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Inleiding

1.1

Aanleiding

De Rekenkamer van Enschede is vanuit de gemeenteraad benaderd om op korte termijn meer inzicht
te verkrijgen in een aantal vragen die leven over het project ’t Vaneker. Aanleiding is de voorgestelde
besluitvorming over het bestemmingsplan dat de eerste fase mogelijk zou moeten maken. De raad
voelt zich momenteel onvoldoende in staat een goed oordeel te vormen over de ontwikkelingen binnen het project en vindt dat ze onvoldoende op de hoogte is van de ontwikkelingen binnen dit project
in de afgelopen 12 jaar. Daarom kan er nog geen besluit over de ontwikkeling van ’t Vaneker worden
genomen.
Om de kennislacune aan te vullen, zijn de laatste tijd diverse technische vragen gesteld, en heeft een
informele bijeenkomst plaatsgevonden. De gewenste duidelijkheid is echter nog niet op alle fronten
gekomen, naar de mening van de raad. Daarom vraagt de raad om een onafhankelijk onderzoek ten
behoeve van de geplande besluitvorming in juli 2011.
In een memo van 24 mei opgesteld door de PvdA fractie en ondertekend door 9 raadsfracties, zijn de
belangrijkste vragen opgenomen:
1. Welke ambities, doelstellingen en randvoorwaarden gelden voor de ontwikkeling van ’t Vaneker?
2. Hoe groot is de kans dat deze doelen op overzienbare termijn gehaald worden?
3. Welke scenario’s zijn mogelijk om de kans dat deze doelen behaald worden te vergroten?
Voorbeelden (zonder strikte beperking) zijn:
a. Fase 1 ontwikkelen en gefaseerde doorontwikkeling laten afhangen van interne en externe (markt)ontwikkelingen, evenals voortschrijdend inzicht;
b. Fase 1 ontwikkelen en daarna stoppen met de ontwikkeling van ’t Vaneker.
4. Welke consequenties en risico’s hebben deze scenario’s voor de financiële positie van de gemeente, op inhoudelijk (ruimtelijk) gebied en voor de positie en het profiel van de gemeente?
Hierbij




wordt aangegeven dat dit onderzoek zou tevens moeten voorzien in:
behandeling van ’t Vaneker en het Zuidkamp als één geheel
inzage in de risico’s wanneer uiteindelijk nauwelijks kavels verkocht worden
inzage in de mogelijkheden om voor (een deel van) de doelgroep in andere plannen ruimte te
bieden (bijvoorbeeld grotere kavels op het Brunink / Leuriks / Boswonen)1.
 de consequenties van geheel stoppen met de ontwikkeling van ‘t Vaneker

Het gaat daarbij om een ex-ante evaluatie van de doelstellingen en mogelijk te ontwikkelen scenario’s
en de (bredere) consequenties van die scenario’s. Dit onderzoek moet voor de zomer van 2011 af
worden gerond, zodat besluitvorming over de toekomst van ’t Vaneker nog voor de zomer kan plaatsvinden en optanten/potentiële kopers zo spoedig mogelijk uitsluitsel krijgen.
De Rekenkamer van de gemeente Enschede heeft de TU Delft benaderd om op korte termijn dit onderzoek uit te voeren.

1

De precieze locaties zijn Leuriks-Oost en Boswonen-Noord; beide zijn deelgebieden van de Eschmarke.
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1.2

Aanpak en uitwerking vraagstelling

Voor het onderzoek was een zeer korte doorlooptijd beschikbaar. Het accent heeft daarom gelegen op
een analyse van de besluitvorming tot nu toe, de positie die de gemeente nu heeft, de informatievoorziening naar de raad toe over het project vanaf de start en de wijze van onderbouwing van het nu
voorliggende besluit, in samenhang met een analyse van alternatieven waarbij de impact voor ontwikkeling van andere woningbouwlocaties is meegenomen.
Voor wat betreft de ambities, doelstellingen en randvoorwaarden die gelden voor de ontwikkeling van
’t Vaneker is de besluitvorming uit het verleden geanalyseerd, in het bredere perspectief van de keuze
die is gemaakt voor dit type locatie.
Het gaat hier zowel om de inhoudelijke doelstellingen ten aanzien van het beoogde ruimtegebruik en
de beoogde doelgroep, als doelstellingen met betrekking tot de uitvoering (waaronder proces, en financiële doelstellingen).
Voor wat betreft de kans dat deze doelen op overzienbare termijn gehaald worden, heeft het onderzoek zich gericht op de onderbouwing van de ambities en planningen die in de stukken is opgenomen,
en is de kernvraag in hoeverre deze onderbouwing zorgvuldig is uitgevoerd.
Voor wat betreft de scenario’s die mogelijk zijn om de kans dat deze doelen behaald worden te vergroten is op basis van bestaande onderzoeken gekeken naar mogelijke scenario’s.
De haalbaarheid van die scenario’s is zo mogelijk geschetst op basis van:
 gegevens over de grondexploitaties van het project
 aangegane verplichtingen
 al gerealiseerde investeringen
 verricht marktonderzoek in verband met de afzetbaarheid
 ambities en doelstellingen van de gemeente en (on)mogelijkheden, mede in relatie tot andere
locaties in de gemeente waar de vraag zou kunnen worden opgevangen
 eventuele risico’s die het scenario met zich meebrengt: voor het project zelf, maar ook voor
de grondexploitatie van andere projecten
De centrale vragen in het onderzoek zijn daarmee:
1. Wat waren de oorspronkelijke ambities en doelstellingen voor de ontwikkeling van ‘t Vaneker?
2. Hoe is het proces rond de plannen voor ontwikkeling van’t Vaneker tot nu toe verlopen?
3. Welke formele besluiten zijn er genomen over de ontwikkeling van ’t Vaneker, op welke wijze
is de raad daarbij betrokken en sluit dit aan bij de (toen) gangbare werkwijze in Enschede?
4. Wat is de financiële positie: welke verplichtingen zijn al aangegaan, hoe verhouden die zich
tot de oorspronkelijke begroting, en welk verlies moet genomen worden (en welke claims
kunnen verwacht worden) als het project (deels) niet door zou gaan?
5. Hoe is het marktperspectief voor de locatie onderbouwd, gegeven vergelijkbare projecten die
elders ontwikkeld worden en de planning daarvan en zijn de risico’s goed in kaart gebracht?
6. Welke mogelijkheden zijn er het plan eventueel te faseren, wat is de positie van de verschillende deelgebieden hierbij, en kan dit op basis van de nu beschikbare informatie goed onderbouwd worden? Zijn andere oplossingen denkbaar, in samenhang met de ontwikkeling van
vergelijkbare woonmilieus elders?
7. Op basis van het bovenstaande kan inzicht worden gegeven in de vraag of de doelen binnen
dit project gehaald kunnen worden, en of eventuele alternatieven beter scoren, rekening houdend met de financiële gevolgen, effecten voor het beleid en inclusief risico’s.
Alternatieven waar aan gedacht wordt zijn (al dan niet in combinatie):
 herfasering of aanpassing planning
4
Onderzoeksinstituut OTB

't Vaneker

 gedeeltelijke ontwikkeling van de locatie
 het niet ontwikkelen van de locatie
De alternatieven zijn in samenhang met locaties elders bekeken.
Aangegeven is hoe bovenstaande zich verhoudt tot de nu aan de raad gevraagde besluitvorming.
Het onderzoek is uitgevoerd op basis van documentenanalyse; verder hebben gesprekken met betrokkenen vanuit de gemeente plaatsgevonden. De betrokkenen hebben ons op een open wijze van de
nodige informatie voorzien, en onze vragen adequaat en snel beantwoord. Zij bijlage A voor de literatuurlijst, en bijlage B voor een lijst met de gesprekspartners. Voor het onderzoek is vanuit de Rekenkamer een begeleidingscommissie ingesteld, zie bijlage C voor de samenstelling.

1.3

Terminologie: ’t Vaneker, Zuidkamp, Schil en stadsrand

’t Vaneker hanteren we als verzamelbegrip voor het hele ontwikkelingsgebied voor wonen in het landschap aan de noordzijde van Enschede. Binnen dit gebied valt Zuidkamp, tot voor kort onderdeel van
het militair vliegveld Twente, nu in eigendom van ADT.
Oorspronkelijk werd Zuidkamp integraal meegenomen in de plannen voor het ontwikkelingsgebied,
maar omdat het, o.a. door de veranderende opstelling van het rijk, lang onduidelijk was onder welke
condities Zuidkamp mee zou kunnen worden genomen, wordt in de gemeentelijke planvorming en organisatie Zuidkamp soms los van de rest van de locatie behandeld. Dan wordt gesproken over De
Schil (dus dat deel van ’t Vaneker dat niet Zuidkamp is, en als een schil om Zuidkamp heen ligt). Tussen de bestaande bebouwde kom en de beoogde ontwikkelingsgebied voor wonen in het landschap
ligt tenslotte nog een zone die niet bebouwd gaat worden, maar mede een recreatieve functie krijgt:
dat is de stadsrand.

