijke nadelige milieugernlgen kunnen worden uitgesloten en dat het niet noodakelijk is om een

m.e.r.-beoordeling uitte loeren of een milieueffectrapportage op te stellen.

6,1.2 llilieuhinder wn bedrffin en inrichtingen

Bedrijven- en milieuinventarisatie en m ilieuzotering

ln het kader van een goede ruimtelijke ordening is nagegaan of er bestaande en toekomslige beddjvigheid in

en rondom het plangebied van het bestemmingsplan "Dolphia - Oonausestraat 565" aanwelg is, die van

invloed kan zijn op hetwoon- en leefrdimaat in het plangebied. Daaóij is gekeken naar de potentiële

mitieubelasting rran deze inrichtingen (bedrijven en tnorzieningen). De milieubelasting en de bijbehorende

hinderoontouren worden bepaald door yerschillende ruimtelijk relevante milieuaspecten, aals geur, stof,
geluid en gewar. ldetbehulp van de in 2009 doorde VtlG uitgegercn publicatie "Bedrijwn- en milieurcnering"
is ran de aanwelge en toekomslige bedrijren en voozieningen in de direc*e omgeving van de projectocatie

de milieucategorie bepaald. Verrrclgens is nagegaan oÍbedrijven en toorzieningen gelegen zijn binnen de op

grond wn de milieucaGgorie aan le houden indicatiere afrtanden totwoningen en andere milieugercelige
functies. Van die bedrijrcn en rnonieningen is door middel van nader dossieronderaek beoordeeld of de

íeitelijke (bedrijÍs)adiviteiten een knelpunt oplereren uoor een goed woon- en leefl<limaat en of terugscfialing

mogelijk is.

Ondenoeksresultaten

Binnen het plangebied bevinden zich geen bedrijven en rrcorzieningen. Buiten het plangebied bevindt zictt op

grote aÍstand, zeker 500 meter, het Euregiobedrijwnpark.

De algemene condusie yan de bedrijven- en milieu-inventarisatie is dat bedrijren en trconieningen buiten het
plangebied rran het bestemmingsplan "Dolphia - Èonatsestraat 565' geen oí zeer geringe milieuhinder
wroorzaken die yan invloed is op de wijze van bestemmen van fundies op gronden binnen het plangebied.

6.1-3 Bodemkwalibit

Bodem kwaliteit a$emeen

Het bodembeleid in Nederland heefi een heruormingsfase ondergaan. Er is sprake van een orcrgang van het

saneren van vervuilde bodems naar het duurzaam beheren en bewust gebruiken nan de bodem en de

ondergrond. Het beteid dcht ách niet uitsluitend meer op het wegnemen van bodemrcrontreiniging, maar de

nadruk is komen te liggen op creatief, innovatief en integraal beheeren gebruik van de bodem en ondergrond,

Het oude beginsel van niet bouwen op een rlenarilde bodem is hiermee veÍlaten. Bouwen op een emstig

rcrontreinigde bodem is onder rroorwaarden mogelijk. Functiegericfrt en kostenefiectief saneren is dan

rrotdoende. Het uitgangspunt hieóij is dat aanwelge bodemrcronteiniging geen onaanvaardbaar risim
oplevert roor de gebruikers nan de bodem.

BodemkwalÍteit en het bestemmingsdan "D,olphia - &onauseskaat 565"
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Het bestemmingsplan "Dolphia - Oonausestraat 565" maakt de bouw van lwee woningen mogelijk.

Hetis bekend datdoor het historisch gebruik in wrstedelijkt gebied zoals op DoÍphia, er locaties aanwezig
zjjn of kunnen zijn waar de bodem rrerontreinigd is. Hiermee dient rekening gehouden te worden bij evenfuele
herontwikkelingen- Op het perceel behorende bij het woonhuis Gronausestraat 565, waar een
herontwikkeling mogelijk wordt gemaakt, is in september 2016 een verkennend bodemonderzoek conform
NEN 5740 uitgeroerd. Hieruit blijKdatde milieuhygiênische bodemgesteldheid geen belemmering wrmt
roor dere herontrikkeling. Het betrefiende "Rapport Verkennend Bodemonderzoek conform NEN 5740-
Gronauseslraat 561-565 - Enschede" is al bijlage bij dere toelichting geroegd.

Gonclus ie bodem kwaliteit

Op basis van het borcnstaande kan worden geconcludeerd dat de bodemkwaliteit geen belemmering vormt
voor de uitmeóaarheíd van het bestemmingsplan.

e3.4 Wetgeluidtinder

ln arlikel 3.3.1 wn het Bro is bepaald dat in een bestemmingsplan moet worden aangegel€n waar
geluidgeroelige gebouwen en teneinen zijn gesifueerd ten opzióte van wegen, spoorwegen en
industrieteneinen met een onderaeksrcne als bedoeld in de ï/Vet geluidhinder CIVSh). Wanneer het
bestemmingsplan binnen dere onderzoekszones de realisatie van nieuwe geluidgercelige gebouwen of
teneinen mogelijk maakt, moet door middel van een akoestisch onderrcek worden nagegaan of de
geluidsbelasting binnen de wettelijke normen blijft. De geluidsbelasting rnag de in de \A[h genoemde
grenswaarden niet overschrijden. Daarbij moet ook de doeltrefrndheid worden onderacht van de in
aanmerking komende maatregelen ter workoming \ran in de toekomst op8edende geluidsbelasting van de
geluidgewelige gebouwen en teneinen-

Binnen het plangebied wordt de realÍsatie van twee woningen op het zlidelijke deel van het perceel
Gronausestaat 565 mogelijk gemaakt-

Wegverkeerslawaai

Hel womemen bestaat om op het anidelijk deel van het perceel Gronausestraat 565 maximaal twee
woningen te realiseren. De locatie is gelegen binnen de pne lan op grond van de Wgh geaneerde wegen,
te weten de Gronausestaat de Euregioweg en de Oostweg.

Voor de locatíe is door Munsterhuis Geluidsadvies een akoestisch onderaek uitgevoerd naar de
geluidsbelasting mnwege wegverkeer. De resultiaten van het onderzoek ájn opgenomen in het briefapport
'Plan Gronausesfaat 56í-565 Enschede; kenmerk 802.16.í00.RM;d.d. 12 september 2416". Het rapport is
als bijlage bij dere toelichling opgenomen.

Uit het akoestisch onderzoek blijkt dat vanwege het wegverkeer op de GronausesÍaat op beide woningen de
geluidsbelasting ten hoogste 57 dB bedraagl- Daarmee wordt de roorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de
\ÁÍgh orcrschreden-

Vanwege hetwegwrkeer op de Euregioweg bedraagt de geluidsbelasting op de westelijke en oostelijke
woning respec'tievelijk ten hoogste 52 en 47 dB- Daarmee wordt op de westelijke woning de
voorkeursgrenswaarde van 48 dB uitde Wgh overschreden. Op de oostelijke woning wordtwldaan aan de
toorkeurs grenswaarde.

Vanwege het wegverkeer op de Oostweg bedraagt de geluidsbelasting op beide woningen ten hoogste 46
dB" Daarmee wordl wldaan aan de toorkeursgrenswaarde van 48 dB uit de Wgh-

Onderzocht is of door middel uan bron- en of orerdrachtsmaatregelen de geluÍdsbelastng vanwege hêt
wegverkeer op de Gronausesfaat en de Euregioweg kan worden gereduceerd. Uit het rapport blijkt dat
maafregelen die gebofien kunnen worden om aan de voorkeursgrenswaarde te wldoen bearraren onfrnoeten
van stedenbouwkundíge, rerkeerskundige enloÍ fi nanciële aard.

Op de twee woningen bedraagt de cumulatieve geluidsbelasting ranwege de Gronausestraat, Euregioweg en
Oostweg 62 dB (e:al. Aftrek artikel 1109 Wgh). De noordgevel van beide woningen is geluidsluw. Aan de
noorddjde is tercns een buitenruimte gelegen.
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Conclusie

Gecondudeerd wordt dat de realisalie ran de twee woningen alleen rnogelijk is als vanwege hel wegverkeer
op de Gronausesbaat en de Euregioweg een hogere waarde wordt mstgesteld. Aan de voorwaarden uit de

\írtret geluidhinder en de Geluidnota 2O0sl2A12 van de gemeente Enscftede, wor het raststellen ran een
hogere waarde, wordt roldaan. Gelijklijdig met de procedure wor dit bestemmingsplan wordt een procedure
gestart roor het mststellen van de hogere waarden lanwege het wegrcrkeer. Het gaat daaóii roor beide
woningen om een hogere waarde van 57 dB nanwege hetwegrcrkeerop de Gronausestaat " En om een

hogere waarde ran 52 dB roor de westelijke woning vanurege hetwegwrkeer op de Euregioreg.

