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Geachte heer/mevrouw, 

Vermeld altijd het zaaknummer als u contact opneemt met de gemeente. 

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

 Burgemeester van der 
Dussenplein 1 

gemeente@hengelo.nl 

Telefoonnummer 

  14-074 

 

 
Naar aanleiding van uw brief van 26 mei 2020, waarin u vragen stelt over het proces ruimtelijk 

faciliteren Spoorfietsen, geven wij u hierbij de antwoorden. 
 

 
1. Is het college het met de ChristenUnie eens dat een proces van bijna twee jaar om te 

komen tot het in procedure brengen van een ontwerpbestemmingsplan voor een 
kleinschalige ontwikkeling niet acceptabel is? 

 
Het proces om te komen tot een bestemmingsplan vergt veel voorbereidingstijd, ongeacht of het 

een kleinschalige of grootschalige ontwikkeling is. Allereerst dient er, zodra er ambtelijk 
overeenstemming is over een ontwikkeling, een anterieure overeenkomst te worden opgesteld. De 

anterieure overeenkomst voor het project Spoorfietsen is op 30 oktober 2018 ondertekend. Direct 
daarna is gestart met het opstellen van het voorontwerp bestemmingsplan Spoorfietsen. Hiervoor 

is input nodig van allerlei disciplines, waaronder bodem, milieu, archeologie, stedenbouw, groen.  
Er is er veelvuldig overleg geweest met de initiatiefnemers over verschillende onderwerpen. Er is 

erg lang onduidelijkheid geweest over de exacte locatie van de voormalige boortorens, de wagen 
en de door te trekken spoorlijn. Initiatiefnemers konden deze exacte plekken niet aangeven, 

waardoor het maken van de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan moeizaam was. Pas in 
april 2019 was er duidelijkheid gegeven door de initiatiefnemers en kon de verbeelding gemaakt 

worden. Ondertussen is er doorgewerkt aan het samenvoegen van de input van de verschillende 
disciplines in de toelichting van het bestemmingsplan. De discipline groen kon nog geen bijdrage 

voor de toelichting leveren, doordat ze nog veel vragen hadden die door initiatiefnemers 
beantwoord moesten worden. Deze vragen hadden vooral betrekking op de te kappen bomen en de 

te handhaven bomen, en welk effect het project spoorfietsen heeft op de bestaande bomen rondom 
de spoorlijn. Antwoorden als “in principe willen we zoveel mogelijk bomen laten staan” en “in 

principe kan de her aanleg op dezelfde wijze plaatsvinden” zijn hiervoor niet afdoende. Aangezien 
de aangeleverde informatie niet voldoende was om te kunnen beoordelen of de aanleg van het 

spoor van invloed is op beschermde soorten, is eind juni 2019, nadat de collega’s van groen ter 
plekke zijn geweest, gevraagd om een Bomen Effect Analyse (BEA) aan te leveren. Eind september 

2019 hebben we uiteindelijk de BEA ontvangen. Deze bleek niet te voldoen aan de gestelde eisen 
voor een BEA, uit hoofdstuk 16 van het Handboek Bomen. Initiatiefnemer is in november 2019 

samen met de opsteller van de BEA ter plekke geweest om de juiste informatie te verzamelen. Op 
18 november 2019 is een nieuwe BEA aangeleverd. Op dat moment lag het voorontwerp 

bestemmingsplan Spoorfietsen, met uitzondering van de groen paragraaf, al klaar om in procedure 
te brengen. In december 2019 is er contact geweest tussen de discipline groen en de 

initiatiefnemers over de BEA, omdat er vragen waren over de deskundigheid van de opsteller van 
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de BEA. Op 6 januari 2020 is door initiatiefnemers een aangepaste BEA aangeleverd. Ook hierover 
waren nog steeds heel veel vragen.  

Op basis van de geleverde informatie kon niet worden beoordeeld wat de effecten zouden zijn op 
het bestaande groen. Er is toen voorgesteld om ter plekke te gaan kijken met een aantal 

deskundigen van de gemeente en Gildebor en met de opsteller van de BEA. Het vinden van een 
geschikt moment bleek niet op korte termijn te kunnen. Hierdoor zijn eerst de deskundigen van 

Gildebor en de gemeente Hengelo ter plekke gaan kijken. Dit heeft nog weer geresulteerd in een 
aantal vragen die door initiatiefnemer beantwoord moesten worden. Op 11 februari 2020 is de 

definitieve BEA ingediend. Na de beoordeling hiervan is op 24 februari het voorontwerp 
bestemmingsplan afgerond en in procedure gebracht. Op 3 maart 2020 is het vooroverleg met de 

vooroverleg-instanties gestart. In het voortraject is afgesproken dat ook de Vereniging Behoud 
Twekkelo (VBT) als vooroverleginstantie een reactie mag indienen. De termijn waarbinnen 

gereageerd kon worden liep 2 april af. Het beantwoorden van de vooroverlegreacties moet 
zorgvuldig gebeuren en hiervoor was input van veel disciplines nodig. De beantwoording van de 

vooroverlegreacties is terug te vinden in het “verslag van vooroverleg voorontwerp 
bestemmingsplan Spoorfietsen”. Op 2 juni heeft het college ingestemd met het ontwerp 

bestemmingsplan Spoorfietsen en met de behandeling van de vooroverlegreacties. Het ontwerp 
bestemmingsplan Spoorfietsen ligt van 10 juni tot en met 21 juli 2020 ter inzage en kunnen 

zienswijzen worden ingediend. Gezien het bovenstaande is het in dit specifieke project niet 
mogelijk geweest het ontwerp bestemmingsplan eerder ter inzage te leggen en is de doorlooptijd 

van twee jaar helaas acceptabel. 
 