1.4

Opbouw rapport

In dit rapport wordt achtereenvolgens ingegaan op de achtergronden van de locatie ’t Vaneker (de
oorspronkelijke ambities en doelstellingen voor de ontwikkeling van ’t Vaneker, hoofdstuk 2), vervolgens wordt het proces rond de plannen voor ontwikkeling van ’t Vaneker tot nu toe geschetst (hoofdstuk 3).
Hierna wordt op drie thema’s ingezoomd:
 de besluitvorming over ’t Vaneker: de formele besluiten die door de raad genomen zijn over
de ontwikkeling van ’t Vaneker en de manier waarop de raad betrokken is (hoofdstuk 4).
 de grondexploitatie en de gedane investeringen: welke verplichtingen zijn al aangegaan, hoe
verhouden die zich tot de oorspronkelijke begroting, en welk verlies moet genomen worden
(en welke claims kunnen verwacht worden) als het project (deels) niet door zou gaan?
(hoofdstuk 5)
 het marktperspectief en de mogelijkheden voor opbrengsten: hoe is het marktperspectief voor
de locatie onderbouwd en zijn de risico’s goed in kaart gebracht? (hoofdstuk 6)
Tenslotte gaan we in op mogelijke alternatieven: de mogelijkheden die er zijn het plan eventueel te
faseren, en eventuele andere oplossingen en de relatie met het nu te nemen besluit (hoofdstuk 7).
Het rapport rondt af met de belangrijkste conclusies (hoofdstuk 8).
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A
Achterrgronde
en ‘t Va
aneker

2.1

IInleiding

De start van de locattie ’t Vaneke
er ligt eind jaaren negentig
g van de vorrige eeuw, tooen de geme
eente een
e voerde ove
er de gewensste ruimtelijkke ontwikkeliing in de toe
ekomst. Een van de concclusies uit
discussie
deze discussie was dat
d er meer woningen vo
oor hogere inkomens
i
be
eschikbaar m
moesten zijn in de gemeente. ’t Vaneker zou
z een van de locaties m
moeten word
den waar dezze woningenn gerealiseerd
d konden
worden.
In dit ho
oofdstuk kijke
en we naar doelstellingen
d
n van dit beleid en de vertaling ervann naar locatie
es binnen
de geme
eente en in het
h bijzonderr naar ’t Vaneeker. Van be
elang zijn hie
erbij de Ruim
mtelijke ontwikkelingsvisie uit 2001 en de Kadernotitie ’t Vaneker – Het Brunink
k uit 2001.

2.2

L
Ligging

’t Vaneke
er ligt aan de
d Noordelijk
ke stadsrand,, tussen de Drinkwatersp
D
paarbekkens en de kern van Lonneker; d
de Eschbeek ligt aan de Noordzijde een de Vanek
kerbeek in he
et zuiden. Inn het midden
n van het
gebied ligt het voormalige milita
aire terrein Z
Zuidkamp. Het
H plangebie
ed is ca 1833 ha groot. Maar
M
een
deel van
n het gebied zal uit landsschappelijk o
oogpunt vrij worden
w
geho
ouden van w
woningbouw, wordt al
snel bessloten in de planontwikke
eling. Het gaaat dan om de es bij Lonneker, een zone van 100 meter
langs de
e Eschbeek en
e een royale
e stadsrecreaatieve uitloop
pzone aan de
e zuidkant vaan het gebie
ed. In deze gebie
eden staat be
ehoud en ve
ersterking va n het landscchap, natuur- en beekonntwikkeling en recreatief gebrruik centraal..

2-1: globale
e ligging lo
ocatie ’t Van
neker (bron
n: toelichtin
ng ontwerp
p-bestemmiingsplan
Figuur 2
’t Vane
eker fase 1, 2011)
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Voor woningbouw komen de centrale, hoger gelegen bosrijke delen en de overgangen daarvan naar
de beekzones in aanmerking (zie Figuur 2-1 voor de begrenzing van het gebied volgens de toelichting
van het bestemmingsplan dat nu ter besluitvorming voorligt; de aangegeven begrenzing is in de loop
der tijd overigens wat aangepast, zie bijvoorbeeld Figuur 2-2 met de begrenzing uit het ontwikkelingsplan).

Noordschil

Zuidkamp

Zuidschil

Stadsrand

Figuur 2-2: begrenzing locatie volgens 't Vaneker wonen in het lanschap (bijlage
ontwikkelingsplan 2008)

2.3

Ruimtelijke ontwikkelingsvisie

In maart 1999 stelt de gemeenteraad de Toekomstvisie Enschede 2010 vast. Deze visie heeft meerdere functies. Enerzijds is de visie nodig als onderbouwing voor het meerjarenontwikkelingsprogramma
dat nodig is als onderlegger voor de subsidieaanvraag in het kader van het ISV. Anderzijds is het ook
een gemeentelijk beleidsdocument, en vormt het het kader voor nadere uitwerking van een stedelijke
ontwikkelingsvisie. In het document wordt de onevenwichtige bevolkingssamenstelling van de stad
nadrukkelijk als een van de problemen neergezet. In het debat in Enschede wordt nagedacht over een
strategie om hier iets aan te doen. Onderdeel van de strategie is het inzetten op hoogwaardige woonen werklocaties. Het gaat dan om het verkrappen aan de onderkant, en het verruimen aan de bovenkant van de markt.
Dit wordt concreter vertaald in het Maatwerkconvenant Grote stedenbeleid Enschede (voor de periode
2000-2004); hoogwaardig wonen en werken gaat daar uit van de “meer welvarende mensen vast te
houden en naar Enschede te lokken”. Er moeten twee locaties voor hoogwaardig wonen in lage dichtheiden ontwikkeld worden. Die gaan oorspronkelijk door het leven als Enschede Noord-Noord en Wesselerbrink Zuid-Zuid.
Het eerste concept van een ruimtelijke ontwikkelingsvisie wordt al snel na de toekomstvisie gepresenteerd. Na discussie in de stad over dit concept, wordt in 2001 de ruimtelijke ontwikkelingsvisie "Enschede biedt ruimte voor de toekomst" door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin is de gewenste
koers uitgezet voor de langere termijn tot 2015, met een doorkijk naar 2030. De ruimtelijke ontwikkelingsvisie sluit nauw aan bij de Toekomstvisie Enschede 2010, waarin het integrale programma voor
de economische, fysieke en sociale structuurversterking van de stad is aangegeven.
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De visie kent drie hoofddoelstellingen:
1. Het bestrijden van de scheefheid in de bevolkingssamenstelling. Dat betekent dat de sterke ondervertegenwoordiging van hoge inkomensgroepen moet worden verminderd en hogere inkomensgroepen en hoogwaardige bedrijvigheid moet worden behouden en aangetrokken door het
realiseren van kwalitatief goede woon– en werkmilieus, een geschikt voorzieningenniveau, een
mooie stad met een heldere structuur in een landschap van hoge kwaliteit.
2. Het versterken van de kernkwaliteiten van de stad die worden omschreven als de groene woon–
en leefomgeving, de werkfunctie in dienstverlenende en kennisintensieve bedrijvigheid en topinstituten en de vele centrumfuncties o.a. op het gebied van onderwijs, zorg, toerisme en cultuur.
3. Het waarborgen van een duurzame ruimtelijke ontwikkeling. Hetgeen het volgende betekent:
 Een belangrijk accent ligt op inbreiding en herstructurering van bestaand stedelijk gebied. Alleen wanneer de bestaande stad onvoldoende ruimte biedt en de uitbreiding bijdraagt aan de
concurrentiekracht en valt te verweven met de kwaliteiten van het groene buitengebied is uitbreiding mogelijk.
 Het behouden en vernieuwen van de hoofdelementen van de stedelijke structuur, zoals de
binnenstad, de spoorzone (met name rond het station), de stadsentrees, de singels en de radialen, de Stadsdreef , het Twentekanaal / de haven en de groene wiggen en parken.
 Het goed beheren van oppervlaktewater en grondwater, zoals vooral beeksystemen rondom
de stad.
Er worden, in het verlengde van deze doelstellingen, twee redenen aangevoerd voor de ontwikkeling
van woonlandschappen in het groen:
 het behoud en het aantrekken van hogere inkomensgroepen: hiervoor is voor de periode van
2005-2020 in de woonlandschappen in het totaal een uitlegcapaciteit voor 250 villa’s nodig en
2850 suburbane woningen
 het behoud van de landschappelijke kwaliteit: de stadsranden staan onder druk, omdat de
landbouw als dragende economische functie zijn vitaliteit verliest en verpaupering dreigt:
nieuwe landschappelijke woonvormen en stadsrecreatieve uitloopzones kunnen deze functie
overnemen en duurzaam waarborgen.
Volgens de visie zijn er verschillende locaties die voor dit landschappelijk wonen in aanmerking komen, het gaat om twee prioritaire locaties:
 Enschede Noord-Noord
 Weselerbrink-Zuid
En verder nog drie andere locaties:
 Rutbeek-Oost
 Diekman-Oost
 Glanerbrug-Noord
Er is een plancapaciteit gewenst van 2850 suburbane woningen (ca 20 woningen per ha) en 250 villa's
in het groen (ca 8 woningen per ha).

2.4

Kadernotitie 2001

De kadernotitie 2001 schetst de randvoorwaarden en de uitgangspunten voor de ontwikkeling van ’t
Vaneker (inclusief Zuidkamp) en Het Brunink, daarbij aansluitend bij de beoogde doelgroep (zie Figuur
2-3).