Tercns wordt gecondudeerd dat met de aanweágheid ran een geluidluwe gevel en buitenruimte een
aanvaardbaar woon- en leefidimaat aanweág is.

De aangewaagde hogere waarden kunnen verleend worden.

Railverkeerslawaai

Het plangebied is niet gelegen aan of in de nabijheid van een op grond uan de Wet geluidhinder gercneerde
spoorlijn.

lndustrielawaai

Het plangebied van het bestemmingsplan "Dolphia - Qonausestaat 565" is niet gelegen in de nabijheid mn
eên op grond van de !\bt geluidhinder geaneerd indusfietenein. Bovendien vooziet het bestemmingsplan
"Dolphia - Gronausestraat 565" niet in bestemmingen waarop geluidaneringsplichtige inrichtingen als

bedoeld in bijlage lyan het Besluit omgerdngsredrt ('grote lawaaimakers) gevestigd kunnen worden.

Luchtvaarfawaai

Het plangebied van het bestemmingsplan "Í)olphia - Qonatrsestraat 565" is niet gelegen in de nabijheid van

het (rcormalige) vliegrcld Twente en ook niet binnen de geluidszone van hetvliegveld.

Conclusie geluid

Op basis ran het bovenstaande kan worden geconcludeerd dat het aspecÍ geluid geen belemmering rormt
uoor de uitrloerbaaóeid van het bestemmingsplan"

6.í.5 Luchtkwallteit

Bij de toetsing of een bestemmingsplan uitvoerbaar is, moetworden nagegaan of de realisaÍie van beoogde

ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gernlgen kan hebben rpor de lucfrtkwaliteit Op grond mn het bepaalde in
hoofistuk 5, titel 5,2 mn de l/Vet milieubeheer en onderlÍggende algemene maabegelen van bestuur en

ministeriële regelingen vurmen de luchtkwaliteitseisen in ieder geval geen belemmering raor ruimtelijke
ontwikkelingen indien:

a. ergeen sprake is van feitelijke of dreigende oterschrijding ran de grenswaarde;

b- een project, al dan niet per saldo, niet leidt tot een rrerslechtering mn de luchfl<waliteit
c. een projec* hiel in betekenende mate' bijdraagt aan de luchhpronteiniging;
d. een projec.t is opgenomen in een regionaal programma van maafegelen of in het Nationaal

Samenwerkingsprogramma Lucftlltwaliteit {NSL);
e. een projecÍ niet rlooziet in de realisatie van gercelige bestemmingen binnen de rcne utn een op grond

van het Besluit gercelige beslemmingen gercneerde rijksweg of prorinciale weg.

Luclrtkwaliteit en het gangebied "D,olphia - 9onausestraat 565" {ontrikkelingSpricttt plan}

Het bestemmingsplan "Dolphia - Qonausestraat 565" beoogt het planologisch mogelijk te maken dat er
twee woningen worden gebouwd op het afgescfreiden perceel aan de Gronauseshaat 565.

Uitde'Regeling nietin betekenende mate'blijktdalwoningbouwlocalies metéén ontsluitingsweg en niet
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meêÍ dan 1.500 woningen als niet in betekenende mate ájn aan te merken. De realisatie uan twee woningen
is daarmee andermeer een ontwikkeling die niet in betekenende mate bijdraagt aan de luchtkwaliteit.

ln de monitoringstool nan het Nationaal Samenwerkingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL) ájn gege\êns
opgenomen met befekking tot de huidÍge en loekomstige luchtkwaliteit in Nederland. Uit de monitoringstool
blijkt dat in Enscfiede in alle lcfrgaren (20í 5, 2O2A en 2030) aan de grenswaarden roor luc*til<waliteit wordt
roldaan.

Gonc ltrs ie luchtkwa lite it

Op basis van het borcnstaande kan worden geconcludeerd dat de luchtkwaliteit geen belemmering tormt
voor de uitroerbaarheid van het bestemmingsplan.

6.í.6 Érterneveiligheid

Bij er@rne veiligheid gaat het om het beheersen van de veiligheid lan personen in de omgeving van

activiteiten met gemarlijke stofien. Ook de risico's die ljn verbonden aan het gebruik van luchthavens vallen
onder eÉerne rreiligheid. De risico's waar burgers aan worden blootgesteld door de aanweZgheid van

risicorolle inrichtingen oÍ transportroutes van geuaarlijke stoffen in hun leefomgeving dienen tot een
aanyaardbaar minÍmum te worden beperkt. Daarom heefi de overheid regels opgesteld rcor inrichtingen,
buÍsleidingen en tansportroutes van geraarlijke stoffen die onaanvaardbaar grote risico's oplewren toor
personen die zicfr berrinden in woningen, scholen en bejaardencentra die in de directe orngeving hiervan

liggen. Kort samengevat heefi dit tot gewlg dat et teiligheidsafstanden moeten worden aangehouden tussen
risicorolle acÍiviteiten en kwetsbare objeden rcals woningen en dergelijke.

Bij e{erne neiligheid wordt ondersctreid gemaakt lussen plaatsgebonden risico en groepsrÍsico. Het
plaatsgebonden risico mag in principe nergens groterájn dan een kans van 1 op 1 miljoen (ofwel 10€).

Het groepsrisico legt een relalie &rssen de kans op een ramp en het aantal mogelijke slachtoffers. De

contour is daarom niet bepalend, maar het aantal mensen dat ách gedurende een bepaalde periode binnen
een bepaalde aÊtand (eÍbctafstand) uan een risicorolle activiteit ophoudt Voor het groepsrisico geldt dat de
actuele hoogte van het groepsrisico en de bijdrage aan het groepsrisico van ruimtelijke ontwikkelingen
verantwoord moeten worden.

De wet- en regelgeving met betrekking tot e{eme veiligheid kan grofireg in twee categorieèn worden
ingedeeld: regelgering met betrekking tot risicormlle acÍiviteiten bij inrichtingen en regelgeving met betrekking
tot het tans port nan gevaarlijke stofien.

Rlsbovdb activiteiten bij inrichtingen

Het Besluit eÍeme veiligheid inrichtingen (Bevi) en het Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO) ljn het
wetelijk kader voor risicovolle ac{iviteiten b'rj inrichtingen. Binnen het plangebied rran het bestemmingsplan

"Ilcilphia - Qonarsestraat 565" of in de directe nabijheid daanran ájn geen bedrijven of inrichtingen aanwezig
waarop het Bed en/of het BRZO mn toepassing is.

Binnen het plangebied van het bestemmÍngsplan "Dolphia - Gronausestraat 565" of Ín de directe nabijheid
daaruan zijn geen bedrijven oÍ inrichtingen aanwezig waarop het Bevi en/of het BRZO van toepassing is.

Trarsport van gevaarl$ke stofÍen door bulsbidingen

Voor het transport van gevaarlijke stoffen door buisleidingen is het Beslult eÍeme rciligheid buisleidingen
(BeÉ) hetwetielijk kader- Binnen het plangebied rran het bestemmíngsplan "Dolphía - Gronausestraat 565" of
in de directe nabijheid daanran zijn geen buisleidingen aanweZg waarop het Bevb tran toepassing is.

Transport van gewarlijke stoffen orer de weg, het spoor en het water

Voor het Íansport van gevaarlijke stofien over de weg, per spoor of over het water is recentelijk nieuwe wet- en

regelgeving in werking getreden voor het fansport van gevaarlijke stoffen orer de weg, het spoor en hetwater.
De basis van dere nieuwe regelgeving wordt gerormd door het Basisnet \renoer gevaarlijke stofien. Het
Basisnet kent 3 vennersmodaliteiten: Basisnet Water, Basisnet Spoor en Basisnet VVeg.
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BasisnetWeg

Binnen het plangebied mn hel bestemmingsplan 'tlolphÍa - Qonausesfaat 565" of in de directe nabUheid

daaruan zijn geen wegen aanwezig die in het Basisnet zijn aangeweren als transportoute rcor gevaarlijke

sloffen over de weg.

