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Openbare besluiten 
Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Hengelo 

dinsdag 29 maart 2022 
 

 Aanwezig: Schelberg (burgemeester), Gerrits, Van Wakeren, Ten Heuw, Bruggink (wethouders),  

Eshuis (gemeentesecretaris), Hillebrink (beleidsadviseur), De Boer (ambtelijke ondersteuning) 

   

 Afwezig:  

 

Datum Nr. Onderwerp Besluit Publieksvriendelijke samenvatting Portef.h. 

29-3-2022  B02 3371684 - Verordening 
nadeelcompensatie 

Het college besluit: 
De Verordening nadeelcompensatie gemeente 
Hengelo 2022 ter vaststelling voor te leggen aan 
de raad. 

De Verordening nadeelcompensatie levert een bijdrage aan 
zorgvuldige en voorspelbare besluitvorming. Hij geeft duidelijkheid 
over de behandeling van aanvragen om schadevergoeding. Het 
vaststellen van een Verordening nadeelcompensatie is niet verplicht, 
zoals dat bij een Procedureverordening voor advisering 
tegemoetkoming in planschade wel het geval was. De VNG adviseert 
echter wel om een Verordening nadeelcompensatie vast te stellen. 
Zonder deze verordening kan een gemeente bijvoorbeeld geen recht 
heffen. Door de Verordening nadeelcompensatie ontstaan er geen 
nieuwe administratieve lasten. 
 

Gerard 
Gerrits 

29-3-2022  B03 3370680 - Anterieure 
overeenkomst Rood-
voor-Rood 
Dalmedenweg 

 Aan te gaan de bij dit voorstel behorende 
anterieure overeenkomst "Project erfontwikkeling 
Dalmedenweg (ongenummerd) Hengelo (Rood-
voor-Rood)".  

De initiatiefnemer brengt in 1.247 m2 sloopvierkante meters  
landschapsontsierende bedrijfsgebouwen  en verkrijgt ter compensatie 
1 rood-voor-rood bouwkavel aan de Dalmedenweg (ongenummerd).  
Het project past binnen het beleidskader Rood-voor-Rood, zoals 
opgenomen in de Woonvisie en het beleidsdocument “Regionale 
spelregels voor ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied van 
Zuidwest-Twente”.  
 

Gerard 
Gerrits 

29-3-2022  B05 3378959 - KPI-rapport 

archiefbeheer 2021 

Het college besluit: 

1. De rapportage "Horizontale verantwoording 
archiefbeheer gemeente Hengelo" vast te stellen. 
2. De gemeenteraad van Hengelo hierover te 
informeren. 

Het college heeft de rapportage “Horizontale verantwoording 

archiefbeheer gemeente Hengelo” vastgesteld. Hierin staat beschreven 
hoe de archieven van de gemeente worden beheerd en de kwaliteit 
wordt bewaakt. Dit vraagt de archiefwet van de gemeente. De 
conclusie is dat de gemeente Hengelo haar papieren en digitale 
archieven goed op orde heeft. 
 

Claudio 

Bruggink 

29-3-2022  B07 3386088 - 
Raadsvragen inz. 
parkeerplaatsen nabij 
horeca voor inwoners 
met een beperking 

Beantwoording van de vragen van raadslid Huis in 
’t veld middels bijgevoegde brief.  

Op dit moment zijn de beleidsregels ‘autovrije gebied binnenstad 
Hengelo 2009’ geldig voor de toegang van de binnenstad. Hierin is 
aangegeven dat het voormalige stadserf autovrij is. Bezoekers met 
een beperking kunnen middels (WMO)-taxi afgezet worden in het 
autovrije gebied en dus ook bij het Burgemeester Jansenplein. Mensen 
die zelfstandig naar de binnenstad komen, kunnen parkeren op de 
parkeerterreinen. Op dit moment worden de beleidsregels ‘autovrije 
gebied binnenstad Hengelo 2009’ geactualiseerd. Hierin nemen we de 
ambities voor de binnenstad en de ruimtelijke ontwikkelingen in mee. 
In de actualisatie van het nieuwe toegangsbeleid zal gekeken worden 
hoe om te gaan met mensen die mindervalide zijn.  
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29-3-2022  B08 3382518 - 
Raadsvragen over 50-
plussers op de 
arbeidsmarkt 
 

Het college besluit de vragen van het CDA inzake 
50-plussers op de arbeidsmarkt te beantwoorden 
door middel van bijgaande brief. 