8
Onderzoeksinstituut OTB

't Vaneke
er

Figuur 2
2-3: doelgrroep en woo
onwensen ((bron: kade
ernotitie 20
001)
en drie kernd
doelen onderrscheiden (p.. 2):
Er worde
 Het behoude
en en aantre
ekken van ho
ogere inkom
mensgroepen door het aaanbieden van
n kwalitattief goede woonmilieus
w
die
d afgestem d zijn op de speciale beh
hoeften van ddeze doelgro
oepen
 De duurzam
me gebiedssp
pecifieke ontw
wikkeling va
an hoogwaarrdige woonlaandschappen
n ter verssterking van de structuurr van de stad
d en het besttaande landsschap
 Bouwen aan
n het landsch
hap, aan de natuur, aan het watersy
ysteem is verrweven met het bouw
wen aan de stad
eze woonlandschappen, stelt de kad
dernotitie datt ten behoev
ve van het reecreatief geb
bruik van
Naast de
bewonerrs in de aang
grenzend wijk
ken ook stad
dsrandzones gerealiseerd zullen wordden.
Het Brun
nink en ’t Van
neker zijn ge
ekozen omdaat ze op relattief korte terrmijn in ontw
wikkeling kun
nnen worden geno
omen en om
mdat ze zeer geschikt wo rden geacht om het topssegment in dde woningma
arkt op te
vangen.
’t Vaneke
er wordt gesschikt geachtt voor extenssief verspreid
d wonen (villa’s in het grroen); er is een
e zoekgebied vvan 183 ha. Brunink is kleiner (73 haa), en wordt geschikt gea
acht voor cluustergewijze suburbane wonin
ngbouw en voor
v
villa’s in het groen.
Voor ’t V
Vaneker word
dt een wonin
ngbouwprogrramma tusse
en de 210 en
n 300 woninggen genoemd
d. In beide scena
ario’s laat ee
en eerste fin
nanciële verkkenning zien
n dat een licht negatief resultaat be
ehaald zal
worden.

2.5

A
Aanpak

De geme
eente kiest voor
v
een actief grondbeleeid, om de lo
ocatie te kun
nnen ontwikkkelen. Actief grondbeleid is in
n Enschede in
n die tijd ook de gebruikkelijke uitvoe
eringsstrategie, zoals in 22005 ook wo
ordt vastgelegd in
n de gemeen
ntelijke Nota
a Grondbeleid
d. De gemee
ente wil de grond
g
in hannden hebben, voordat
9
Onderzoe
eksinstituut OT
TB

't Vaneker

ontwikkelrechten ontstaan door wijziging van het nieuwe bestemmingsplan. Bij de keuze voor het pilotgebied komt dit punt later terug.
Als financiële randvoorwaarde wordt bij de start in 1999 nog uitgegaan van een licht negatief resultaat, later (in het structuurplan in 2001) is het uitgangspunt dat minimaal uitgegaan wordt van een
kostendekkende exploitatie.

2.6

Reflectie

De oorspronkelijke ambities en doelstellingen voor de locatie kunnen als volgt worden samengevat:
 woningbouw toevoegen in een marktsegment dat in de nieuwbouw nauwelijks elders in de
stad beschikbaar is, zodat hogere inkomens voor de stad behouden en aangetrokken kunnen
worden.
 versterking van het landschap door de extensieve en zorgvuldig ingepaste woonlandschappen
waardoor verloedering in de stadsrand voorkomen wordt
 tussen 210 en 300 woningen
 realisatie in het kader van de ruimtelijke ontwikkelingsvisie (die voor periode tot 2015 gaat)
 realisatie via actief grondbeleid en kostendekkende exploitatie van het gebied
 ontwikkeling van het hele gebied ’t Vaneker (Schil en Zuidkamp) door aankoop van Zuidkamp
van Domeinen.
Hiernaast zal ten zuiden van het gebied een stadsrecreatieve zone (Stadsrand) ontwikkeld worden,
maar dat is geen onderdeel van dit project.
De oorspronkelijke ambities en doelstellingen lijken nog steeds actueel, en staan nog steeds. Alleen is
de beoogde snelheid van realisatie inmiddels achterhaald. Hier wordt in volgende hoofdstuk uitgebreid
op teruggekomen.
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3

Proces

3.1

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt het proces geschetst van de planontwikkeling en uitvoering voor de locatie ’t
Vaneker. Dit proces start in 1999. In het onderstaande wordt steeds per jaar ingegaan op de belangrijkste ontwikkelingen binnen het project; de vermelde verwervingskosten zijn exclusief de kosten
gemaakt voor het verwerven.

3.2

1999

De geschiedenis van de ontwikkeling van ’t Vaneker gaat terug tot 1999. In hoofdstuk 2 is hier al uitgebreid op ingegaan: het werken aan een ruimtelijke toekomstvisie voor de stad zet het landschappelijk wonen nadrukkelijk op de agenda. Er is behoefte aan een bijzonder woonmilieu, en hiernaast moeten ook de stadsranden economisch versterkt worden.
Om de plannen te kunnen ontwikkelen, kiest de gemeente voor actief grondbeleid. Om dit te ondersteunen wordt op 26 oktober 1999 door B&W het voorkeursrecht op grond van de Wet voorkeursrecht
gemeenten gevestigd voor het gebied, dat gebeurt overigens samen met de vestiging van het voorkeursrecht op de locatie Het Brunink. Het voorkeursrecht zet direct al druk op de planontwikkeling.
Want om het recht te kunnen continueren, is binnen afzienbare tijd een planologisch besluit nodig.
Daar wordt in de gemeentelijke planning ook nadrukkelijk rekening mee gehouden.

3.3

2000

In 2000 start de verwerving in het gebied, en vinden de eerste verwervingen vanuit het raamkrediet
verwervingen plaats. Er wordt voor 3,9 miljoen euro gekocht.
In 2000 verschijnt het concept van de ruimtelijke ontwikkelingsvisie Enschede 2005 - 2020; hierin
wordt ruimte voor 250 villa’s in het groen en 2850 suburbaan wonen geboden.
De gemeente maakt het gebied waarvoor het voorkeursrecht is gevestigd kleiner, omdat inmiddels
bekend is welk deel van Enschede Noord-Noord ontwikkeld zal gaan worden.
Maart 2000 verschijnt ook het voorontwerp raamplan Landinrichting Enschede Noord. Dit plan heeft
betrekking op de recreatieve stadsrandmaatregelen. Doel van dit plan is o.a. het verbeteren van de
toegankelijkheid van het vergroten van het recreatieve gebruik van de stadsrand. Later is dit beleidsconcept het “rondje Enschede” gaan heten.
De gemeente gaat vervolgens werken aan een kadernotitie, waarin de randvoorwaarden en de uitgangspunten voor de ontwikkeling van het Brunink en ’t Vaneker zullen worden opgenomen. Een concept wordt breed besproken: met andere overheden, met de raadscommissie en met raadsleden en
met omwonenden en maatschappelijke organisaties, en naar aanleiding van deze besprekingen integraal herzien.