BasisnetWater

Einnen het plangebied van het besternmingsplan *Dolphia - Èomusesbaat 565" oÍ in de directe nabijheid

daanran lin geen watemregen aanwelg die in het Basisnet zijn aangewezen als fansporboute wor
geuaarlijke stofien orcr water.

8asÍsneÍSpoor

Binnen het plangebied mn het bestemmingsplan "Í)olphia - Bonauseskaat 565" of in de direcÍe nabijheid

daarvan is geen spooÍweg aanwezig die in het Basisnet is aangewezen als transporfoute uoor gemarlijke

stofien over het spoor.

C+bruik va n luc htfi avens

De aanwelgheid wn rdiegvelden en grote luchtharcns in de omgeving is van belang in het kader van de

exteme rieiligheid omdat de kans op het neerstorten uan vliegtuigen in de buurt van een diegrcld of luchtharcn
groter is dan elders. Een luchtmartongeval is daar dus te rcozien en het is denkbaar dat daarbij
(woon)bebouwing wordt gefoftn. Een vliegfuig of helikopter kan overal neerstorten, de gerrclgen kunnen dus

in beginsel op elke plek opfeden. Het risico is echter het grootst nabij een vliegveld of lucfilhaven, vooral bij

het opstijgen en landen.

Het plangebied van het bestemmingsplan "Í)olphia - Bonausesbaat 565" is hemelsbreed op meer dan 7
kilometer mn het (uoormalige) vliegrreld Twente gelegen. Dit betekent dat de kans op een luchhaartongeluk in

het plangebied (zeer) klein is,

Conclusie externe neiligheid

Op basis ran het borcnstaande kan worden gecondudeerd dat de externe veiligheid geen belemmering

rormt voor de uitoeóaarheid ua n het bestem m in gs plan.

6.2 Wabr

Op grond van aíikel 3.1.6 van het Bro wordt in een bestemmingsplan een bescfrrijving opgenomen tan de

wijze waarop in het plan rekening is gehouden met de waterhuishouding.

Hemehrater

Uitgangspunt in het gemeentelijk beleid wor de waterhuishouding is dat in bestaand stedelijk gebied

hemelwater zo min mogelijk wordt afgemerd via de riolering en in het buitengebied hemeÍwater niet wordt
afgewerd via de riolering. Dit kan in beginsel door hergebruik, het toepassen uan groene daken en/of
halÍrerharding. Bij een toename van uerhard oppervlak koml rneer hemelwater tersneld tot afroer, hierop is
het oppervlaktewaterslaleem niet berekend, Het exfa a$tromend hemelwater moet op eigen terrein worden

rerwerkt" lndien dit aantoonbaar niet mogelijk is, mag het hemelwater rcrtaagd worden afuercerd naar een

aanwezige greppel, oppervlaktewater of ander afuateringss;ateem in de nabije omgeving. Hienpor is het

nodig het hemelwater tijdelijk op eigen lenein te bergen, rcdal het trerfaagd kan worden aÍgetoerd naar
rnorzieningen in de openbare ruimte. De lijdelijke bergingsopgarre bedraagt in het bestaand stedelijk gebied

20 millimeter, oftewel 20 liter per vierkante meter vefiard oppervlak- ln het buitengebied bedraagt de lijdelijke
bergingsopgar,re 40 millimeter. Venariling van hemelwater dient zoreel mogelijk workomen te worden door
geen uitogende bouwmaterialen b gebruiken.
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Afuahrater

Uitgangspunt in het gemeentelijk beleid wor de waterhuishouding is dat het ontstaan van afiralwater wordt
beperkt. Afialwater wordt gescheiden van het hemelwater aangeboden en afgevoerd- De gemeente zorgt er
roor dat het afialwater vanaf de perceelsgrens wordt getansporteerd naar de rioolwateraniveringsinstallatie
van het waterscfiap Vechtstromen. ln het buitengebied is niet overal in de openbare ruimte een systeem
aanweág rtoor de afrner van afualwater. ln dat geval moet op eigen tenein een individuele behandeling \ran

afinlwater (lBA) oÍ helofitenÍlter worden ingericht Dit dient te gebeuren in overleg met het waterschap
Vechtstromen- Ook kan rnen enoor kiezen om gebruik te maken tran drukriolering.

De op grond rran dit bestemmingsplan te bouwen woningen worden naar \rerwachting op zo'n s1Êteem

aangesloten.

Oppervlaktewater

Uitgangspunt in het gemeentelijk beleid wor de waterhuishouding is dat bestaand oppervlaktewater (sloten
en vijrers) gehandhaafi blijft. Ewntueel nieuw oppervtaktewater mag geen permanente verlaging van de
grondwaterstand ueroorzaken. Het afioppen ran grondwaterstandspieken door middel van drainage is wel
toegestaan.

Qondrater en ontwatering

Uitgangspunt in het gemeentelijk beleid voor de waterhuishouding is dat perceeleigenaren alf
\€ranlwoordelijk ájn roor hel grondwater op hun perceel. De gemeente zorgt in voorkomende gevallen in de
openbare ruimte u)or passende maafegelen indien er in een gebied sprake is van strudureel nadelige
gerolgen door de grondwaterstand en de te Íefien maatregelen niet tot de zorg van de provincie of het
waterschap behoren.

De ontwatering uan een perceel is aftrankel'rjk mn het gebruik van de grond. Ontwatering is het trerschil tussen
het peil van de weg of de bebouwing en de gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG).

. Wegen: ontwateringsdiepte van 0,70 meter, waarbij een zandbed met minimale dikte mn 0,50 m
aanwezig moetzijn. Een te hoge grondwaterstand kan opwiezen en opdooi van de fundering van de weg
veroorzaken.

. Eg!ouy!4g: de ontwateringsdiepte ran bebouwing hangt af van het tlpe gebouw. Voor woningen of
gebouwen meteen niet-waterdichte kruipruimte die goed toegankelijk moetljn, dÍentde ontwatering
zodanig te zijn datzÍdr geen grondwater in de kruipruimte bevindt Als norm wordtvaak gehanteerd dat
hetgrondwatertenminste 0,20 m beneden de vloervan de kruipruimte moet staan. Uítgaande \Ían een
0,50 m hoge kruipruimte en een vloerdikte (woonvloer) van O,20 m betekent dit een afstand van 0,9O m

tussen de GHG en de bovenljde rran de vloer. Door kruipruÍmteloos te bouwen kan de ontwateringsnorm
onder bepaalde roorwaarden rnet0,30 m verrninderd worden.

. Groen /onbebouwd en onverhard terrein: voor deze bestemmíng wordt meestral een onlwateringdiepte
rnn 0,50 m -mugeadviseerd. Langdurige te hoge grondwaterstanden beihvloeden de beworteling
nadelig.

AfrvateÍing

Om op perceelsnireau te kunnen roorkomen dat ahtromend regenwater problemen r,eroorzaakt gelden de
rclgende adviesnormen:
. Het vloerpeil van de bebouwing minimaal 0,20 m bown het dicfttstbijzijnde wegpeil leggen-
. Perceel vlak of richting de weg af laten lopen.

" De maaiwldpeilen en vloerpeilen van de wrschillende percelen op elkaar afstemmen.

WaterhuÍrhouding en het bestemmingsplan "Dolphia - &omusestraat 565"

Voor de ontwikkelingslocatie geldt dat wldaan moet worden aan de randrcorwaarden en uitgangspunten voor
de waterhuishouding. De geplande nieuwbouw tigt meer dan 40 meter van de wijvenal wilwaterriolering. Wel
is in de omge$ng drukriolering aanwezig. Wilwater moe( in overleg met het Waterschap Vechtstromen en/of
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de Gemeente Ensctrede, worden aígevoerd naar een eigen afalwateranirering (lBA) of een nieuw aan te

leggen drukrioolpomp. Dit laatste zal waarschijnlÍk het geral zijn. Voor de nieuwbottw geldt een wateropgale
die afrrankelijk is uan de hoeveelheid rrcrhard oppervlak die wordt aangebracht. De wateropgarre bestaat uit

het realiseren Van ruamte tnsrwater, bijroorbeeld door hettoepassen van wadi's.

