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Onderwerp Zaaknummer Uw kenmerk Datum 

vervolgvragen Businessdistrict 
Hart van Zuid 

3323684  2 november 2021 

Geachte mevrouw Luttikholt, 

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 

 

U heeft op 1 oktober 2021 vragen gesteld over het toevoegen van hotelkamers in het 
Businessdistrict Hart van Zuid, naar aanleiding van het krantenartikel “Infestos: belazerd door de 

gemeente” in de Tubantia van 30 september 2021. Wij stuurden u naar aanleiding van deze vragen 
op 15 oktober een brief met zaaknummer 3320366.  

Op 21 oktober stuurde u een brief waarin u aangeeft dat u antwoord wilt hebben op de door u 
eerder gestelde vragen van 1 oktober. U geeft aan dat u begrijpt dat een aantal vragen nog niet 

beantwoord kan worden, omdat wij een Nota van Uitgangspunten voor het Businessdistrict in 
voorbereiding hebben. Maar u wil de vragen 1 tot en met 5 wel graag beantwoord zien. In deze 

brief gaan wij in op deze vragen. 
 

Uw vragen 
 

Vraag 1. U vraagt naar correspondentie die er is geweest tussen de gemeente Hengelo 
en Infestos,  waarnaar in het voornoemde krantenartikel wordt verwezen.  

 
Uiteraard kunt u wat ons betreft de gevraagde brief ontvangen. Wij hebben de geadresseerde van 

deze brief, in overeenstemming met de Wet openbaarheid van bestuur, gedurende twee weken in 
de gelegenheid gesteld bezwaar te maken en een voorlopige voorziening in te dienen tegen ons 

voornemen deze brief aan u ter beschikking te stellen. Deze termijn is inmiddels verstreken, 
zonder dat er een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening is ingediend. De brief met 

zaaknummer 2274854 (bijlage 1) treft u derhalve bijgaand aan.  
 

 
Vraag 2. Hoe het kan dat de gemeente geen verslag heeft van de planbespreking met 

Snelder-Zijlstra bedrijfsmakelaars wanneer dit gesprek tevens bepalend is geweest om 
deze plannen door te zetten?  

 
Er is geen sprake van dat ‘plannen worden doorgezet’ zoals u stelt. De besluitvorming hierover is 

bovendien aan de raad en niet aan het college. Uw vraag loopt derhalve vooruit op zowel de 
besluitvorming in het college als de raadsbehandeling van de Nota van Uitgangspunten 

Businessdistrict Hart van Zuid. Wij zullen u een nadere uitleg over het plan en de context ervan, 
geven in het raadsadvies, dat u voor de vaststelling van de Nota van Uitgangspunten wordt 

voorgelegd. Over de inhoud van de plannen en het proces van de totstandkoming zal het debat 
tussen raad en college vervolgens uitgebreid plaats kunnen vinden. 

 
 

Vraag 3. Waarom is de gemeente niet eerder met het investeringsbedrijf in contact 
gegaan om de nota van uitgangspunten op een vroeg tijdstip aan hen voor te leggen en 
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samen met hen in te schatten wat dit voor hen kan betekenen, helemaal als de gemeente 
een uitspraak heeft gedaan als zijnde “de toevoeging moet van ongeschikte aard zijn”. 

 
De concept Nota van Uitgangspunten heeft gedurende 6 weken voor een ieder ter inzage gelegen, 

te weten van 30 juni tot en met 10 augustus 2021. Zoals in onze brief van 29 juni 2021 
aangegeven hebben wij de meest direct belanghebbenden / betrokkenen voorafgaand aan de ter 

inzage legging van de Nota van Uitgangspunten specifiek geïnformeerd. Op dit moment worden de 
binnengekomen zienswijzen van een antwoord voorzien, waarna ze ter afweging aan het college 

zullen worden voorgelegd. Vervolgens zal de beantwoording, tezamen met de definitieve versie van 
de Nota van Uitgangspunten, aan u ter besluitvorming worden voorgelegd. In die zin doen wij in 

deze fase van het proces met de terinzagelegging van de concept Nota van Uitgangspunten precies 
wat u vraagt.  

 
 

Vraag 4. Mocht uit de opgevraagde correspondentie blijken dat deze uitspraken 
daadwerkelijk zijn gedaan welke mogelijkheden zijn er dan nog om de hotelfunctie uit de 

nota van uitgangspunten te schrappen? Welke consequenties brengt dat met zich mee?  
 