 
2. Is het college bereid om, nadat het bestemmingsplan ter inzage heeft gelegen, 

dusdanig in het proces te sturen dat het bestemmingsplan zo spoedig mogelijk, in elk 
geval ruim voor het eind van dit jaar voor vaststelling aan de raad kan worden 

aangeboden. 
 

De ter inzagelegging van het ontwerp bestemmingsplan Spoorfietsen eindigt op 21 juli 2020. De 
datum waarop het bestemmingsplan al dan niet kan worden vastgesteld in de raad is afhankelijk 

van het aantal zienswijzen dat binnen deze termijn wordt ingediend en de aard van die 
zienswijzen. 

 
 

3. Is het college op de hoogte van het proces om te komen tot een nieuw landgoed in 
Twekkelo? Zoja, wat is de stand van zaken en in hoeverre raakt dit aan de eventuele 

verdere doorontwikkeling van het spoorfietsen op lange termijn? 
 

Het college is op de hoogte van het landgoedplan. Het project “Landgoed Hof te Twekkelo” is een 
intergemeentelijke gebiedsontwikkeling in Hengelo en Enschede. Het betreft het slopen van allerlei 

landschapsontsierende gebouwen, nieuwbouw van een landhuis, schuurwoning, burgerwoning, 
beheergebouw, het omvormen van 7 ha landbouwgrond naar nieuwe natuur, investering en herstel 

van landschapselementen, de aanleg en versterking van poelen, planten van fruitbomen, planten 
van boomgroep, het versterken van een bosperceel, het herstel van openbare routes, openstelling 

voor bezoekers en de koppeling aan informatiepunten voor bezoekers. De beide gemeentes en de 
provincie Overijssel hebben gezamenlijk een uitgebreid voortraject doorlopen. Momenteel wordt er 

samen met de gemeente Enschede gewerkt aan een anterieure overeenkomst. Nadat deze 
ondertekend is door de drie partijen wordt gestart (door beide gemeentes gezamenlijk) met het 

opstellen van een voorontwerp bestemmingsplan. Het bestemmingsplan Spoorfietsen maakt het 
doortrekken van de spoorlijn tot aan de Bruninksweg mogelijk. Bij het nog verder doortrekken van 

de spoorlijn moeten gronden die deel uitmaken van het toekomstige landgoed worden gebruikt. In 
de plannen van het Landgoed Hof te Twekkelo blijft het voormalige spoorwegtracé een open 

karakter houden: het tracé is en blijft zichtbaar in het landschap. Het nog verder doortrekken van 
de spoorlijn is (vooralsnog) niet aan de orde. 
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4. Is het college het met de ChristenUnie eens dat bij een mogelijke ontwikkeling van 
een landgoed, geen onomkeerbare ontwikkelingen moeten worden gefaciliteerd die 

uitbreiding van het spoorfietsen op lange termijn blokkeren? Zo ja, is het college bereid 
dit in de gesprekken met initiatiefnemers en de collega’s van Enschede mee te nemen? 

 
Bij het nog verder doortrekken van de spoorlijn moeten gronden van het toekomstige landgoed 

worden gebruikt. In de plannen van het Landgoed Hof te Twekkelo blijft het voormalige 
spoorwegtracé een open karakter houden: het tracé is en blijft zichtbaar in het landschap. Het plan 

voor het landgoed voorziet niet in onomkeerbare ontwikkelingen die een eventuele toekomstige 
uitbreiding van de spoorfietslijn onmogelijk maken. Beide initiatiefnemers hebben (nog) geen 

overeenstemming over het doortrekken van de spoorlijn over gronden van het toekomstige 
landgoed. Dat is een privaatrechtelijke aangelegenheid tussen beide partijen, de gemeente heeft 

daarin geen positie. Indien het tot overeenstemming komt kan initiatiefnemer aan de 
gemeenteraad vragen het bestemmingsplan te herzien om zo de doortrekking van de spoorlijn te 

kunnen realiseren. 
 

Beide projecten in Twekkelo kunnen goed naast elkaar plaatsvinden en elkaar zelfs versterken. 
Ruimtelijk gezien belemmeren de projecten elkaar niet. Ze passen beide in de Omgevingsvisie 

Buitengebied. Beide projecten kunnen met en zonder elkaar doorgang vinden. We zetten ons 
maximaal in voor beide projecten een goed resultaat te behalen. 

 
Wij hopen erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 
Met vriendelijke groet, 

Burgemeester en wethouders van Hengelo, 
de secretaris,    de burgemeester, 

 
De heer J. Eshuis                                 De heer S.W.J.G Schelberg 