De vragen van het CDA over 50-plussers op de arbeidsmarkt worden 
door het college beantwoord met bijgevoegde brief. 

Mariska 
ten Heuw 

22-3-2022  
1 week niet 

openbaar 

A01 3394140 - 
Collegebesluit afwijken 
inkoopbeleid inzake 
aangaan 
onderhoudscontract 
waterkunstwerk en 
monument Burg. 
Jansen 
 

Het college besluit 
Af te wijken van het inkoopbeleid inzake het 
aangaan van het onderhoudscontract voor het 
waterkunstwerk en het monument aan het 
Burgemeester Jansenplein.  

het college besluit af te wijken van het inkoopbeleid bij het aangaan 
van het onderhoudscontract voor het waterkunstwerk en het 
monument aan het Burgemeester Jansenplein.  

Gerard 
Gerrits 

22-3-2022 
1 week niet 

openbaar  

B03 3301488 - Vaststellen 
gewijzigd parapluplan 
ondergrondse 110 kV 
kabelverbinding 
Hengelo Weideweg - 
Hengelo Oele 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
A 
1.  in te stemmen met de behandeling van de 
zienswijzen, zoals opgenomen in de “Nota 
zienswijzen parapluplan ondergrondse 110 kV 
kabelverbinding Hengelo Weideweg – Hengelo 
Oele”, dat deel uitmaakt van dit besluit; 
2. in te stemmen met de wijzigingen op het 
ontwerp parapluplan zoals opgenomen in de “Staat 
van Wijzigingen parapluplan ondergrondse 110 kV 
kabelverbinding Hengelo Weideweg – Hengelo 
Oele”, dat deel uitmaakt van dit besluit; 
3. het Parapluplan ondergrondse 110 kV 
kabelverbinding Hengelo Weideweg – Hengelo Oele 
met identificatienummer NL.IMRO.0164.BP0152-
0301, getekend op de ondergrond 
o_NL.IMRO.0164.BP0152.dgn gewijzigd vast te 
stellen; 
4. Na de vaststelling van het gewijzigde 
parapluplan ondergrondse 110 kV kabelverbinding 
Hengelo Weideweg - Hengelo Oele Gedeputeerde 
Staten van de provincie Overijssel te verzoeken het 
besluit eerder dan zes weken na vaststelling 
bekend te mogen maken; 
5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
parapluplan ondergrondse 110 kV kabelverbinding 
Hengelo Weideweg – Hengelo Oele. 
 
B 
Na gewijzigde vaststelling van het parapluplan 
ondergrondse 110 kV kabelverbinding Hengelo 
Weideweg – Hengelo Oele de indieners van de 
zienswijzen op de hoogte te brengen van het 
besluit van de raad. 
 
 

TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet 
verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die 
nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan 
diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Dat 
doen zij onder andere door een nieuwe ondergrondse 
hoogspanningskabel (van 110 kiloVolt) aan te leggen tussen Hengelo 
Weideweg –Hengelo Oele. Deze aanleg past niet in de vigerende 
bestemmingsplannen. Middels dit parapluplan worden de vigerende 
bestemmingsplannen herzien. 