3.4

2001

De raad stelt januari 2001 een krediet beschikbaar voor de planontwikkeling.
11
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Januari 2001 wordt het complex Enschede Noord-Noord / ’t Vaneker geopend binnen het grondbedrijf,
om de budgetten te verstrekken die nodig zijn voor de planontwikkeling.
In de briefing naar B&W wordt aangegeven dat er een globale financiële haalbaarheidstoets is uitgevoerd op basis van kengetallen, met een negatief resultaat van 9,3 miljoen gulden (4,2 miljoen euro)
op contante waarde (2001); deze analyse betreft overigens alleen het zuidelijke deel (globaal de Zuidschil). Verwachting is echter dat door planoptimalisatie en door aankoop van het defensieterrein het
gebied uiteindelijk zonder tekort kan worden ontwikkeld. Verder is de redenering dat dit gebied, gezien de oppervlakte, aanzienlijk zal afdragen aan het STOG (7,0 miljoen gulden; 3,2 miljoen euro),
waardoor het effect voor het MPG per saldo maar 2,3 miljoen gulden (1,0 miljoen euro) op contante
waarde zal zijn. Deze globale financiële analyse is, voor alleen het gebied ten zuiden van het defensieterrein (32 ha uitgeefbaar terrein) uitgegaan van 285 nieuwe woningen / kavels, een veel hogere woningdichtheid als in de latere plannen is gepresenteerd.
B&W besluiten conform het voorstel (het openen van het complex), maar stellen wel als voorwaarde
dat de projectaanpak binnenkort aan het college wordt voorgelegd.
In 2001 vinden geen verwervingen plaats op de locatie.
De Kadernotitie ’t Vaneker/Brunink wordt in 2001 door de raad vastgesteld. De notitie schetst de bestaande beleidskaders en presenteert de uitgangspunten. De basis van deze uitgangspunten is “woningbouw is te gast in het landschap”.
Enkele andere uitgangspunten zijn:
 Winst voor landschap en winst voor de stad
 Kwaliteit gaat voor kwantiteit: het opnemend vermogen van het landschap bepaalt de omvang
van de woningbouw
 Vasthouden en werven van hogere inkomensgroepen, minstens io de schaal van de regionale
woningmarkt
 Nieuwbouw van woningen binnen de capaciteit van bestaande wegen: de wegcapaciteit wordt
niet uitgebreid maar geoptimaliseerd
 Rood betaalt voor groen en betaalt mee aan blauw en grijs
 Landinrichting moet verantwoordelijkheid nemen t.a.v. de stadsrandzone
Voor ’t Vaneker zelf wordt voorgesteld in de zone direct ten noorden van de bestaande stad geen
nieuwe woningen te ontwikkelen, maar deze te ontwikkelen als recreatieve stadsrand. Ook voor de
zone in het Noorden (rond de Eschbeek) en het essenlandschap ten westen van Lonneker wordt aangegeven dat woningbouw hier niet gewenst is. Het brede middendeel in het westen biedt de meeste
kansen voor het invoegen van woningbouw. Hier komt bij dat inmiddels bekend is dat het ministerie
van Defensie dit overtollige terreingedeelte wil afstaan, omdat ze de huidige functies meer wil concentreren richting vliegveld. Voor ’t Vaneker wordt dan ook een integraal voorstel gedaan, dus voor De
Schil plus het voormalige Zuidkamp, waarbij voor het hele gebied de uitgangspunten van zorgvuldige
inpassing gelden. De kadernotitie benoemt nog een aantal kansen en risico’s. Hieronder het niet tijdig
ter inzage leggen van een ontwerpbestemmingsplan (mede met het oog op het voorkeursrecht) en de
verwerving van de gronden. Voor ’t Vaneker wordt een “licht negatief resultaat” verwacht.
Vervolgens wordt gewerkt aan gebiedsspecifieke uitwerkingen. In april 2001 verschijnt voor ‘t Vaneker
het Stedenbouwkundig Masterplan en Beeldkwaliteitsplan ’t Vaneker. Dit borduurt verder op het concept van “Wonen te gast in het landschap”, en is gemaakt door de gemeente Enschede samen met
Bureau Wissing stedebouw en ruimtelijke vormgeving BV. De raming is dat, indien het hele terrein van
het Zuidkamp benut zou kunnen worden, er ruimte is voor 270 nieuwe woningen; hiernaast zijn ongeveer 70 bestaande woningen in het plangebied aanwezig.
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Deze aan
ntallen wonin
ngen zijn duss veel lager, dan de aanttallen die in de
d oorspronkkelijke vingerroefening
van het grondbedrijff met betrek
kking tot de besluitvorming door B&W
W over het oopenen van het complex warren aangegevven.
Het plan
n stelt drie typen woonmilieus voor:
 IIn het noord
den en zuiden tegen de b
beekdalen aa
an het wonen in coulisseen (zeer ruim
me kavels,
g
gemiddeld 4500 m2)
 IIn het ooste
en tegen de es aan het wonen in bo
oskamers (ru
uime kavels van 700 – 3000
3
m2,
g
gemiddeld 1000 en 1500
0 m2)
 C
Centraal op het terrein in het Zuidkaampgebied het laanwone
en (kavels vaan 700- 1500
0 m2, gemiddeld 1000 m2).
Op beeld
dbepalende plekken worrdt ruimte geeboden voorr enkele bebouwingsacceenten (wone
en in (appartementen)villa’s).
In het zu
uidelijk deel van het plan
ngebied word
dt de recreattieve stadsra
andzone medde vormgege
even door
de aanle
eg van waterberging. Zie Figuur 3-1 vvoor de plank
kaart.

3-1: steden
nbouwkund
dig masterp
plan 't Vane
eker 2001
Figuur 3
2001 verschijnt het structtuurplan ‘t Vaaneker, gem
maakt door de
e gemeente Enschede sa
amen met
In mei 2
Bureau W
Wissing sted
debouw en ruimtelijke vo
ormgeving BV.
B Dit plan staat direct in het verlen
ngde van
het massterplan. Hett plan gaat over
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(zie ook
k de plankaa rt van het masterplan
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De totale
e capaciteit van
v het gebie
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nieuwe woningen is ook hier uitgangsspunt (waarb
bij er van
wordt uitgegaan dat ook het Zuidkamp besc hikbaar kom
mt); verder wordt
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e in hele
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ook ca 70 be
estaande won
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den met de bouw van een eerste fase op de locatie. Die eerste fase is het zuidelijk deel en het zuidwestelijk deel (een deel van wat nu De Schil heet); de tweede fase is dan Zuidkamp en de rest van de
locatie
Qua financiële randvoorwaarden stelt het plan dat minimaal een kostendekkende grondexploitatie
wordt gerealiseerd. Daarbij wordt wel aangegeven dat er enkele onzekerheden zijn (met name t.a.v.
het deelgebied Zuidkamp binnen ‘t Vaneker). Verder moet vanuit de landinrichting de ontwikkeling
van de stadsrandzone gerealiseerd worden.
Op 2 juli 2001 stelt de gemeenteraad de stadsbrede ruimtelijke ontwikkelingsvisie vast. In deze visie
wordt voor Enschede uitgegaan van een woningbouwopgave tot 2020 van 250 villa’s (31 ha) en 2250
woningen in de categorie suburbaan wonen (112 ha), deze gegevens zijn exclusief De Eschmarke
(waar nog eens 1200 woningen extra staan gepland).

3.5

2002

In 2002 wordt voor 0,6 miljoen euro verworven in het gebied.
Om het voorkeursrecht te kunnen continueren is een ruimtelijk plan nodig, dat wordt dus het structuurplan waar in 2001 al aan gewerkt is. Op 22 april 2002 stelt de raad het structuurplan voor ’t
Vaneker los van enkele ondergeschikte punten (bron: projectleiding) ongewijzigd vast. Op 18 december stemt GS in met structuurplan.
Het voorkeursrecht wordt verlengd, op basis van het vastgestelde structuurplan.

3.6

2003

In 2003 wordt voor 1,6 miljoen euro verworven in het gebied.
Juli 2003 legt B&W de raad een voorstel voor, voor het ter beschikking stellen van aanvullend krediet
voor de verwerving in het gebied; het gaat om 9,272 miljoen voor verwerving en bijkomende kosten.

3.7

2004

In 2004 wordt voor 1,1 miljoen euro verworven in het gebied.
De gemeente legt een voorontwerp bestemmingsplan ’t Vaneker ter visie. Dit plan heeft alleen betrekking op De Schil van de locatie en de Stadsrand; het gebied Zuidkamp wordt integraal buiten het bestemmingsplan gelaten. De toelichting op het bestemmingsplan behandelt het hele plan, en niet aan
waarom Zuidkamp buiten het bestemmingsplan wordt gehouden. De naam van het bestemmingsplan
is verwarrend (’t Vaneker), nu het plan slechts over een deelgebied gaat. De bestemmingsplankaart
maakt echter wel duidelijk dat het alleen om De Schil gaat. In de toelichting op het plan wordt gesproken over een gebied van 57,5 ha waarop 125 woningen gerealiseerd kunnen worden.
Er is qua bestemmingsplansystematiek gekozen voor een globaal, uit te werken, bestemmingsplan. De
plankaart verbeeldt allesbehalve de inpassing van de nieuwe bebouwing in het landschap, al worden
wel randvoorwaarden meegegeven aan B&W die bij de uitwerking van het plan gehanteerd dienen te
worden. Voor wat betreft aantallen woningen, worden voor deelgebieden aangegeven hoeveel woningen er maximaal per ha gebouwd kunnen worden.
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Op 5 april 2004 wordt het op basis van het structuurplan gevestigde voorkeursrecht voor een jaar verlengd.

3.8

2005

In 2005 wordt voor 0,1 miljoen euro verworven in het gebied.
Op 19 september 2005 stelt de gemeenteraad het globaal bestemmingsplan ’t Vaneker vast, dat dus
slechts betrekking heeft op de stadsrand en De Schil en niet op Zuidkamp.
Het voorkeursrecht wordt weer verlengd, en nu gevestigd op basis van het bestemmingsplan.

3.9

2006

In 2006 wordt voor 0,3 miljoen euro verworven in het gebied.
Op 18 april 2006 wordt het bestemmingsplan ’t Vaneker door Gedeputeerde Staten goedgekeurd.
Ambtelijk wordt gewerkt aan een fasering van de locatie en wordt gezocht naar een locatie voor een
pilot. Aanvankelijk is deze in het Zuidoosten, maar omdat de eigendom daar nog niet onder controle is
wordt deze verschoven naar een locatie in het Zuidwesten.
Ook wordt aan de marketing gewerkt, en wordt het plan op de de Miljonairsbeurs gepresenteerd en
de website gaat de lucht in.

3.10 2007
In 2007 wordt voor 1,2 miljoen euro verworven in het gebied.
Het pilotgebied blijkt niet geschikt, en gaat weer naar het zuidoosten,
In 2007 komt de uitspraak van de Raad van State inzake de beroepen tegen de goedkeuring van bestemmingsplan ’t Vaneker (maar in feite dus alleen De Schil en Stadsrand) door GS. De beroepen van
twee appelanten (waaronder de Klankbordgroep ‘t Vaneker) voor zover deze gericht zijn tegen de bestemming woondoeleinden worden gegrond verklaard, met als argumenten
 Het is onvoldoende aannemelijk gemaakt waarom een overmaat aan woningen in het plan is
opgenomen t.o.v. de aantallen waar de gemeenteraad voor De Schil naar streeft (125 – 130
stuks; de toelichting op het bestemmingsplan spreekt over 125 stuks) en daardoor is ook niet
verzekerd dat uitsluitend woonmilieus in lage dichtheden in het plangebied zullen worden toegevoegd
 Uit het bestemmingsplan is niet af te leiden dat bij het totaal aantal woningen de bestaande
woningen moeten worden meegeteld, daardoor is niet duidelijk af te leiden hoeveel nieuwe
woningen gebouw mogen worden.
 Het plan bevat geen definitie van “buitenplaats”; hierdoor kunnen ze niet gebouwd worden en
de noodzaak voor de hiermee verband houdende bouwhoogte van 15 meter is daarom niet
meer aanwezig.
De goedkeuring van de plandelen met de bestemming woondoeleinden moet daarom worden vernietigd; gezien de samenhang geldt dit ook voor de gronden met de bestemmingen “bos” en “agrarisch
gebied met landschappelijke waarden”.
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Van het bestemmingsplan ’t Vaneker (Schil en Stadsrand) blijft daarmee alleen het zuidelijke deel in
tact, de stadsrandzone.
Omdat het bestemmingsplan geen rechtskracht houdt, ontvalt ook de grondslag van het voorkeursrecht. B&W nemen daarom opnieuw een besluit op basis van art. 8a het voorkeursrecht te vestigen;
dit wordt augustus 2007 bekrachtigd door de Raad.
Ambtelijk wordt gewerkt aan een nieuw ontwikkelingsplan.