Het college stelt de gemeenteraad bij de weging van de zienswijzen voor hierover een besluit te 
nemen. Om die reden kunnen wij op dit moment inhoudelijk niet op deze vraag ingaan. De 

gevoerde correspondentie en de duiding ervan zullen wij betrekken bij het raadsadvies dat wij u in 
het kader van de besluitvorming over de Nota van Uitgangspunten zullen voorleggen. Wij gaan 

derhalve op dit moment niet inhoudelijk in op uw vraag over het schrappen van de hotelfunctie, 
omdat dit vooruit zou lopen op de (belangen)afweging die wij, en in een later stadium de raad, nog 

moeten maken in het kader van de zienswijzeprocedure. Het moge echter duidelijk zijn dat wij 
hebben aangegeven dat een hotelfunctie, als onderdeel van en van ondergeschikte aard aan een 

kantoorontwikkeling, op deze plek tot de mogelijkheden behoort. Daar kan geen misverstand over 
bestaan. Het college neemt bij de afweging van de zienswijzen een standpunt in over de uitwerking 

hiervan, en verwerkt dit in de definitieve Nota van Uitgangspunten. Het is uiteraard aan de raad 
om te besluiten over die Nota van Uitgangspunten. 

 
 

Vraag 5. Mocht uit de opgevraagde correspondentie blijken dat deze uitspraken 
daadwerkelijk zijn gedaan, hoe kijkt u dan aan tegen het begrip betrouwbare overheid?  

 
Het college hecht er zeer aan te handelen naar de beginselen van de betrouwbare overheid en wij 

zijn er ook van overtuigd in deze casus als zodanig te handelen. In het openbare debat met uw 
raad leggen wij daar graag verantwoording over af. Inhoudelijk volstaan wij op dit moment door te 

verwijzen naar de beantwoording van vraag 4. 
 

 
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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Ontwikkeling Vereenigingsgebouw 2274854  11 september 2018 

Geachte heer Ten Doeschot, 
 

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

   

 Bezoekadres  E-mailadres 

  Hazenweg 121 gemeente@hengelo.nl 

 Telefoonnummer 

  14-074 

Op 5 september 2018 hebben wij met u gesproken over de ontstane situatie naar aanleiding van 
het besluit van de gemeente om Vincent Spikker BV een onderzoek te laten uitvoeren naar de 

haalbaarheid van een kantoor/hotelontwikkeling in het WTC Twente Businessdistrict. U heeft ons 
ook in telefoongesprekken met wethouder Ten Heuw laten weten dat u zich beraadt over uw positie 

in het kader van de ontwikkeling van het Vereenigingsgebouw, wanneer door de gemeente geen 
gehoor wordt gegeven aan uw zorgen over dit onderzoek en een eventueel toe te voegen 
hotelfunctie in de omgeving van het Vereenigingsgebouw. Daarnaast zijn de adviezen van de, in 

het kader van de omgevingsvergunning adviserende instanties (de stadsbouwmeester, de 
Erfgoedcommissie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed) ter sprake gekomen. Tijdens onze 

bespreking op 5 september hebben wij afgesproken dat het college van B&W de twee besproken 
punten ook in een brief aan u zal verwoorden.  

 
Met de voorliggende brief willen wij benadrukken, dat wij u het volledige commitment bieden om 

het Vereenigingsgebouw tot ontwikkeling te brengen en duurzaam te exploiteren. Wij spreken 
nogmaals onze bereidheid uit om u in het proces te ondersteunen teneinde uw ontwikkeling en de 

ontwikkeling voor de stad Hengelo te doen slagen. Wij zijn verheugd dat u de handschoen om het 
Vereenigingsgebouw, dat al zo lang geen functie meer heeft en in steeds verder verslechterende 

staat verkeert, zo voortvarend heeft opgepakt.  
 

1. Ontwikkeling Hart van Zuid en onderzoek 
Ook in het nieuwe coalitieakkoord blijft  de verdere ontwikkeling van Hart van Zuid een grote 

prioriteit. Het college van B&W zet volop en onverkort in op de ambitie om Hart van Zuid te 
transformeren tot een levendig en vitaal stadsdeel. Met een aantrekkelijk stedelijk milieu, waar 

mensen prettig kunnen wonen, werken en leren. Hart van Zuid levert zowel op (eu)regionaal 
niveau als nationaal niveau een belangrijke bijdrage aan een duurzame versterking van de 

economische structuur en draagt bij aan de leefbaarheid en aantrekkingskracht van het zuidelijk 
stadsdeel.  

 
We zetten in op het behoud en de verdere uitbreiding van de hoogwaardige werkgelegenheid in 
Hart van Zuid. Vanuit onze basis intentie om de werkgelegenheid te versterken investeren wij in de 

realisatie van de Laan Hart van Zuid, waardoor het gebied uitstekend bereikbaar wordt, en richten 
we het Industrieplein opnieuw in zodat het plein een hoogwaardige inrichting krijgt die past bij het 

internationaal vestigingsmilieu en bij deze belangrijke stadsentree. Bovendien hebben wij voor 
onze woningbouwcontingenten Hart van Zuid als prioritair gebied aangewezen. En uiteraard zijn wij 

zeer verheugd dat mede door onze bestuurlijke lobby Siemens Hengelo door VDL wordt 
overgenomen, waardoor honderden arbeidsplaatsen voor het gebied behouden blijven. 
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De economische betekenis van Hart van Zuid is vooral gelegen in de ontwikkeling van de 

stationsomgeving van het Centraal Station van Twente. Het blijft onze ambitie, ook vastgelegd in 
de Agenda van Twente, om het gebied rondom het Centraal Station Twente de komende jaren te 

ontwikkelen tot het centrum voor internationaal zakendoen in Twente, uitstekend bereikbaar met 
OV en na het gereedkomen van de Laan Hart van Zuid ook uitstekend bereikbaar over de weg.  