Gonclusie

Op basis van hel bownstaande kan worden geconcludeerd dat de waterhuishouding geen belemmering

rcrmt tnor de uitrpeóaarheid uan hel bestemmingsplan.

6.3 Natuur

6.3.í Wetnafuurbescherming,beschermde natuurgebie&n

ln hoofdstgk 2 van de \11/et natuuóescierming is de aanwijáng en besctrerming mn de Europese 'Nafura

2000'gebieden en de bijandere nationale natuurgebieden (toekomstige Natura 2000 gebieden) geregeld-

De Wet natuurbescierming bepaalt dat roor alle Natura 2000 gebieden instandhoudingsdoelstellingen en

een beheerplan moeten worden vastgesteld. De instandhoudingsdoelstellingen hebben betekking op de

kwal1eit van natuurlijke habitats en de aanwe2ge habitats van soorten in een Natura 200O gebied.

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling moel worden getoetst oÍ de beoogde acÍiviteiten mogelijk significanl

negatiere gevotgen kunnen hebben voor de aangeweren nafuurlijke habitats en habitats ran soorten in een

Natura 2000 gebied. lndien dat op rnorhand niet met aan rekerheid grenzende waarscfriinlijkheid kan worden

uitgesloten dient een passende beoordeting te worden uitgenoerd en een plan-milieu effect rapportage

(plan-MER) te worden opgesteld. Wanneer ook op basis van een uitgerrcerde passende beoordeling

significant negatiere gevolgen niet met aan voldoende zekerheid grenzende waarschiinlijkheid kunnen

urorden uitgesloten kunnen de beoogde ruimtelijke ontwikkelingen alleen mogelijk worden gemaakt indien er

redelijkerwijs geen allemalieven aanweag àjn, er sprake is van dwingende redenen van groot openbaar

belang en de negaliew gerolgen in rioldoende mate worden gecompenseerd.

Beschermde natuurgebhden en het $angebied "Dolphia - Qorngsestaat 565"

Het plangebied van het bestemmingsplan "Dolphia - gonauseskaat 565" is niet gelegen binnen de grenzen

dan wel in de nabijheid van een gebied dat is aangewezen als Nafura 2000 gebied of biiander nalionaal

natuurgebied. De dictrtslbiizijnde Natura 2000 gebieden "Aamsveen" en "Dinkelland" ziin op ca- 3 kilometer

len anidoosten respectiewlijk ten noordoosten van het plangebied gelegen.

Gelet op de aard en omyang van de beoogde ontwikketing, namelijk de bouw €n lwee nieuwe woningen aan

de Gronausesfaat. in relatie tot de aÍstand ran de ontwikkelingslocatie tot de Natura 2000 gebieden kunnen

significant negatieve gerrolgen rtoor de realisatie van de instandhoudingsdoelstellingen mn de Natura 2OO0

gebieden op rnorhand met aan rroldoende zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden uitgesloten. Een

lerdere toetsing aan de ïÀbt nafuurbescherming voor wat beteft bescfrermde nafuurgebieden kan daarom

achterwege blijuen.

Gonctusie Wet natuurbesscherming, bescherm& nafu urgeHeden

Op grond van het rcorgaande kan met aan wldoende rekerheid grenzende waarsdiinliikheid worden

geconcludeerd dat de Wet nafuuóescfierming rnor wat betrefi beschermde natuurgebieden op roorhand

geen belem m erin g rorm t uoor de uilvoeóaarheid van het bestem m ings plan -
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6.9.2 Wet natuwbescherming, beschermde planten-en diersoorten

ln hoofdstuk 3 uan de Wet natuurbescherming is de aanwijzing en bescherming van planten- en diersoorten
geregeld- Het gaat daaóij niet om de bescherming van individuele planten of dieren maar om te r,oorkomen
dat het worlbestaan van $oorten planten of dieren in gevaar komt en dat vaste rust- en veólijfilaatsen en
groeiplaatsen oprettelijk worden vernield of verstoord. Hiertoe ájn in deze wet een aantal rreóodsbepalingen
opgenomen, aals het rerbod op het opzeftelijk doden of reronlrusten rnan dieren of het veóod op het plukken
van planten. Daarbij Ís het "nee, tenlj" principe het uitgangspun{ er mag geen schade worden toegebracht
aan beschermde dieren of planten tenlj dit uitdrukkelijk is toegestaan en daarbij argluldig wordt gehandeld.

Bij elke ruimtelijke ontwikkeling moetworden getoetst oÍde beoogde activiteiten mogelijk negatieve gemlgen
kunnen hebben roor in dat gebied voorkomende uaste rust- en verblijfulaatsen van en/of de tunctionele
leefomgeving van beschermde soorten. lndien noodzakelijk dienen tijdig passende prercnlieve of
mitigerende maategelen te worden gefoffen dan wel dient het plan te worden aangepast om orertreding mn
verbodsbepalingen te kunnen \oorkomen en de funcÍionaliteit van het gebied voor de aanwezige beschermde
soorten te kunnen waaóorgen. lndien door maafegelen en erentueel planaanpassing negatieve ger'olgen
roor eventueel aanwezige beschermde soorten niet of niet rolledig kunnen worden rrcorkomen is een
ontheffing van de betreffende rrerbodsbepalingen noodzakelijk en dient aannemelijk te worden gemaakt dat
dere redelijkerwijs ook rcrleend zal kunnen worden.

Beschermde sooÍten en het plangebied "Ilolphia - Èonausestraat 565"

Het bestemmingsplan maakt het rnogelijk om twee nieuwe woningen op het zridelijke gedeelte mn het
pereel Gronausestraat 565 te realiseren" Deze grond is in gebruik als tuin wn de woning Gronausesfaat
565. Het is een gaan, omzoomd door bomen. Deze bornenrand zal in stand worden gehouden en krijgt in dit
bestemmingsplan de bestemming "Bos"-

Op worhand kan met aan voldoende zekerheid grenrende waarschijnlijkheid worden uítgesloten dat
rerbodsbepalingen anllen worden overfeden. Een uerdere toetsing aan de Wet natuuóescherming kan voor
watbebeftde bescherming vian soorten acfiterurege blijven.

Gonclusie Wet mfuurbescherming, bescherming rran planten- en diersoorten

Op grond van het roorgaande kan met aan loldoende zekerheid grenrende waarschijnlijkheid worden
geconcludeerd dat de Wet nafuurbesclrerming, voor zo\reÍ het betrefr de bescfierming uan planten- en
diersoorten, op worhand geen belemmering riormt loor de uihoerbaarheid van het bestemmingsplan.

6.3.3 llatuurnetwerkilederland

Het Natuumetwerk Nederland (NNN) is een samenhangend netwerk van natrurgebieden en
landbouwgebieden met veel natuurwaarden. Het NNN heefi als doel het behouden, beschermen en
versFrken rran de riikdom aan plant- en diersoorten (biodiwrsiteit) en beoogt een bijdrage te lereren aan het
realiseren en in stand houden lan een (inter-)nationaal vitaal stelsel van natrurgebieden.

De aanwijzing van gebieden als onderdeel nan het NNN vindt plaats bij pnovinciale rcrordening en dient te
worden rertaald in gemeentelijke ruimtelijke plannen zoals stuctuurvisies en bestemmingsplannen. Het
NNN kent geen e)deme werking, tenzij dit bij provinciale verordening als adanig is bepaald.

lbt Nt{N en het flangcbied "Dolphia - Gronausestraat 565"

Het plangebied Ís niet gelegen op gronden die deel uiÍnaken van het NNN (rnorheen 'ecologische
hoofdstucluur', EHS). De dicfrtstbij zijnde gronden die deel uitnaken van het NNN zijn gelegen op ca. 500
meterten oosten van het plangebíed. Het NNN heefi geen eÉeme werking. Een r,erdere toetsÍng aan het NNN
kan daarom achtenrvege blijrcn.

Gonclusie NNN

Op grond van het tnorgaande kan met aan toldoende zekerheid grenzende waarschijnlijkheid worden
geconcludeerd dat het NNN geen belemmering rormt voor de uitrroeóaarheid van het bestemmingsplan.
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Hoofdstuk 7 Juridische planopzet

7 "1 Algemeen

Type bestemmingsplan

De \Mo en het Bro maken het mogelijk een bestemmingsplan op rcrscttillende manieren K)rm te geven.

