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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

Beantwoording raadsvragen 
Nijhuisbinnenweg 16 

3169400  26 januari 2021 

Geachte heer Janssen, 

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 

 

Op 9 december 2020 hebben wij van u vragen ontvangen met betrekking tot het perceel 
Nijhuisbinnenweg 16. Hierbij ontvangt u de beantwoording van de door u gestelde vragen. 
  

1.  

Hoe staat het met de milieu en andere controles welke de laatste jaren vanuit de gemeente 

Hengelo hebben plaatsgevonden op het perceel Nijhuisbinnenweg 16? 

 

Beantwoording vraag 1. 

Wij gaan er vanuit dat u met ‘laatste jaren’ bedoeld de periode voorafgaand aan en na het 
opleggen van een last onder dwangsom in oktober 2016. Voorafgaand aan dit besluit en nadien 

zijn er vijf bouwcontroles uitgevoerd. Daarnaast hebben in 2016 drie milieucontroles 

plaatsgevonden. 

 

2.  

Kunt u aangeven welke controles vanuit de gemeente Hengelo hebben plaatsgevonden en welke 

door andere instanties? Zo ja, graag data en redenen van controles.  

 

Beantwoording vraag 2. 

Voornoemde controles hebben toezichthouders van de gemeente Hengelo uitgevoerd. Sinds 1 
januari 2019 hebben wij milieutaken als deze overgedragen aan de Omgevingsdienst Twente. Zij 

voeren in onze opdracht milieucontroles uit. De afgelopen twee jaar hebben deze geen controles 
verricht. Er zijn andere instanties die op eigen initiatief controles kunnen uitvoeren bij bedrijven. 

Hier hebben wij echter geen documentatie van. 
 

3.  
Hoe staat het met de 21 overtredingen welke toen, na uitgebreid onderzoek, op het erf 

Nijhuisbinnenweg 16 zijn geconstateerd? Zijn al deze overtredingen nu opgelost en hoe staat het 
met de vergunningverlening voor zijn boerenbedrijf? Ondergetekende heeft begrepen dat de 

eigenaar afgelopen jaren diverse vergunningen heeft aangevraagd om zijn illegale situaties op zijn 
boerenbedrijf te legaliseren. Graag hier duidelijkheid over. 

 
Beantwoording vraag 3. 

Op 17 november 2016 is een omgevingsvergunning aangevraagd om diverse bouwwerken te 
legaliseren die waren gebouwd zonder vergunning maar pasten binnen het geldende 

bestemmingsplan. Vervolgens is op initiatief van de eigenaar van het perceel Nijhuisbinnenweg 16 
een bestemmingsplan procedure gestart. Dit bestemmingsplan is op 21 mei 2019 door uw raad 

vastgesteld. Op 19 oktober 2020 is een omgevingsvergunning verleend waarmee bouwwerken die 
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waren gebouwd zonder de benodigde vergunning in strijd met het voorheen geldende 
bestemmingsplan zijn gelegaliseerd. Uit een controle uitgevoerd op basis van deze 

omgevingsvergunning bleek dat twee zaken met betrekking tot de nieuw gebouwde veestal niet 
zijn meegenomen in het vergunningstraject. Hiervoor moet alsnog een omgevingsvergunning 

worden aangevraagd. 
 

 
Met vriendelijke groet, 

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

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