De ontwikkeling van het Vereenigingsgebouw is daarin een belangrijke parel.  
 

Het nieuwe WTC Twente Businessdistrict vormt een unieke werk-, kennis- en 
ontmoetingsomgeving gericht op internationaal zakendoen. We willen het WTC Businessdistrict 

primair als kantorenlocatie ontwikkelen. Vanuit die verantwoordelijkheid hebben wij partijen 
gezocht die daar ideeën over hebben. In dat kader is het college een intentieovereenkomst 
aangegaan met Vincent Spikker BV voor het doen van een haalbaarheidsonderzoek naar de 

mogelijkheden voor een kantoor/hotelontwikkeling in het WTC Businessdistrict. 
Met Vincent Spikker BV hebben wij uitdrukkelijk gedeeld dat de werkgelegenheidscomponent te 

allen tijde de grote plus moet zijn in de ontwikkeling van het WTC Businessdistrict. Dat 
uitgangspunt staat voor ons college voorop. We sluiten echter niet op voorhand uit dat daaraan 

ondergeschikt faciliterende functies kunnen worden toegevoegd, bijvoorbeeld een hotelfunctie. 
Maar deze zal van ondergeschikte aard moeten zijn aan de kantoorontwikkeling en uiteraard 

afhankelijk van de marktvraag. Dat zal het haalbaarheidsonderzoek moeten uitwijzen. De 
ontwikkeling zal altijd een multiplier voor de totale ontwikkeling van Hart van Zuid moeten hebben 

en het totaal moeten versterken. Wanneer uit het haalbaarheidsonderzoek blijkt dat dat er niet in 
zit zullen wij het traject niet vervolgen. Vanzelfsprekend zal ook de input van overige 

belanghebbenden, waaronder de hotelondernemers in Hengelo, worden meegenomen in deze 
afweging. De diverse belangen zullen wij zorgvuldig afwegen. 

 
2. Adviezen in het kader van vooroverleg omgevingsvergunning.  

U heeft het ontwerp voor het Vereenigingsgebouw en omliggende park, ter voorbereiding op de 
omgevingsvergunningsaanvraag, op 29 mei 2018 voor formeel vooroverleg bij de gemeente 

ingediend. Bij een rijksmonument, zoals het Vereenigingsgebouw, wordt advies gevraagd aan de 
stadsbouwmeester, de Erfgoedcommissie en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.  

Uw architect heeft het ontwerp op 28 juni en 9 juli gepresenteerd aan de stadsbouwmeester, de 
Erfgoedcommissie en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed, waarbij een toelichting is gegeven op 

en een uitleg over uw bouwplan in relatie tot bouwhistorische, bouwkundige, en cultuurhistorische 
waarden. Op basis van deze toelichting hebben de instanties een advies over uw plan uitgebracht 
aan het college van B&W. Deze drie adviezen hebben wij u 5 september 2018 per e-mail 

toegestuurd. Wij zullen u deze volledigheidshalve ook nog per brief doen toekomen om dit deel van 
het vooroverleg af te ronden.  

 
U heeft aangegeven dat in de drie adviezen op onderdelen door de adviserende 

commissies/instanties wordt teruggekomen op eerder met hen gemaakte afspraken. Het kan in 
onze ogen niet zo zijn dat eerder afgehandelde en met elkaar afgesproken punten hernieuwd ter 

tafel worden gebracht. De adviezen worden uitgebracht aan ons college. Wij kunnen deze adviezen 
beargumenteerd afwijzen.  

 
Ons college is verheugd over uw plan voor het Vereenigingsgebouw en heeft zich in het voortraject 

reeds achter uw architectuur- en restauratieplan geschaard. Dat plan is met inachtneming van de 
gemaakte afspraken voor ons vanzelfsprekend de basis voor uw verdere uitwerking. Op grond 

daarvan kunt u van ons verwachten dat u daar op kunt voortbouwen. Wij zullen ons hierin een 
betrouwbare partner tonen.  

Voor ons staat voorop dat wij enthousiast zijn over uw plannen en graag willen dat het 
Vereenigingsgebouw weer het nieuwe elan krijgt dat ze nodig heeft. Mocht u ten aanzien van de 

uitgebrachte adviezen nog positieve aanknopingspunten vinden voor verbetering van uw plan en u 
kunt deze in uw plan verwerken dan laten wij dat aan u.  

 
Wij spreken nogmaals onze oprechte intentie uit dat wij graag samen met u de herontwikkeling 

van het Vereenigingsgebouw als parel voor de stationsomgeving en voor de stad Hengelo tot stand 
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willen brengen. Wij vertrouwen er op u dat de toelichting in deze brief voldoende basis biedt voor 

ons vervolgproces en kijken vol verwachting uit naar de verdere uitwerking van uw plan.  
 

 
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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