Grofueg kan gekozen worden uitde rclgende planvormen:

a. een tradiiioneel gedeÍ;ailleerd bestemmingsplan. Een dergelijk plan legl het beoogde gebruik van

gronden en opstallen en de bebouwingsmogelijkheden van de in het plan opgenomen gronden

gedetailleerd vast De methodiek wordt wel ingezet om bestaande situaties te consencren, maar wordt
ook gebruiktom beoogde nieuwe ontwikkelingen nauwgezette sturen;

b" een globaal bestemmíngsplan dat nader moet worden uitgewerkt. ln een dergelijk bestemmingsplan
worden een of meerdere bestemmingen opgenomen, die later moeten worden uitgewerkt. Wordt reelal

toegepast in gevallen waar de ontwikkeling yan een gebied op hoofdlijnen bekend is, maar waar de

concrete inwlling nog moet wlgen;
c, Een globaal eindplan. ln dere planvorm wordt het ruimtelijk en functioneel stseefreeld in globale zin

vastgelegd;
d. Een mixran borenstaande planronnen afrrankeliik ran de specifeke problemen-

Naast dit onderscheid, dat is gebaseerd op de techniek van bestemmen, wordt rcrschil gemaakt tussen

ontwikkelingsgericfrte en beheergerichte bestemmingsplannen. Bij de keure voor een bepaalde slstema{iek

van bestemmingsregeling speelt een rol wat met het plan wordt beoogd: beheren of ontwikkelen. Daamaast

speelt een rol of erin een gebíed sprake is nan nieuwe ruimtelijke onlwikkelingen-

llUijze van bestemmen

Het uitgangspunt rran een bestemmingsplan is om een passende bestemming toe te kennen aan de

gronden in het plangebied- De bestemming bepaalt welke gebruiksdoelen of funcÍies op grond uan een

goede ruimtelijke ordening zijn toegestaan,

Bij de keuze voor een bepaalde beslemming is de (gewenste) hoofffunctie doorslaggevend" As het ruimtelijk

relemnt is of als een bepaalde func{ie de omgeving beihrdoedt of daar eisen aan stelt, wordt gekoren rcor
een specifieke bestemming met eigen regels bouwen en gebruik.

Het is mogelijk om binnen de hooÍdgroepen besternmingen specifieker te maken door bijtroorbeeld

ondergeschikte functies in de bestemmingsomschrijving op te nemen. Voor bijzondere ondergeschikte

func*ies, die niet onder de algemene bestemmingsomscfrrijving mllen en niel conflicÍeren met de

bestemming, wordt gekoren lloor een aÍzonderlijke funclieaanduiding.

ln het bestemmingsplan "Dolphia - Gronausestraat 565" is gekoren voor een badilioneel gedetailleerd

bestemmingsplan- Het bestemmingsplan maakt als onlwikkeling de bouw van twee nieuwe woningen

mogelijk aan de Gronausesfaat, nabÍ de kruising van de Gronausestaat en de Euregioweg. Dere

ontwikkeling wordt gesfuurd door planregels die worzien in de doeleindenomschtijving, bouwregels,

gebruiksregels en beroegdheden van Burgemeestrer en Welhouders om bii omgevingsrergunning in geringe

mate van de hooÍdregels te kunnen afirrijken. De wor deze onlwikkeling bestemde gronden krijgen de

bestemming lÀficnen.

Daarnaast is er binnen het plangebied een zoom die de bestemming Bos krijgt-

7.2 lndelingplanregels

Het juridisch bindend gedeelte van het bestemmingsplan bestaat uit de regels en de bijbehorende

veóeelding waarop de direrse bestemmingen zijn aangege\ên. De regels en de reóeelding dienen in
samenhang te worden bekeken.

De regels ljn ondenerdeeld in vierhoofdstukken:
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a. Hoofdstuk I - lnleidende regels;
b. l-loofdstuk2 - Bestemmingsregels;
c- Hoofdstuk 3 - Agemene regels;
d. HooÍdstuk 4 - Overgangs- en slotregels

Floo6dstuk I lnbidende regels

Dit hoofdstrk berrat inleidende regels. Deze regels gelden voor het gehele plangebied van het
bestemmingsplan 'Dolphia - Èonausestraat 665". ln Adikel I Begrippen ljn definities van de in de regels
gebruikte begrippen opgenomen. Hiermee wordt een eenduidige interpretiatie rran de begrippen vastgelegd.
Alikel 2 \Mjze rran meten geefi bepalingen hoe onder meer de hoogtes van gebouwen en de inhoud van
gebouwen gemeten moeten worden en hoe bepaalde eisen befefiende de maahnering begrepen moeten
worden-

l.locÍdsfu k 2 Bestemm ingeregels

HooÍdstuk 2 geefiin hel algemeen bij bestemmingsplannen een omschrijving - de juridische vertaling - \tan

de rcrscfrillende in het plangebied roorkornende en op de verbeelding opgenomen bestemmingen. Bij de
indeling van de bestemmingsregels wordt conÍorm de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen (SVBP)

2O1.2 een rraste wlgorde aangehouden. De regels van een bestemming worden als volgt opgebouwd en
benoemd:

a- bestemrningsomschrijving (omscfirijving van de toegestane funclies en gebruiksdoelen);

b. bouwregels (regels waaraan de bebouwing dientte wldoen);
c- nadere eisen (regels op grond waarvan nadere eÍsen aan bouurwerken en de sifuering daanan kunnen

worden gesteld);
d" aftvijken van de bouwregels (regels op grond waaÍ\Ían in concrete situaties onder bepaalde voorwaarden

kan worden aQeweken van de bouwregels);
e. specifieke gebruiksregels (regels die aangeven welk specifiek gebruik rcrboden is),
f. aftvijken van de gebruiksregels (regels op grond waarvan in concrete situaties onder bepaalde

roorwaarden kan worden afgeweken van de gebruiksregels);

S. omgevingswrgunning rroor het uitrneren van werken, geen bouwwerk ájnde, of van werkzaamheden
(regels waarbij wordt geregeld wanneer en onder welke omstandigheden een omgevingswrgunning
noor het uihperen van werken, geen bourrrrwerk ájnde, of van werkzaamheden noodzakelijk is),

h. omgevingsrcrgunning rcor het slopen van een bouwwerk (regels waarbij wordt geregeld wanneer en
onder welke omstandigheden er een omgevingsrcrgunning rnror het slopen \Ërn een bouwwerk
noodzakelÍk is);

i. wijzigingsbercegdheid (regels die aangewn in welke gevallen en onder welke tponuaarden onderdelen
van het plan gewiiZgd kunnen worden).

ÈborÍdstuk 3 Algpmene regels

Hoofdstuk 3 beyat de algemene regels, bestaande uit de anti-dubbeltelregel, de algemene bouwregels,
algemene gebruiksregels, algemene aanduidingsregels, algemene afi,vijkingsregels, algemene
wijágingsregels, algemene procedureregels en overige regels.

l{oofdstuk /Í &ergango- en slotregeb

ln hoofdstuk 4 ájn regels opgenomen met befekking tot het orcrgangsrecht rrcor bouwwerken en gebruik van
gronden. Deze artikelen bevatten regels die als doel hebben de rechtstoestand tijdens de overgang naar een
nieuw bestemmingsplan vast te leggen. De "Slotregel" geeft de naam \ían het bestemmingsplan aan.
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7.3 Beschrijving van het plan

7.3.1 Besbmmingen

Bos

De roor Bos aangewezen gronden zijn bestemd voor de bescJrerming, instandhouding en rcrbetering /
rersterking van de boomaanplant en de daardoor ontsbne natuurlijke waarden, met daaraan ondergeschikt

a. (openbare) nutstoorzieningen,
b" sloten, beken en daarmee gelijk te stellen waterlopen en andere waterhuishoudkundige rnozieningen.

lffonen

De voor "Wonen" aangewezen gronden zi4n besbmd voor het wonen, met uifundering riErn

kamerverhuurpanden, al dan niet in combinatie met een beroep of beddjf aan huis. ln de planregels zijn

algemene bouwregels opgenomen toor de bouw nan hoofdgebouwen, bijbehorende bouwwerken en olerige

bouwwerken, zoals erf- en perceelafscheidingen. Bebouwing dient te worden gerealiseerd binnen het op de

plankaart aangegeren bouwblok. Terens 2jn rniddels maatuceringen op de plankaart opgenomen het

maximum aantal wooneenheden, de maximale goolhoogte en maÍmale bouwhoogte (voor dit bouwplan een

goothoogte van maxirnaal 6 meter en een bouwhoogte van maximaal 10 meter). Bestaande woningen mogen

niet bouwkundig worden gesplitst in meerdere relËtandige woningen'

Hierbij wordt opgemerkt dat de te realiseren woningen zijn gelegen binnen de zogenaamde 48 dB lijn" Om de

woningen te kunnen realiseren dÍent een ontheffngsprocedure Wetgeluidhinder roor hetvaststellen van een

hogere grenswaarde te worden geroerd.