Gerard 
Gerrits 
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22-3-2022 
1 week niet 

openbaar  

B04 3301500 - Vaststellen 
gewijzigd parapluplan 
ondergrondse 110 kV 
kabelverbinding Almelo 
Mosterdpot - Hengelo 
Weideweg 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
 
A 
1.  in te stemmen met de behandeling van de 
zienswijzen, zoals opgenomen in de “Nota 
zienswijzen parapluplan ondergrondse 110 kV 
kabelverbinding Almelo Mosterdpot – Hengelo 
Weideweg”, dat deel uitmaakt van dit besluit; 
2. in te stemmen met de wijzigingen op het 
ontwerp parapluplan zoals opgenomen in de “Staat 
van Wijzigingen parapluplan ondergrondse 110 kV 
kabelverbinding Almelo Mosterdpot – Hengelo 
Weideweg”, dat deel uitmaakt van dit besluit; 
3. het Parapluplan ondergrondse 110 kV 
kabelverbinding Almelo Mosterdpot – Hengelo 
Weideweg met identificatienummer 
NL.IMRO.0164.BP0153-0301, getekend op de 
ondergrond o_NL.IMRO.0164.BP0153.dgn, 
gewijzigd vast te stellen; 
4. Na de vaststelling van het gewijzigde 
parapluplan ondergrondse 110 kV kabelverbinding 
Almelo Mosterdpot – Hengelo Weideweg 
Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel te 
verzoeken het besluit eerder dan zes weken na 
vaststelling bekend te mogen maken; 
5. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 

parapluplan ondergrondse 110 kV kabelverbinding 
Almelo Mosterdpot – Hengelo Weideweg; 
 
B 
Na de vaststelling van het gewijzigde parapluplan 
ondergrondse 110 kV kabelverbinding Almelo 
Mosterdpot – Hengelo Weideweg de indieners van 
de zienswijze op de hoogte te brengen van het 
besluit van de raad. 
 

TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet 
verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die 
nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan 
diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. Dat 
doen zij onder andere door een nieuwe ondergrondse 
hoogspanningskabel (van 110 kiloVolt) aan te leggen tussen Almelo 
Mosterdpot- Hengelo Weideweg. Deze aanleg past niet in de vigerende 
bestemmingsplannen. Middels dit parapluplan worden de vigerende 
bestemmingsplannen herzien. 

Gerard 
Gerrits 

22-3-2022  
1 week niet 

openbaar 

B05 3301516 - Vaststellen 
bestemmingsplan 
Stationsvervanging 
Hengelo Weideweg 

Het college besluit de raad voor te stellen: 
1. het bestemmingsplan Stationsvervanging 
Hengelo Weideweg (met identificatienummer 
NL.IMRO.0164.BP0154-0301, getekend op 
ondergrond o_NL.IMRO.0164.BP0154.dgn vast te 
stellen; 
2. geen exploitatieplan vast te stellen voor het 
bestemmingsplan Stationsvervanging Hengelo 
Weideweg 

TenneT is als landelijke netbeheerder van het elektriciteitsnet 
verantwoordelijk voor de leveringszekerheid van elektriciteit. Om die 
nu en in de toekomst te kunnen garanderen, werkt TenneT aan 
diverse aanpassingen en uitbreidingen van het elektriciteitsnet. In 
opdracht van TenneT voert Croon werkzaamheden uit op het 110 kV 
hoogspanningsstation Hengelo Weideweg. De werkzaamheden maken 
onderdeel uit van het project Veldvervanging. Binnen dit programma 
worden in totaal circa 150 verouderde kwetsbare stations omgebouwd 
naar een nieuwe standaard, zodat de energievoorziening in Nederland 
in stand gehouden kan worden. De werkzaamheden kunnen op grond 
van het bestemmingsplan niet worden uitgevoerd. Daarom moet het 
vigerende bestemmingsplan worden aangepast. Vanwege de urgentie 
en de planning van de werkzaamheden is voor de renovatie van het 
hoogspanningsstation op 26 januari 2021 reeds een 

Gerard 
Gerrits 
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omgevingsvergunning verleend. Hiervoor is de uitgebreide 
besluitvormingsprocedure ex art. 3.4 Awb en paragraaf 3.3 Wabo 
toegepast. Hiertegen zijn geen zienswijzen of beroep ingediend. De 
werkzaamheden voor de renovatie zijn dan ook reeds gestart 

22-3-2022 
1 week niet 

openbaar  

B09 3391165 - Actieplan 
Binnenstad 2022-2025 

Het college besluit: 
1. In te stemmen met het Integraal Actieplan 
Binnenstad 2022-2026. 
2. De begrotingswijziging vast te stellen en deze 
via de verzamelwijziging aan de raad voor te 
leggen 

Het actieplan 2017-2021 is grotendeels uitgevoerd of in uitvoering en 
de termijn is verlopen. De binnenstad is echter niet "af". Daarom is 
een vervolgactieplan opgesteld voor de komende periode. 

