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Geachte heer Mulder,
Door de fractie van de SP zijn vragen gesteld met betrekking tot de bedreigingen ten aanzien van
het zogenaamde coulisselandschap. Wij hebben uw vragen voorzien van een beantwoording.
Vraag 1.
Is het college bekend met de zorgen vanuit bewoners in de Achterhoek en Twente over de
bedreigingen ten aanzien van het genoemde en beroemde waardevolle landschap dat
coulisselandschap wordt genoemd?
Beantwoording vraag 1.
Ja.
Vraag 2.
Is het college ook bekend met de situatie die de bewoners van de Camphuysenstraat hebben
aangekaart en is zij van mening dat daar ook adequaat gehandhaafd moet worden, zodat het
landschap er ten volle gerehabiliteerd wordt?
Beantwoording vraag 2.
Ja, naar aanleiding van klachten is gesproken met de perceeleigenaar. Afgesproken is dat op korte
termijn maatregelen worden genomen om aanwezige eiken te beschermen door het herstellen van
het grondpakket rondom de wortels. In het najaar wordt ook onder de bomen begroeiing
aangepoot. Wanneer gemaakte afspraken niet worden nagekomen wordt hier bestuursrechtelijk
tegen opgetreden.
Vraag 3.
Welke maatregelen neemt het college om te zorgen dat het Twentsche landschap in de gemeente
Hengelo op geen enkele wijze aangetast wordt?
Beantwoording vraag 3.
In de geldende bestemmingsplannen ‘Buitengebied’ en ‘Buitengebied, veegplan’ zijn
landschappelijke elementen zoals houtwallen als zodanig bestemd. Aan deze bestemming is een
zogenaamde instandhoudingsverplichting verbonden. Op dit moment vindt er geen structureel
toezicht plaats in het buitengebied. De ambtelijke organisatie heeft aangegeven dat uitbreiding van
de capaciteit met één fte (van twee naar drie toezichthouders) nodig is om in een aantal prioritaire
gebieden (binnenstad, Tuindorp ’t Lansink en het buitengebied) toezicht te kunnen houden. Dit
onderwerp komt aan de orde bij de integrale afweging ten behoeve van de begroting 2019.
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Vraag 4.
Welke technieken als luchtfotocartografie, inzet van drones, Google Earth en inspecties ter plekke
zet het college momenteel in om een aantasting van het landschap in de gemeente te voorkomen?
Beantwoording vraag 4.
Jaarlijks worden van het gehele grondgebied luchtfoto’s gemaakt. Op dit moment worden deze
foto’s niet gebruikt voor systematisch toezicht.
Vraag 5.
Hoe denkt het college verder het behoud van het Twentse landschap in de Hengelose
buitengebieden in de toekomst te kunnen garanderen?
Beantwoording vraag 5.
Op korte termijn wordt gestart met het opstellen van een (omgevings)visie voor het buitengebied
van Hengelo. De (omgevings)visie Buitengebied wordt een co-creatie van de gemeente Hengelo als
gelijkwaardige partner met burgers, ondernemers, gebruikers en organisaties in de gemeenschap.
Daarmee hopen we te komen tot een gedragen stuk waarvan de uitkomsten door alle betrokkenen
worden onderschreven en ondersteund.
De (omgevings)visie Buitengebied moet een toekomstbestendig, publieksvriendelijk en concreet
ruimtelijk afwegingskader zijn voor de fysieke leefomgeving in het buitengebied van Hengelo. De
(omgevings)visie geeft aan waar bestaande kwaliteiten liggen en waar ruimte ligt voor nieuwe
ontwikkelingen. Het vormt het een concreet ruimtelijk afwegingskader dat wordt gebruikt bij de
beoordeling van ruimtelijke initiatieven die niet passen binnen de geldende bestemmingsplannen.
Tevens zal het de basis vormen voor het op termijn op te stellen omgevingsplan voor het
buitengebied waarin, afhankelijk van de uitkomst van de visie, beschermingswaardige elementen
(opnieuw) worden verankerd.
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Hengelo,
de secretaris,
de burgemeester,

De heer J. Eshuis

De heer S.W.J.G Schelberg
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