3.11 2008
In 2008 wordt voor 1,2 miljoen euro verworven in het gebied.
Raad stelt “Ontwikkelingsplan ’t Vaneker”, en “’t Vaneker, wonen in het landschap” vast.
Met beide documenten wordt het planconcept aangepast, naar aanleiding van de uitspraak van van de
Raad van State. Het laatste document bevat de stedenbouwkundige randvoorwaarden en beeldkwaliteitseisen voor de eerste fase in ’t Vaneker. Die eerste fase is de zuidelijke schil van de locatie.
De belangrijkste wijzigingen zijn:
 bestaande landschap en bestaande infrastructuur als basis
 een duidelijke schil om het plan van grote landhuiskavels waardoor de beleving van het landschap optimaal blijft
 afstand van de bebouwing tot de Esbeek vergroot
 beperking van de binnenplanse flexibiliteit
 240 nieuwe woningen mogelijk, waarvan 180 kavels (dus exclusief inpassing van een deel van
de bestaande bebouwing)
Voor het hele plangebied worden vier typen woningen geïntroduceerd:
 Buitenplaatsen (met 10-18 appartementen); totaal 4 in het plangebied
 Landhuizen: veel vrijheid qua architectuur, in een zone aan de buitenrand: totaal ca 30 kavels
 Twentse clusters: 4-6 woningen in samenhang ontwikkeld (ook qua architectuur), in de zone
meer naar binnen (het ontwikkelingsplan noemt hier geen specifiek aantal)
 Restcategorie: Voor Zuidkamp zal qua woningbouw worden aangesloten op bestaande, te
handhaven gebouwen, zijn er wellicht mogelijkheden voor collectief particulier opdrachtgeverschap. Dit moet echter nog nader uitgewerkt worden.
Voor de eerste fase, de zuidelijke schil van de locatie, is een verkavelingsplan opgenomen in ’t Vaneker, wonen in het landschap (zie Figuur 3-2).
Qua planning is de verwachting dat medio 2009 gestart kan worden met de uitgifte van de eerste kavels, en dat 15-20 kavels per jaar worden uitgegeven (exclusief de buitenplaatsen met 55-60 woningen).
Het ontwikkelingsplan geeft aan te starten met een pilot. De plek van de pilot is daarbij gewisseld van
zuidoost naar zuidwest en uiteindelijk weer zuidoost, omdat de gemeente nog onderhandelde met de
eigenaren en de pilot niet daar wilde situeren waar de grond nog niet onder controle was.
Voor wat betreft de financiële haalbaarheid geeft het plan aan dat er twee grondexploitaties zijn opgezet. De exploitatie voor De schil is kostendekkend. Voor Zuidkamp wordt ook van een neutraal slui16
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tende exxploitatie uitgegaan, omd
dat hiervoorr van een re
esiduele gron
ndwaardeberrekening worrdt uitgegaan (de
e te bepalen verwervingssprijs wordt d
dan bepaald als resultaatt van de gronndexploitatie
e voor het
deelgebied).

3-2: verkav
velingsplan eerste fase
e uit 't Vane
eker: wone
en in het lan
ndschap
Figuur 3
Voor 1 ju
uli is de provvincie gevraagd de oude W
WRO vrijstellingsprocedu
ure te mogenn doorlopen.
ber 2008 wo
ordt een verw
wervingsplan
n gemaakt, voor
v
de nog
g resterende verwervinge
en in het
Septemb
plangebiied.
Ambtelijkk wordt, i.s.m
m. de Rabob
bank, gestart met een arcchitectuurprijjsvraag.

3.12 2
2009
In 2009 wordt voor 1,1
1 miljoen euro
e
verworvven in het ge
ebied.
o basis van het ontwikkeelingsplan, de
d Ruimtelijke
e Onderbouw
wing
In mei 2009 wordt, op
vrijstellin
ngsbesluit exx artikel 19, lid 1 WRO R
Realisatie be
ebouwing en inrichting “dde Zuidschil Fase 1 ’t
Vaneker”” gemaakt, voor
v
het zuid
delijke deel vvan De Schil. Maximaal kunnen
k
hier 94 woningen
n worden
gerealise
eerd (waaron
nder 2 buiten
nplaatsen en een tiental clusters).
c
w
de vrijstelling voor w
wordt aange
evraagd, is te
e vinden in FFiguur 3-3; overigens
o
Het projectgebied, waar
is dat ge
ebied iets gro
oter (aan de
e noordoostz ijde) dan het gebied uit fase 1 uit heet Ontwikkellingsplan;
in het pla
an zelf wordt niet verklaa
ard waarom..
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Figuur 3
3-3: projec
ctgebied vrijstellingsbe
esluit
Op 5 okttober 2009 wordt
w
het vrijjstellingsbeslluit art. 19 Vaneker Zuidsschil (32 ha) genomen.
In 2009 verschijnen de Structuurvisies gebieedsontwikkeliing Luchthav
ven Twente ee.o. Er zijn twee
t
verschillend
de visies, een
n zonder en een met eeen beperkte burgerluchth
haven. De geemeenteraad
d stelt de
visie volg
gens het twe
eede scenario
o vast.
Deze zog
genaamde variant
v
B gaa
at uit van eeen compacte
e luchthaven
n in het groeen waarbij een
e
groot
deel van
n het huidige
e terrein bescchikbaar kom
mt voor beek
kherstel en na
atuurontwikkkeling. Het accent ligt
hier sterrk op bedrijvvigheid en he
et volledig b
benutten van
n de mogelijkheden voorr multimodalle bereikbaarheid
d van het ge
ebied als bela
angrijke vesttigingsfactor.. Er wordt uitgegaan vann 54 woningen op de
vliegbasiis en 174 in de
d kampen, voor grootstte deel in Zuiidkamp.

Figuur 3
3-4: heronttwikkeling Zuidkamp
Z
v
volgens strructuurvisie
e gebiedson
ntwikkeling
g
luchtha
aven Twentte
Voor watt betreft won
ningbouw op
p Zuidkamp iis uitgangspu
unt het waarr mogelijk heerontwikkelen
n van het
overige b
bestaande va
astgoed, doo
or nieuwbouw
w mogelijkhe
eid te bieden bij het besta
taande vastgoed.
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Voorgesteld wordt 3 typologieën aan t’ Vaneker toe te voegen:
 Woningen zonder tuin langs het parkachtig middengebied
 Verdichten op de locatie van de sportvelden
 Toevoegen van enkele boskavels aan Zuidkamp
In de structuurvisie wordt aangegeven dat Zuidkamp gefaseerd zal worden ontwikkeld, waarbij over
een lange looptijd (2012 tot en met 2023) jaarlijks enkele kavels zullen worden verkocht. De investeringen zullen ditzelfde lage tempo volgen. In het programma is rekening gehouden met de mogelijkheid voor een commerciële voorziening en een gedifferentieerd woonprogramma. Met het programma
wordt beoogd de bestaande kwaliteit van het gebied te benutten. Hiertoe wordt zo veel mogelijk van
het bestaande vastgoed behouden.
Deze woningbouw is vooral gericht op de extensieve segmenten in de markt, in aansluiting op de
planontwikkelingen en beleidsvisie van de gemeente Enschede. Daarbij is gezocht naar verbijzonderingen en niches in de markt. Deze niches in bijvoorbeeld hippisch wonen, zorgconcepten en community-wonen, worden gedragen door marktinitiatieven en ontwikkelende partijen.
Van de 47 ha blijft 4,5 ha in eigendom en gebruik bij het ministerie van defensie. In het resterend
deelgebied (43 ha) is de realisatie van 154 woningen voorzien, op 22 ha uitgeefbaar terrein
Op de Military wordt het gebied ’t Vaneker gepromoot.

3.13 2010
In 2010 wordt voor 0,6 miljoen euro verworven in het gebied.
De pilot in het Zuidoosten gaat van start, aan de Sprakelweg ten Noorden van Sprakel in het Bos.
In de piot zijn drie kavels voor landhuizen en 2 voor Twentse clusters (van vier woningen) opgenomen; totaal gaat dus 11 kavels (zie ook Figuur 6-1Error! Reference source not found.). In januari
2010 start de inschrijving voor de kavels in de pilot; er is 3 weken de tijd om te reageren. De belangstelling valt tegen: er zijn drie gegadigden, voor een landhuis en twee voor een clusterwoning.
De invoering van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht maakt het vanaf oktober niet meer
mogelijk om een vergunning voor het bouwen te verlenen op basis van het vrijstellingsbesluit uit
2009. Daarom moet een nieuw bestemmingsplan gemaakt gaan worden.