7.3.2 GebledsaarduidingBn

Het plangebied ligt binnen een gebied dat op de rlrerbeelding wordt aangeduid met "Overige ane -

archeologisch onderaeks gebied b",

Ter plaalse van de aanduiding "arcfreologiscfr onderaeksgebied b" mogen in principe geen bouwwerken

worden gebouwd en/of werken, geen bouwwerken zijnde, en/of werkzaamheden worden ui$elrcerd die een

bodemverstoring reroorzaken dieper dan 50 cm onder het maaiveld en een bodemverstoíngsopperulakte

hebben van meerdan 2.500 m2. Echter, burgemeester en welhouders kunnen bij een omgedngstergunning
aftviiken van dit rerbod rpor de bouw van bouwwerken of uitvoering van werken, geen bouwwerken zijnde

en/of werlmamheden ten behoerc nan de daar voorkomende bestemming{en), indien uit arcfieologisch

roorondermek blfkt dat ter plaatse geen archeologische waarden aanwelg zijn dan wel indien daardoor
geen onelenredige aantasÍing plaats yindtvan de aanwezige archeologische waarden.

Of, burgemeester en welhouders kunnen bij een omgevingstrergunning relÊ afzien van het laien uitperen
yan archeologisch vooronderrcek als hienpor bedoeld, indien áj van oordeel zijn dat door eerdere

bodemingrepen het tenein ter plaatse reeds zodanig is verstoord dat er redelijkerwijs geen sprake meer is

nan mogelijke aantiasting tan ardreologiscfie waarden"

Burgemeester en wethouders djn ienslote op grond van artikel 3.6 mn de Wet ruimtelijke ordening bewegd
het plan te wijlgen door:

. de aanduiding "arcfreologiscft onderrceksgebied b" geheel of gedeeltelijk te doen renallen, indien op

basis van archeologisch onderrcek is aangetoond datop de befefiende locatie geen archeologische

waarden (meer) aanwezig ziin;
. aan gronden de dubbelbestemming "Waarde - Acfieologie" toe te kennen ter bescherming van de

aanweáge archeologiscfre waarden, indien op basis ran archeologisc*t onderzoek is aangeioond datop
de betefende localie archeologische waarden aanwezig ljn waarrnor op grond van de Erfooedwet in het

bestemmingsplan een bescfiermende bestemmingsregeling dientte worden opgenomen.
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7.3.3 De Ujstwn bedriiÍstypen

As bijlage bij de planregels behooft een Lijst van bedrijfstypen, gebaseerd op de gehanteerde indeling uit de
heziene publicalie "Bedrijven en milieunnering" (2009) van de Verenigíng van Nederlandse Gemeenten
(VNG). De Líjst ran bedrijÍstlpen vormt het middel wor het uitvoeren wtn een eerste toets of een bedrijf mn
een bepaald bedriiÍstpe op grond yan de planregels toelaatbaar is. De concrete bedrÍjfstoering in een bedrijf
en/of milieutergunning(en) bieden nader inácht in hoercne een bedr$f tot een bepaalde milieucategorie
gerekend moet worden en daarom al dan niet toelaatbaar is. Het ruimtelijk beleid van rijk en provincies biedt
gemeenten beleidswijheid noor maatwerk op lokaal nircau. De handreiking is in de praklÍjk een belangdjk
hulpmiddel bij het toepassen van milieuzonering, dat wil reggen het aanbrengen nan een noodzakelijke
ruimtelijke scheiding tussen milieugercelige en milieubelastende tundies in de ruimteliike planwrming ter
besctrerming van het woon- en leefl<límaat. Gebruikelijk is om bij milieuzonering uit te gaan van alle
belastende milieuaspecten, waarbij het milieuaspec{ met het grootste efiect of de grootste afstrand uiteindelijk
maatgevend is" Gemotirreerd toepassen - in plaats van gemotiveerd afirvijken - ís het uitgangspunt. De

richtafstanden zijn geacÍualiseerd, de toelicfiting is aangepast aan nieuw beleid en bevat stappenplannen
rroor reel roorkomende praktijksitualies. ln de publicatie "Bedrijuen en milieuzonering" ájn ook richtiafstanden

ten opzichte van gemengd' gebied en een categorie-indeling wor gebieden met funcliemenging opgenomen.

De Lijst van bedrijËt1pen vermeldt de richtaÊtanden die bii rcorkeur worden aangehouden tussen bedrijven
en het omgevingstype 'rustige woonwijk'. Dit is een woonwijk die is ingericht tolgens het principe mn
fundiescheiding. AÍgezien van wijkgebonden voozieningen komen er wijwel geen andere functies (zoals

bedrijrren, kantoren, winkels) roor. Hoe geroelig een gebied is voor bedrijËactiviteiten is mede aftankelijk van

het omgevingstlpe. De gerneligheid van een gebied kan daarom aanleiding ljn om gemotiveerd af te wijken
yan de richtaÍstanden in de Liist rran bedrij6tlpen. Bij het omgevÍngslpe 'gemengd gebied', een gebied met
een matige tot sterke functiemenging, kunnen de ricfrtaÍstanden met één afutandstiap worden verminderd,
zonder dat dit ten koste gaat van het woon- en leeficlimaat. ln gebieden met een grote mate van

func{iemengíng wordt de Staat ran bedrijÊactiviteiten roor gebieden met functiemenging gebruikt. Deze gaat

niet uit van aan te houden richtaÍstanden totwoningen en andere mllieugewelige fundies rnaar En de mate
in hoeverre een ac{iviteit al dan niet aanpandig met woningen of andere milieugevoelige funclies
aanvaardbaar is-

D e Lij st v a n b ed rijfsÍy p en

ln de Vl.lGpublicalie zijn de bedrijÊtpen Íngedeeld in milieucategoíeën, die samenhangen met de indicatief

aan te houden aístand ten oplchte van een milieugemelige bestemming vanwege de mogelijke hinder van

de milieuÍactoÍen geur, stof, gevaar en geluid. De grootste van de vier richtaÍstanden is bepalend troor de
indeling van een activiteit in een milieucategorie, ln de lijst worden zes wrscttillende hoofdcategorieên
onderscheiden. ln de Lijst van bedrijhtlpen ájn veel acÍiviteiten gedifferentieerd naar bedrijbgroofre,
waardoor kleinschalige activiteiten in een lagere milieucategorie vallen en daardoor beter inpasbaar Zjn.
Vooral bij productiebedrijren Zjn richtaÍstanden toegewegd voor kleinschalige activiteiten. Daartoe is in de

Vt{C-brochure een aantial hoofdcategorieën ondenerdeeld in subcategorieën. [ftlieucategorie 3 is

onderverdeeld in subcategorieën 3.1 en 3.2, milieucategorie 4 in subcategorieen 4.1 en 42 en
milieucategorie 5 in de subcategorieën 5.1 ,5.2. en 5.3. De milieucategoriêên 1 en 2 ziin niet onderverdeeld
in subcategorieën. Elke milieucategorie of subcategorie heefi een eigen bijbehorende richtaÉtand die dient te
worden aangehouden ten oplchte van milieugevoelige functies en bestemmingen.