Gerard 
Gerrits 

22-3-2022 
1 week niet 

openbaar  

B10 3377079 - 

Uitvoeringsregeling 
2022 Tegemoetkoming 
onvermijdbaar medisch 
afval 

De uitvoeringsregeling tegemoetkoming 

onvermijdbaar medisch afval 2022 vaststellen. 

Huishoudens met veel medisch afval krijgen in 2022 opnieuw een 

tegemoetkoming. Deze is gelijk aan de vergoeding van 2021. Door de 
invoering van Diftar in 2012 betalen huishoudens met veel medisch 
afval extra afvalstoffenheffing. Daarom vergoedt de gemeente een 
deel van de afvalkosten. Vanaf 1 mei zijn er nieuwe formulieren 
beschikbaar. 
 

Bas van 

Wakeren 

22-3-2022  
1 week niet 

openbaar 

B14 3371974 - 
Bezwaren/zienswijze 
namens bewoners 
Magnoliastraat, tegen 
voornemen 
ontwikkelen tiny 
houses in Veldwijk Zuid 
 

Het college besluit: 
In te stemmen met de bijgevoegde brief  

De bewoners van de Magnoliastraat hebben een reactie/zienswijze 
ingediend over de beoogde tiny house locatie in de nabijheid van hun 
woning. In deze brief wordt de reactie door het college beantwoordt.  

Bas van 
Wakeren 

22-3-2022 
1 week niet 

openbaar  

B15 3393201 - 
Aanwijzingsbesluit 
lachgasgebruik 

Het college besluit: 
- De binnenring van Hengelo als bedoeld in bijlage 
1 van de APV (inclusief noordzijde Deldenerstraat) 
op basis van artikel 2:47A lid 2 APV aan te wijzen 
als gebied waar het op een openbare plaats 
verboden is lachgas recreatief als roesmiddel te 
gebruiken, voorbereidingen daartoe te verrichten 
of ten behoeve van dat gebruik voorwerpen of 
stoffen bij zich te hebben voor de duur van één 
jaar; 
- De gemeenteraad hierover te informeren middels 
bijgaande brief. 

Het recreatief gebruik van lachgas op een openbare plaats in 
combinatie met overlast en/of een verstoring van het woon-
/leefklimaat is in de gehele gemeente Hengelo al geruime tijd 
verboden.  
 
De combinatie van lachgas- en alcoholgebruik zorgt voor aanvullende 
risico's op het gebied van overlast, openbare orde verstoringen, 
aantasting van de leefomgeving en verkeersveiligheid. Dit 
manifesteert zich het meest in de binnenring van Hengelo. Daar 
bevinden zich ook de meeste horecagelegenheden. Vandaar dat het 
college in dit gebied  nu een algemeen verbod op het recreatief 
gebruik van lachgas, heeft afgekondigd.   
 

Sander 
Schelberg 

22-3-2022 
1 week niet 

openbaar  

--- 3367744 - Bezwaar 
tegen het besluit van 
waarneming bijzet 
afval 
 
 
 
 
 
 
 

Het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven. 

 Bas van 
Wakeren 
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22-3-2022 
1 week niet 

openbaar  

--- 3366914 - Bezwaar 
tegen beschikking 
bestuursdwang afval 
 

Het bezwaar, overeenkomstig het advies van de 
commissie voor de bezwaarschriften, ongegrond te 
verklaren en het bestreden besluit te handhaven. 

 Bas van 
Wakeren 

 
Aldus vastgesteld,  

  
 
 
 
 