3.14 2011
Van 3 maart – 13 april ligt het ontwerp BP ’t Vaneker fase 1 ter inzage. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een locatie in het zuidoostelijk deel van het plangebied in De Schil. Het is een gedetailleerd bestemmingsplan, waar op het niveau van de individuele kavels is bestemd, de bouwvlakken
binnen de kavels zijn aangegeven en de bestaande landschapselementen in zijn opgenomen. Er wordt
aangesloten op de verkaveling uit 2008 uit “’t Vaneker, wonen in het landschap”, die ook was opgenomen in de ruimtelijke onderbouwing voor de vrijstellingsprocedure uit 2009. Op kavelniveau is wel
een kleine wijziging aangebracht, in de manier waarop de bouwvlakken in de Twentse Clusters zijn
aangegeven.
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3.15 Reflectie
Het plan kent een opmerkelijk lange doorlooptijd ten opzichte van de oorspronkelijke planning (de locatie had nu al vrijwel gerealiseerd moeten zijn volgens de eerste planning), en ook een rommelig en
soms verwarrend proces.
De oorspronkelijke planning om al in 2002 een bestemmingsplan te hebben, is bij lange na niet gehaald. Het blijkt verder bij betrokkenen lang niet altijd helder te zijn wat het plangebied in een bepaalde situatie nu feitelijk is, en welke afspraken er gelden, bijvoorbeeld voor de aantallen woningen.
Lange looptijd
De lange looptijd is achteraf wel verklaarbaar. De onzekerheid rond Zuidkamp (van afzonderlijk afstoten door defensie tot onderdeel van de verkoop van het vliegveld) hebben de vertaling van structuurplan naar bestemmingsplan lastiger gemaakt. Dat leverde enkele jaren vertraging op.
Uiteindelijk is besloten een bestemmingsplan voor alleen De Schil te maken. De gemeente heeft toen
gekozen voor een globaal, uit te werken bestemmingsplan (2005). Gegeven de angst voor aantasting
van het landschap, was dat geen verstandige keuze. Het globale plan voor De Schil liet niet alleen te
veel aan de verbeelding over, maar bevatte ook nog te weinig waarborgen dat het gehele gebied
(Zuidkamp plus De Schil) binnen de afspraken uit het structuurplan zal blijven. Dat vond ook de Raad
van State, wat leidde tot een gehonoreerd beroep tegen het vastgesteld bestemmingsplan (2007). Al
met al was het daardoor onmogelijk om met de realisatie te starten en tot verlening van bouwvergunningen over te gaan.
Er is toen snel gewerkt aan reparatie, in de vorm van een nieuw, concreet verkavelingspatroon en een
aanpassing van het planconcept en woontypologieën met de meeste extensieve woningbouw aan de
randen van het plangebied. Dit heeft ten grondslag gelegen aan wat bedoeld was als snelle oplossing:
via een vrijstellingsbesluit de mogelijkheid te openen wel tot bouwvergunningverlening over te kunnen
gaan. Deze mogelijkheid ontstond eind 2009, maar verviel weer 1 oktober 2010, door de komst van
de Wet algemene bepalingen omgevinsgrecht. De snelle oplossing was dus achteraf gezien niet zo
duurzaam. Dat had beter gekund, maar aan de andere kant: de effecten van de Wabo voor de ruimtelijke besluitvorming hebben velen verrast en de invoering van de Wabo door het rijk verdienen ook
geen schoonheidsprijs, en Enschede is zeker niet de enige gemeente waar onverwachte effecten zijn
opgetreden.
Plangebied en aantallen woningen
In de oorspronkelijke plannen is nadrukkelijk uitgegaan van een woongebied, dat integraal door de
gemeente ontwikkeld zou worden. De eerste plannen zetten het gebied ‘t Vaneker ook als geheel
neer. In Zuidkamp zou de bestaande bebouwing gesloopt worden, en vervolgens zou het gebied meelopen in de woningtypologie die voor het hele plangebied ’t Vaneker was vastgesteld. Zie onder meer
de kadernotitie uit 2001 en de structuurvisie en het beeldkwaliteitsplan uit 2002.
In 2004 was duidelijk dat de aankoop van Zuidkamp anders zou gaan uitpakken, en werd alleen een
bestemmingsplan voor De Schil gemaakt.
De naam van dit bestemmingsplan was echter ’t Vaneker, maar had dus beter De Schil kunnen zijn.
Hoeveel woningen in De Schil gerealiseerd zouden worden, en hoeveel woningen op Zuidkamp is in de
structuurvisie niet aangegeven. Wel dat het totaal aantal nieuwe woningen ca 270 zou zijn en er 70
bestaande woningen in het plangebied zijn, waarbij het plangebied van het structuurplan dan wel
weer groter is dan Schil plus Zuidkamp alleen (ook de Stadsrand en de extra schil aan de oostzijde,
waar geen nieuwe woonbebouwing is voorzien maar wel bestaande bebouwing is te vinden maken
onderdeel van het plangebied).
Het bij de Raad van State gesneuveld bestemmingsplan voor De schil noemde voor De Schil ca 125
woningen. De structuurvisie voor Zuidkamp noemt voor Zuidkamp 154 woningen.
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Het Ontwikkelingsplan ’t Vaneker gaat uit van 240 nieuwe woningen voor ’t Vaneker als geheel (Schil
en Zuidkamp).
De latere plannen zijn dus in lijn met de oorspronkelijk afgesproken aantallen woningen. Er heeft geen
verdichting plaatsgevonden.
In de onderbouwing van de besluitvorming is aan het schuiven met plangrenzen en het verdelen van
bebouwingsmogelijkheden over de deelgebieden echter onvoldoende aandacht besteed. Daardoor is
extra verwarring ontstaan.
grondeigendom
Wat wel gelukt is, is de grond in handen krijgen. In de loop der tijd is het agrarisch gebied in De Schil
grotendeels aangekocht. Uiteindelijk is, weliswaar samen met de provincie, de locatie Zuidkamp ook
van Domeinen aangekocht.
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4

Besluitvorming over ’t Vaneker

4.1

Inleiding

In het vorige hoofdstuk is het proces van de ontwikkeling van ’t Vaneker tot nu toe geschetst, en zijn
diverse plannen die gemaakt zijn en besluiten die genomen zijn al uitgebreid de revue gepasseerd. In
dit hoofdstuk beperken we ons tot de rol van de raad, en zoomen we in op die besluiten die door de
de gemeenteraad genomen zijn.

4.2

Planontwikkeling

De raad heeft de volgende plandocumenten vastgesteld (steeds is tussen haakjes aangegeven op
welk deelgebied van ’t Vaneker het plan betrekking heeft):
 2001: raad stelt ruimtelijke ontwikkelingsvisie voor Enschede vast (alles)
 2001: raad stelt kadernotitie vast (’t Vaneker (dus Schil, Zuidkamp, Stadrand en extra schil
Oostzijde) en Het Brunink)
 2002: raad stelt Structuurplan vast + beeldkwaliteitsplan (De Schil, Stadsrand en Zuidkamp en
extra schil oostzijde)
 2005: raad stelt bestemmngsplan ’t Vaneker vast (De Schil en Stadsrand)
 2008: raad stelt ontwikkelingsplan ’t Vaneker vast en “‘t-Vaneker, wonen in het landschap”;
toezegging hierbij van de wethouder dat er eerst pilot zal komen, en deze geëvalueerd zal
worden (kwaliteit + markt) en raad dan kan beslissen over vervolg (De Schil en Zuidkamp).
 2009: raad stelt wijziging beeldkwaliteitsplan ’t Vaneker vast (De Schil en Zuidkamp)
 2009: raad stemt in met Structuurvisie gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente (o.a. Zuidkamp)
 2011: raad moet beslissen over bestemmingsplan Zuidschil fase 1 (klein onderdeel van De
Schil).

4.3

Grondbeleid

Actief grondbeleid was in Enschede de norm; toen de raad in 2001 de kadernotitie vaststelde werd
impliciet ja gezegd tegen grondverwerving door de overheid. Hiervoor zijn kredieten ter beschikking
gesteld:
 2000 : raamkrediet verwervingen wordt gebruikt
 2003 : krediet voor verwervingen vastgesteld door de Raad 9,27 miljoen Euro
Ter ondersteuning van de verwerving wordt gebruik gemaakt van het voorkeursrecht; de gemeenteraad heeft diverse malen dit voorkeursrecht moeten vestigen: in het begin (1999) op basis van de
eerste plannen (de toenmalige zogenaamde art. 8 vestiging), in 2002 op basis van het structuurplan,
in 2004 een verlening op basis van het structuurplan, in 2005 op basis van het bestemmingsplan schil,
in 2007 op basis van (opnieuw) artikel 8 na de uitspraak van de Raad van State over het bestemmingsplan.
Voor wat betreft de verdere grondexploitatiekosten: in 2000 stelt de raad krediet ter beschikking voor
planontwikkeling (600.000 gulden (270.000 Euro) voor ’t Vaneker en Het Brunink samen). Het com22
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plex is in 2001 geopend, vanaf dan vindt verantwoording plaats in het MPG. Er lijkt geen officieel moment te zijn, dat de gemeenteraad ja heeft gezegd tegen de integrale Grondexploitatie. Zie verder
hierover hoofdstuk 5.
Voor wat betreft Zuidkamp, is impliciet steeds het uitgangspunt geweest dat dit gebied door de gemeente verworven zou worden (actief grondbeleid).
De raad is in zoverre hierbij betrokken, dat de raad een besluit heeft genomen over de aankoop van
het vliegveld en bijhorend vastgoed door de ADT; onderdeel van deze deal is aankoop van het Zuidkamp. Daar is impliciet ja gezegd tegen meedoen in de grondexploitatie voor Zuidkamp.