milieucategorie richtaÍstand tot omgevingstyPe rustige woonwiik

1

2

3-1

3.2

4_1

4.2

10 meter

3O meter

50 meter

10O meter

200 meter

300 meter
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5.1 5O0 meter

5.2 700 meter

5.3 1.000 meter

6 1.500 meter

Tabet ovezichtmilieuategorieên Vll&publicalie metbijbehorende dchtaÍstanden

7 A Handhaving

Bestemmingsplannen zijn bindend rpor iedereen: burgers, ondememers en de otrefieid plf. Het is een
juridisctr kader waaruit kan worden a$eleid wat de eigen bouw- en gebruiksrnogelijkheden zijn, maar ook wat
de planologische mogelijkheden in juridiscfre anziin op percelen in de direcfe omgeving- Aan de andere kant

kan de gemeentelijke or,erheid naleving rnn bestemmingsplannen afdwingen als er sprake is van gebruik

en/of bebouwing die nietin hetbestemmingsplan passen.
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Hoofdstuk I Economische uitvoerbaarheid
Het hoofddoel van dit bestemmingsplan is de gewenste toekomslige situatie planologisch-juridiscft mst te
leggen. Binnen het plangebíed is een ontwikkelíng beoogd, nameliik de ontwikkeling van twee nieuwe

woningen-

De gronden in het plangebied ljn eigendom van particulieren"

EnSoitatie ove reenkomst

De gebieden in het plangebied die geen gemeentelijk eigendom zijn worden in samenwerking met de

gemeente Enschede door particulieren enlof projectontwikkelaars ontwikkeld, waarbij de gemeente de

koslen zal verhaten middels het sluilen wrn een (anterieure) erploitatieovereenkomst met de betrefiende
particuliere ontwikkelaars. Zodra de eploitatieovereenkomsten gesloten ziin zal daar overeenkomstig het

bepaalde in artikel6.24 Wro in de "Huis aan Huis" mededeling worden gedaan-

EtqiloiÉatiedan

Op grond van het bepaalde in artikel 6.12 uan de Wro dient de gemeenteraad rroor gronden waarop een

bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1 uan het Bro is roorgenomen een e4qloitatieplan vastte stellen, tenzii het

kostenverhaal van de grondelploitaÍe orcr de in het bestemmingsplan begrepen gronden andersáns is
wrakerd-

Gelet op het borenstaande onder "Elploitatieowreenkomsf' kan worden gesteld dat het kostentrerhaal

roldoende anderczins is r,erzekerd en is de economische uitvoerbaarheid van het nu worliggende
bestem m ingsplan voldoende aangetoond.
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Gemeente !f; unschede

Wet geluidhinder

Onherroepelijke Beschikking

Besluit van het college van Burgemeester en Wethouders van Enschede, gelet op artikel 83 van

de Wet geluidhinder, beschouwende de noodzaak tot vaststelling van hogere waarden voor de

ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting in het kader van het bestemmingsplan "Dolphia-

Gronausestraat 565", betreffende het perceel gelegen aan de Gronausestraat 565 te Enschede

en kadastraal bekend gemeente Lonneker, sectie E, nummer 5911

A/BbGemeente if; Enschrde

Req.nr

lnsekomen 26JUL| ZUI$

n

HYPOTHEKEN 4
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I
1

Programma Stedelijke Ontwikkeling

Kenmerk

Datum besluit

1800022444

29 mei2018

Aanleiding

Op 6 maart 2018 hebben wij een aanvraag ontvangen van de gemeente Enschede om hogero

grenswaarden vast te stellen als bedoeld in de Wet geluidhinder, in verband met de in het

bestemmingsplan "Dolphia - Gronausestraat 565" opgenomen woonbestemming, die voorziet

in de bouw van maximaal twee woningen op het betreffende perceel.

De aanvraag voldoet aan de eisen zoals vermeld als bedoeld in anikel 5.4 van het Besluit

geluidhinder, en is derhalve ontvankelijk.

Bij de aanvraag is een rapportage van een akoestisch onderzoek gevoegd naar de te verwachten

geluidsbelasting die de woningen als gevolg van wegverkeerslawaai zullen gaan ondervinden

zonder de invloed van extra maatregelen die de geluidsoverdracht beperken.

Het betreft het rapport "Plan Gronausestraat 561 - 565 Enschede, Wegverkeerslawaai akoestisch

onderzoek", kenmerk 802, 16,100-RM, de dato 12 september 2016, uitgevoerd door

Munsterhuis Geluidsadvies.

Uit dh onderzoek is gebleken dat de twee woningen een geluidsbelasting zullen gaan

ondervinden die hoger is dan de in het kader van de Wet geluidhinder hoogst toelaatbare

geluidsbelasting op de gevel. Deze hogere geluidsbelasting is afkomstig van het

wegverkeerslawaai van de Gronausestraat en de Euregioweg.
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lnhoudeliike overwegingen

Weneliik kader

Voor wat betreft het verlenen van een hogere grenswaarde zijn de Wet geluidhinder en het

hierop gebaseerde Besluít geluidhinder van belang. Bij besluit van 7 april 2009 {gedeelteliik

herzien op 19 april2011, gepubliceerd op 18 mei 2011) hebben wij de "Nota geluidbeleid

Enschede' vastgesteld. Deze beleidsregel is op 22 april2009 gepubliceerd in het Enschedese

weekblad "Huis aan Huis" en is daarmee in werting getreden. Bii besluit van í5 ianuari 2013 is

door Burgemeester en Wethouders de werkingsduur van de "Geluidnota Enschede2OO9-2O12"

verlengd, totdat een nieuwe Geluidnota is vastgesteld. ln deze beleidsregel geven wij een

nadere invulling aan het wettelijk kader.

OmschrÍjving van toepassing zijnde artíkelen uít de Wet geluidhinder

lngevolge artikel 76 van de Wet geluidhinder worden bij de vaststelling of herziening van €en

bestemmingsplan dat geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op gronden, behorende tot een

zone van een weg als bedoeld in artikel 74 van de Wet geluidhinder, ter zake van de

geluidsbelasting vanwege die weg, van de gevel van woningen de waarden in acht genomen

die ingevolge artikel 82lof artí*el 100 in geval uan te reconfitueren weg)van de Wet

geluidhinder als de ten hoogste toelaatbare worden aangemerkt. De geplande woningen zijn

gelegen in de invloedssfeer van de Gronausestraat en de Euregioweg.

lngevolge artikel 33, tweede lid, van de Wet geluidhinder kan met betrekking tot in

binnenstedelijk gebied nog te bouwen woningen die nog niet ziin geprojecteerd, voor de

verwachte geluidsbelasting vanwege eren aannrezige weg een hogere waarde dan de ten

hoogste toelaatbare geluidsbelasting van de in artikel 82 van die wet aangegeven waarde (is 48

dBl worden vastgesteld, met dien verstande dat deze waarde 63 dB niet te boven mag gaan.

De gevraagde hogerè waarde (is 62 dB) gaat de wettelijk vastgelegde maximale waarde van 6Íl

dB niet te boven.

lnhoudelijke toetsing

Uit de hiervoor genoemde rappoÍtage van het akoestisch ondezoek bliikt dat maatregelen ter

beperking van de geluidsbelasting van het project onvoldoende doeltreffend ziin of

stedenbouwkundige, verkeerskundige, vervoerskundige of landschappeliike of financiêle

beanaren hebben.

De vast te stellen hogere waarde is het gevolg van toetsing aan de Wet geluidhinder en een

akoestische afrreging op basis van ons beleid.
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Bevoeodheid

ln artikel 110a, tid 1 van de Wet geluidhinder is aangegeven dat Burgemeester en Wethouders

bevoegd ziin tot het vaststellen van een hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare

geluidsbelasting op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige gebouwen.

Rapporten
Bii dit besluil behoren de volgende bijlagen:

Aanvraagformulier hogere grenswaarden opgesteld door de gemeente Enschede.

Rapport "Plan GronausestÍaat 561 - 565 Enschede, Wegverkeerslawaai akoestisch onderzoek",

kenmerk Bl02, 16,10ÈRM. de dato 12 september 2016, uitgevoerd dsor Munsterhuis

Geluidsadvies.

Procedure
Op de voorbereiding van een besluit tot vaststelling van een hogere toelaatbare

geluidsbelasting is de in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht geregelde procedure

van toepassing. Het ontwerpbesluit heeft met de bijbehorende stukken ingevolge artikel 110c,

lid 1 van de Wet geluidhinder gedurende zes weken ter inzage gelegen van 5 april 2018 tot en

met 16 mei 2018. Tijdens deze periode zijn geen zienswijzen naar voren gebracht.

