
Aan: College van B&W te Hengelo
Per e-mail: raadsgriffie@hengelo.nl
Datum: 03-07-2021
Betreft: Herontwikkeling van de omgeving van het industrieplein

Geacht college,

Hengelo gaat voor kantoren, studio’s, appartementen en een hotel in hèt centrum voor zakendoen

van Twente kopte de TC Tubantia op 30-06-2021 binnen. Dat zijn de uitgangspunten voor de

herontwikkeling van de omgeving van het Industrieplein. Voorts staat te lezen dat een belangrijk deel

van de oude MTS behouden blijft en het WTC dient te verhuizen. Inmiddels is de gemeente Hengelo

reeds met ontwikkelaar Vincent Spikker in overleg om het voornoemde gestalte te geven op de plek

van de Hofstede MTS.

Op 30-06-2021 heeft het college de raad met het schrijven van de ter inzage legging NvU Business

District Hart van Zuid de toekomstige ambities laten toekomen en deze verduidelijkt.

In tegenstelling tot uw uitgebrachte ambities tav kantoren- en hotel behoefte wijst een eigen-LH

onderzoek ( 01/02- 2021) onder enkele Hengelose hotel ondernemingen onmiskenbaar uit, dat

uitbreiding van hotelruimte in Hengelo niet wenselijk is.

Maar liefst 17 miljoen m2 van het kantooroppervlak in Nederland is overbodig. Dat is zo’n 30% op het

totaal van 54 mln m2 aan kantoorvloeren in Nederland. Het overschot aan kantoorruimte liep in 2020

op naar een marktwaarde van naar schatting 28 miljard euro volgens onderzoek van Officerank.

In verlengde van het vorenstaande vraag ik u:

1/ Uit welke onderzoeken hebben het college en ontwikkelaar Vincent Spikker de conclusie getrokken

dat anders dan o.a. het aangevoerde onderzoek van Officerank uitbreiding van nog meer

kantoorruimte noodzakelijk is in Hengelo?

2/ Hebben het college en Vincent Spikker voor het oprichten van kantoorruimte op het industrieplein

van belangstellenden reeds een zekerheidsstelling of waarborg die leiden tot een toegezegde

afname? Zo ja, over hoeveel m2 praten we dan? Zo nee, wat zijn de financiële risico’s voor Hengelo?

3/ Mocht er nog geen harde toezeggingen tot afname gedaan zijn, kan dan het college ten aller tijde

overgaan het voorgenomen kantoren plan zonder boetedoening te cancelen?

4/ Alle ( toekomstige) onderzoeken bevatten een negatief sentiment voor meer ontwikkeling van

kantoren in Nl. Is hier sprake van ‘wishful thinking’ of speculatie? Zo nee? Kunt u het plan van meer

kantoor of werkplekken te creëren als “betrouwbaar en gedegen onderbouwd” etiketteren ?
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5/Zoals weergegeven heeft ons onderzoek naar meer hotel behoefte in Hengelo ( periferie en

binnenstad) het tegengestelde opgeleverd. Er bestaat geen enkele behoefte naar meer volume of

uitbreiding van hotelkamers. Dit ondanks het feit dat enkele bedrijven bestemmingsplan matig nog

fors kunnen vermeerderen. Waarom dan toch het vergunnen van nog meer hotelruimte?

6/ Bent u het met LH eens dat enkel op het verwachte toekomstbeeld welke het college en Vincent

Spikker voorzien van de omgeving op het industrieplein een herontwikkeling hierop niet gebaseerd

kan worden? Kent het college aantoonbaar toekomstige activiteiten die met enige zekerheid te

verwachten zijn welke hotels verruiming wenselijk en aanvaardbaar maken? Waar praten we dan

over?

7/ Betreffende de voorgenomen plannen heeft het college hierover met de Hengelose hoteliers

gesproken? Zo nee? Hebt u het voornemen om dit alsnog te doen?

8/  Bent u genegen middels bijvoorbeeld een PM te agenderen om over de toekomstige invulling en

vormgeving van de omgeving van het industrieplein met de gemeenteraad van gedachten te wisselen

voordat het onderhavige een definitieve karakter verkrijgt?

Mag ik van u vernemen?

Met warme groet,

Gerrit Megelink

Fractie Lokaal Hengelo