4.4

Reflectie

De Raad is veelvuldig betrokken geweest bij ’t Vaneker en heeft allerlei besluiten genomen. Qua planvorming is steeds een integrale aanpak van het gebied, inclusief de stadsrand en inclusief het Zuidkamp daarbij het uitgangspunt geweest. Het concept van “wonen als gast in het landschap” is diverse
keren bekrachtigd. Dat oorspronkelijke concept is ook in de lange looptijd in tact gebleven (zie ook
uitgebreid het vorige hoofdstuk).
De raad heeft voor de verwerving het besluit genomen krediet ter beschikking te stellen.
De grondexploitatie zelf is ten onrechte nooit aan de raad ter goedkeuring voorgelegd. Wel is in het
MPG vanaf 2001 het complex ’t Vaneker opgenomen, maar de Raad heeft van de grondexploitatie alleen via het vertrouwelijke deel 2 kennis kunnen nemen. De Raad heeft weliswaar wel als onderdeel
van de planologische besluitvorming ingestemd met een sluitende grondexploitatie voor deze locatie,
daarmee zijn echter geen afspraken gemaakt over het kosten resp. het opbrengstenniveau en de
hiermee gepaard gaande risico’s.
Voor wat betreft Zuidkamp heeft de raad instemming gegeven aan de aankoop door ADT van het
vliegveld, inclusief Zuidkamp.
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In het MPG 2002 is de rest van ’t Vaneker aan de grondexploitatie toegevoegd. De hier gepresenteerde grondexploitatie sluit nu vrijwel op nul.
Dat wordt vanaf dan de norm: het uitgangspunt van een sluitende grondexploitatie. De verschillende
programma’s en stedenbouwkundige varianten die in de afgelopen jaren hebben voorgelegen, bleven
binnen deze kaders en zijn daarom niet afzonderlijk aan de raad voorgelegd ter goedkeuring, maar
alleen via het jaarlijkse Meerjaren Perspectief Grondbedrijf (MPG). Dat is in conform het beleid in de
gemeente. In de MPG’s wordt verantwoording afgelegd over de lopende grondexploitaties.

5.3

MPG: risicoprofiel ’t Vaneker

5.3.1 Boekwaarde
Uit een analyse van de MPG’s blijkt dat de kosten die gemaakt zijn voor het ’t Vaneker inmiddels zijn
opgelopen tot zo’n 25 miljoen Euro (zie tabel 5.1). Het project heeft volgens het MPG op 1-1-2011 een
boekwaarde van €25.164.565. Er zijn nog vrijwel geen opbrengsten geboekt. Iets meer dan de helft
van die 25 miljoen Euro zijn kosten verbonden aan het verwerven van de gronden (zie paragraaf
‘verwerving en verwervingskosten’). Andere hoge posten zijn de rentekosten en de VTU kosten.
Tabel 5.1

Mutatiejaar

Boekwaarde en gerealiseerde kosten/ opbrengsten van ’t Vaneker (De Schil
plus Zuidkamp) (bron: MPG’s gemeente Enschede)
Gerealiseerde
kosten

Gerealiseerde
opbrengsten

Saldo gerealiseerde
kosten en opbrengsten

2000

Boekwaarde
31 december dat
jaar
0

2001

onbekend

onbekend

onbekend

€ 4.280.680

2002

onbekend

onbekend

onbekend

€ 5.384.125

2003

€ 2.050.209

0

€ 2.050.209

€ 7.434.334

2004

€ 2.118.031

0

€ 2.118.031

€ 9.552.365

2005

€ 816.291

0

€ 816.291

€ 10.368.657

2006

€ 1.193.304

€ 18.722

€ 1.174.582

€ 11.543.238

2007

onbekend

onbekend

onbekend

€ 16.560.400

2008

€ 2.685.723

0

€ 2.685.723

€ 19.246.122

2009

onbekend

onbekend

onbekend

€ 23.348.524

2010

€ 2.081.135

€ 265.093

€ 1.816.042

€ 25.164.565

5.3.2 Verloop grondexploitatie
Uitgangspunt voor ’t Vaneker is altijd geweest dat er een sluitende grondexploitatie moet zijn, dus
geen negatief resultaat. Tabel 5.2 laat zien dat er in 2001 een negatief resultaat voorzien was voor de
ontwikkeling van fase 1 van ’t Vaneker (zie Figuur 5-2). Vanaf 2002 is Zuidkamp en het noordelijk gebied ook in het MPG opgenomen (zie Figuur 5-3). Vanaf dat jaar is een beter zicht op de wijze van
ontwikkeling van het gebied, wordt gestuurd op een resultaat in de lijn van de randvoorwaarde van
een sluitende grondexploitatie.
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Tabel 5.2

Grondexploitatie ’t Vaneker: verloop kosten, opbrengsten en resultaat (in
2001 heeft de grondexploitatie alleen betrekking op een deelgebied; vanaf
2002 is het exploitatiegebied vergelijkbaar)

Grondexploitatie (bedragen in miljoen Euro’s)

MPG

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010

Uitgangspunten ruimtegebruik voor
opbrengsten
resultaat op totaal kosten totaal
Totale
aantal
Gemiddelde m2
NCW per dat nominaal
opbrengsten boekwaarde kavels
kavelgrootte uitgeefbaar
jaar
nominaal
totaal
€ 5,5€ 24,9€ 25,6
€102
1.524
155.400
€ 0,1
€ 65,9€ 78,7
€ 4,3315
1.592
501.400
€ 0,0€ 63,1€ 76,4
€ 5,4300
1.631
489.400
€ 0,0€ 67,0€ 77,6
€ 7,4301
1.651
497.034
€ 0,0
€ 80,4€ 92,6
€ 9,6308
1.821
560.718
€ 0,0
€ 84,8€ 98,7
€ 10,4345
1.765
608.832
€ 0,0
€ 75,8€ 91,5
€ 11,5246
2.408
592.372
€ 0,4€ 75,6€ 89,1
€ 16,6245
1.974
483.622
€ 0,0
€ 76,9€ 93,4
€ 19,2269
1.994
536.463
€ 0,0
€ 78,9€ 95,9
€ 23,3251
1.968
494.009

5.3.3 Risico’s
In tabel 5.1 is te zien dat de boekwaarde van ’t Vaneker in 2006 al opgelopen was tot 10 miljoen Euro. Toch werden er voor het project geen financiële risico’s gekwantificeerd, volgens het MPG van
2006. De reden daarvoor was dat het project als harde randvoorwaarde van de raad, bij vaststelling
van de kadernotitie in 2001, had meegekregen dat het project financieel minimaal sluitend zou moeten zijn, met andere woorden dat er geen negatief resultaat is op de grondexploitatie. Er wordt in het
MPG gesteld dat het structuur- en bestemmingsplan daarvoor voldoende mogelijkheden bieden, maar
er wordt ook aangegeven dat “planvertragingen bijvoorbeeld wel tot extra rentekosten (0,5 miljoen
per jaar) leiden.” Deze zouden echter opgevangen moeten worden door middel van aanpassing van
het stedenbouwkundig ontwerp, waardoor hogere grondopbrengsten gegenereerd kunnen worden. De
aanpassingen zouden dan betrekking moeten hebben op het verhogen van het aantal uitgeefbare
vierkante meters of een hogere woningdichtheid door kleinere kavels. De gemiddelde kavelgrootte op
’t Vaneker ligt ruim boven de 1000 m2. In het MPG van 2007 is te lezen dat dit een risico met zich
meebrengt, omdat op basis van behoefteprognoses tot 2020 de mogelijkheid bestaat dat het aanbod
van zeer grote kavels (op ’t Vaneker oplopend tot 5000 m2) groter is dan de vraag ernaar. In dat zelfde MPG is ’t Vaneker een van de projecten in Enschede met een negatief risicoprofiel. Een negatief
risicoprofiel wil zeggen dat de kans groter is dat het uiteindelijke financiële resultaat van het project
slechter is dan begroot, dan dat het beter is dan begroot. Als reden voor het negatieve risicoprofiel
worden de planinhoudelijke ambities genoemd, waardoor het financiële afbreukrisico groter wordt dan
normaal. Aan de kostenkant van de grondexploitatie is er een bovengemiddelde kans dat kosten van
verwerving en bouw- en woonrijp maken tegen zullen vallen. Aan de opbrengstenkant bestaat er een
risico dat de grondopbrengsten, ondanks marktconforme begroting, niet gerealiseerd kunnen worden.
Verder wordt ook een faseringsrisico genoemd. Er zijn inmiddels al kosten gemaakt, maar als de opbrengsten later gerealiseerd worden (en minder hoog zijn) heeft dat ook een negatief effect. Uit het
MPG van 2008 blijkt dat er voor de grondopbrengst van ’t Vaneker echter niet voorzichtig begroot is.
Standaard – en dat is gebruikelijk in gemeentelijk grondexploitatieland - begroot de gemeente in eerste instantie iets onder de marktconforme uitgifteprijzen en worden grondexploitaties bijgesteld op de
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marktconforme prijzen op het moment dat uitgifte aan de orde is, maar voor ’t Vaneker is dat niet het
geval geweest.
Samengevat kan gesteld worden dat ’t Vaneker drie belangrijke risico’s kent:
 Faseringskosten
 Afzetrisico / Markt voor (zeer) grote kavels
 Marktconform (voorzichtig) begrote grondopbrengsten, dus iets minder flexibiliteit in de exploitatie
Deze risico’s beïnvloeden elkaar: Als de woningmarkt verandert of de vraag naar grote kavels afneemt, dan zal dat zich vertalen in vertraging in de gronduitgifte en/of lagere gronduitgifteprijzen.
Vertraging zorgt ervoor dat de faseringskosten (rente) oplopen en omdat marktconform begroot is,
zorgen lagere uitgifteprijzen ook voor een negatief resultaat.
Inmiddels is de woningmarkt sterk veranderd en zijn er nog weinig signalen die wijzen op een snel
herstel. In het MPG van 2011 is dan ook een paragraaf opgenomen over hoe om te gaan op de korte
termijn en op lange termijn met risicoberekeningen en analyses. Voor de gemeente Enschede geldt
dat tot en met 2014 de risico’s opgevangen kunnen worden in het MPG, maar dat daarna nog grote
risico’s verwacht worden. Gesteld wordt: “Voor het opvangen van deze risico’s wordt aanbevolen om
de algemene Reserve van de gemeente te verhogen en dit te betrekken bij de Kadernota 2012.”
Alvast kijkend naar de lange termijn wordt ’t Vaneker genoemd als risicovol project als het gaat om
marktvraag en uitgiftetempo. De gronduitgifte moet daar immers nog voor het grootste deel gerealiseerd worden. Samen met Eschmarke en Zuiderval bepaalt ’t Vaneker voor een belangrijk deel de financiële risico’s op de langere termijn en het eventueel aanpassen van deze en andere projecten (uitfasering of herprogrammering) zal financiële consequenties hebben. Wel wordt gezegd dat het van
belang is en blijft om bouwgrond te verkopen en de opbrengsten daarvan te maximaliseren. Daar
komt bij dat er continu gestreefd moet worden naar een verdere kostenreductie.