Conclusie

Aangezien de realisatie van het plan gewenst is en het verroek voldoet aan het gestelde in de

Wet geluidhinder alsmede het daarop gebaseerde Besluit geluidhinder en de door ons d.d. 7

april 2009 (gedeeltelijk hezien op 19 april 2011) vastgestelde beleidsregel 'Nota geluidbeleid

Enschede', hebben wij de hogere waarde verleend.

Beeluit

ln aanmerking genomen hetgeen wij in het vorenstaande hebben overvvogen, gelet op her bij en

krachtens de Wet geluidhinder bepaalde, hebben wij grond van artikel 83 van de Wet

geluidhinder besloten de hogere waarde voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting, ten

behoeve van de in het bestemmingsplan "Dolphia - Gronausestraat 565" voorziene

woonbestemming voor de gronden gelegen aan de Gronausestraat 565, kadastraal bekend

gemeente Lonneker, sectie E, nummer 5911, op 62 dB vast te stellen.
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Verklaring van eensluidendheid

Ondergetekende, E.E.J. Lastdrager, gemandateerdr narnens Burgemeester en

Wethouders van de gemeente Enschede, Clustermanager Omgwing en Recht,

Hengelosestraat 5Í, 7514 AD Enschede, verklaart dat bovenstaand afschrift eensluidend
is met het ter inschrijving aangeboden stuk.

I V6tgesteld bii Besluit van Burg€meester en Wethouders van de gemeente Enecheds op l/t de€mbsr 20í0.
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Mr. B.H.J. Roes
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Gemeente jE Enschede

Voorstel Gemeenteraad Vll- C
Raadsvergadering í6 juli 2018

Onderwerp Vaststellen bestemmingsplan "Dolphia - Gronausestraat 565"

PoÉefeuillehouder Hans van Agteren agendaletter (G))

Programma DF Aangeboden aan Raad
Stuknummer Corsanummer
(lnvulling door Grifflef

19 juni 20í8
1800M8191

Wij stellen u voorte besluiten om:

Het bestemmingsplan "DoÍphia - Gronausestraat 565" vast te stellen, overeenkomstig de bij dit plan behorende
verbeelding, regels, toelichting en ondergond conform NL. lM RO.01 53. 8P001 68-0003.

lnleiding
De eigenaren van een perceelgrond aan de Gronausestraat 565 hebben een aanvraag bij de gemeente
ingediend om herziening van het bestemmingsplan zodat bouwen op hun grond mogelijk wordt gemaakt.
Het perceel Gronausestraat 565 bevindt zich binnen het stedelijk gebied van Enschede, waaryoor momenteel het
bestemmingsplan De Eschmarke geldt. ln dit bestemmingsplan heeft het perceel Gronausestraat 565 de
bestemming "Wonen (nader door burgemeester en wethouders uit te werken)".
Er is begonnen aan de voorbereiding van een actualisatie van het bestemmingsplan voor het hele gebied,

namelijk het bestemmingsplan "Dolphia". Het perceel Gronausestraat 565 is gelegen binnen de begrenzing van

het plangebied Dolphia.
Aangezien het nog enige tijd zal duren voordat het bestemmingsplan 'Dolphia' ter visie wordt gelegd aÍs ontwerp-
plan, en de eigenaren van de Gronausestraat 565 hebben aangegeven met enige spoed te willen bouwen, is
ertoe besloten om het perceel uit het bestemmingsplan "Dolphia" te lichten en als zelÍstandig bestemmingsplan in
procedure te brengen.

Beoogd resultaat
Het doel van dit bestemmingsplan is orn de bestemming van het zuidelijke deel van het perceel Gronausestraat
565, kadastraal Lonneker, sectie E, nummer 5911, te wijzigen van 'Wonen, nader uit te werken" in de
bestemming'M/onen" met binnen het bestemrningsvlak een bouwvlak metdaarin de aanduiding maximaal2
woningen toegestaan, met een maximaal toegestane goothoogte van 6 meter en een maximaal toegestane
bouwhoogte van '10 meter. Dit bestemmingsplan zorgt ervoor dat de eigenaren van de grond hier maximaal twee
woningen mogen bouwen.
Daamaast krijgen de bomen Íangs de oost- en zuidkant van het perceel de bestemming "Bos".

Argumenten
De huidige bestemming 'l/Vonen (nader door burgemeester en wethouders uit te werken)" geeft geen

rechtstreekse bouwtitel. Binnen het in voorbereiding zijnde bestemmingsplan "Dolphia" zou het perceelwelde
bestemming uWonen" krijgen. De bouwmogelijkheid voortwee woningen past binnen de stedenbouwkundige
structuur.
Het zal echter nog geruime tijd duren voordat dat bestemmingsplan ter visie wordt gelegd als ontwerp. Om eerder
voor dit perceeÍ in een woonbestemming te kunnen voorzien, is er daarom voor gekozen om dit deel uít het
bestemmingsplan "Dolphia" te lichten en als zelfstandig bestemmingsplan in procedure te brengen.

Kanttekeningen.
De locatie bevindt zich wat betreft geluid binnen de invloedsfêer van de Gronausestraat en de Euregioweg. Voor
het realiseren van deze woningen is het daarom noodzakelijk om ingevolge de Wet geluidhinder aan het Gollege
van Burgemeester en Wehouders ontheffing te vragen voor een hogere grenswaarde.
Tegelijk met het in procedure brengen van dit bestemmingsplan, is ook de procedure voor de hogere
grenswaarde opgestart.

Bijdrage aan duurzaamheidsdoelstellingen
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Een bestemmingsplan draagt hooguit op indirecte wijze bij aan het realiseren van de gemeentelijke
duuzaamheidsdoelstellingen. Binnen het bestemmingsplan wordt een nieuwe ontwikkeling mogelijk gemaakt.
Het bestemmingsplan staat de gemeentelijke duurzaarnheidsdoelstellingen niet in de weg.
De te bouwen woningen voorzien in een duurzame behoefte. Ze worden gebouwd naar de huidige normen van
materiaalgebruik en van energiebesparende maatregelen.
Er is voldoende ruimte om levensloopbestendige woningen te bouwen, zodat bewoners niet direct hoeven te
verhuizen indien hun fysieke situatie in negatieve zin verandert.

Kosten, opbrengsten, dekking
Om de kosten, die de gemeente Enschede ten behoeve van de bestemmingsplanprocedure maakt, te verhalen,
is een overeenkomst tussen de gemeente en de initiatiefnemers gesloten. Hierdoor is het kostenverhaalvoor de
gemeente gewaarborgd.

Communicatie
Cornmunicatie over het bestemmingsplan "Dolphia - Gronausestraat 565" vindt plaats op de door de Wet
ruimteliike ordening en de Algemene wet bestuursrecht voorgeschreven wijze.
l-let ontwerp-bestemmingsplan heeft ter visie gelegen van 5 april 2018 tot en met 16 mei2018, ln deze periode
had een ieder de gelegenheid om zljn zíenswijze aan de raad kenbaar te maken. Binnen deze periode zijn geen
zienswijzen kenbaar gemaakt.

Vervolg
Het bestemmingsplan wordt, nadat het is vastgesteld door de raad, overeenkomstig het bepaalde in de Wet
ruimtelijke ordening en de AÍgemene wet bestuursrecht gedurende zes weken ter inzage gelegd. Deze ter inzage
legging wordt gepubliceerd in de Huis aan Huis en de Staatscourant en via internet. Tijdens deze periode kan
een belanghebbende beroep aantekenen of een verzoek om voorlopige voorziening doen bij de Afdeling
bestuursrecht van de Raad van State.

Biilagen
Bestemmingsplan''Dolphia- Gronausestraat 565" Planverbeelding
Bestemmingsplan "Dolphia- Gronausestraat 565" Planregels met bijlagen
Bestemmingsplan "Dolphia- Gronausestraat 565" Plantoelichting met bijlagen

Burgemeester en Wethouders van Enschede,

de de
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Gevneente jlÉ Enschede

Besluit
Van de Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van í9
juni 20í8,

Het bestemmingsplan "Dolphia - Gronausestraat 565" vast te stellen, overeenkomstig de bijdit plan behorende
verbeelding, regels, toelichting en ondergrond confonn NL.1MRO.0153.8P00168-0003.

Aldus vastgesteld in de vergadering van í6 juli2018

De Griffier, de Voorzitter,

dr. G.O. van Veldhuizen
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