5.4

Kosten en opbrengsten ‘t Vaneker

5.4.1 Verwerving en verwervingskosten
De verwervingen voor ’t Vaneker zijn vrij snel van start gegaan. Tot 2002 is er in De Schil ongeveer 22
ha grond verworven voor een totaalbedrag van €4.388.031,-. Ten behoeve van die verwervingen was
door de raad een aankoopkrediet beschikbaar gesteld in de vorm van een raamkrediet van
€5.258.930,-. Met het oog op de geschatte uitgaven in 2003 van €1.135.197 en in 2004 van
€8.900.093 (dus een totaal verwervingsbedrag van 14,4 miljoen tot 2005), heeft de raad in september
2003 een aanvullend krediet beschikbaar gesteld, specifiek voor verwervingen en bijkomende kosten
en ter grootte van €9.272.000,-. Op zich is het vreemd dat dit krediet is aangevraagd, terwijl er al een
grondexploitatie was. Maar deze grondexploitatie voor het project is nooit door de raad vastgesteld,
dus dat maakt het apart vragen van krediet voor de verwerving wel voor de hand liggend.
Daarmee is het totale verwervingskrediet €14.531.000,-. Tot 2011 is dit krediet toereikend gebleken
voor de verwervingen, omdat de locatie Zuidkamp vooralsnog niet is verworven. Begin 2011 is in De
Schil inmiddels ongeveer 90% verworven. Over Zuidkamp wordt onderhandeld met de gemeenschappelijke regeling (ADT) die de locatie kocht van domeinen. In de onderbouwing van die kredietaanvraag in 2003 is te zien dat de totale verwervingskosten op dat moment geschat worden op 29 miljoen euro. Daaruit kan globaal worden afgeleid dat de verwerving van Zuidkamp op dat moment op
ongeveer 14,5 miljoen geschat is, ervan uitgaande dat het totale verwervingskrediet (14,5 miljoen)
nodig is voor De Schil. De totale uitgaven voor het project worden geschat op ruim 63 miljoen euro.
De grondopbrengsten zijn geschat op 75 miljoen euro. De boekwaarde van de verwervingen ‘t Vane28
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Rentekosten
Een tweede grote post in de grondexploitatie wordt gevormd door de rentekosten. Ook deze zijn te
verklaren uit de lange looptijd van het project, de vroeg gestarte verwervingen in De Schil en het feit
dat er nog geen gronduitgifte heeft plaatsgevonden.

Afdracht bovenwijkse voorzieningen
Uit de grondexploitatie blijkt dat inmiddels 1,7 miljoen Euro is overgeboekt naar het complex STOG
(STedelijke Ontwikkeling Grondexploitaties). Alle saldi van de grondexploitaties eventuele verliesvoorzieningen zijn daarin administratief ondergebracht. Het STOG wordt ook gebruikt voor de realisatie
van bovenwijkse voorzieningen. Afdrachten daarvoor uit grondexploitaties worden geadministreerd in
het STOG, en ook uitgaven voor bovenwijkse voorzieningen worden ten laste van het STOG gebracht.
De overgeboekte 1,7 miljoen Euro is een deel van het bedrag (ongeveer 4,7 miljoen) dat voor ’t
Vaneker afgedragen moet worden voor bovenwijkse voorzieningen/bovenplanse verevening, maar wat
te vroeg geboekt is. Over het algemeen is de afdracht STOG een percentage van de gronduitgifteopbrengsten en is het moment van afdracht gekoppeld aan gerealiseerde uitgifte. Bij ’t Vaneker is er dus
onterecht al 1,7 miljoen overgeboekt naar het STOG, wat voor extra (rente)kosten zorgt in ‘t Vaneker.
Aan de andere kant ontvangt het complex STOG deze rente weer. Op MPG niveau loopt het neutraal
en levert het geen extra rentekosten op.. Deze kosten zullen volgens het projectteam gecompenseerd
worden door het zo laat mogelijk in het project overboeken van het resterende bedrag.
Het betekent echter wel dat de boekwaarde van het project onterecht 1,7 miljoen te hoog is, onder
andere in de discussie over hoe het nu verder moet met ’t Vaneker en welke kosten de gemeente dan
sowieso kwijt is. Gesteld is dat die kosten 35,5 miljoen Euro zijn. Zie de toelichting van dat bedrag in
de beantwoording van de vragen van de Raadscommissie Noord naar aanleiding van de discussie over
’t Vaneker in relatie tot het bestemmingsplan eerste fase (memo van 26 april 2011) (tabel 5.2). In de
opbouw van de boekwaarde van ‘t Vaneker staat ook de onterecht overgeboekte 1,7 miljoen Euro
(complex BOVO), al is het wel zo dat dit geld al elders geboekt is, dus bij eventueel stoppen het verlies in het STOG zelf genomen moet worden.
Tabel 5.2

Boekwaardeoverzicht Vaneker per 1-1-2011 (Bron: memo van 26 april 2011:
beantwoording vragen griffie naar aanleiding van discussie over ’t Vaneker in
relatie tot bestemmingsplan 1e fase)

Omschrijving kosten
Verwerving
Sloopkosten
Milieu onderz.kosten
Bodemsanering
Bouw- en woonrijp maken

Schil

Omschrijving opbrengsten

13.263.623
96.623
293.175

Woningbouw

-

Overige bestemmingen

-

Exploitatiebijdrage

6.787

Bijdrage Rijk en Provincie

83.061

Schil

Bijdrage AD

265.093
-

VTU

3.080.271

Overige opbrengsten

352.335

Afdracht aan complex BOVO

1.723.700

Totaal opbrengsten

617.428

Afdracht aan fonds kunst

15.629

Niet verrekenbare BTW

78.058

Kosten overig 1

84.590

Kosten overig 2
Beheerlasten en baten
Rentekosten boekwaarde
Totaal kosten

Totaal

282.856
5.612.116
24.620.488
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Zuidkamp
Een bijzonder deel van het plan wordt gevormd door Zuidkamp, een voormalig militaire basis. Zuidkamp is onderdeel van de ontwikkellocaties ’t Vaneker, maar is ook opgenomen in de plannen voor de
herontwikkeling van Vliegveld Twente. De grond was in handen van domeinen, maar is inmiddels (in
2010) verworven door de voor de ontwikkeling van het gebied opgerichte gemeenschappelijke regeling (Gemeenschappelijke Regeling Gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o., nu Area Development Twente (ADT)), waarin de provincie en de gemeente Enschede participeren. Aan de verwerving
van Vliegveld Twente en omgeving zijn veel onderhandelingen vooraf gegaan, omdat de prijs die defensie wilde ontvangen en de prijs die de provincie en gemeente wilden betalen ver uit elkaar lagen.
Inmiddels is het totale gebied verworven voor een bedrag van 29,8 miljoen Euro, waarvan 18 miljoen
Euro voor de locatie Zuidkamp.
Als de ontwikkeling van Zuidkamp wordt uitgevoerd als onderdeel van de plannen voor de ontwikkeling van Vliegveld Twente dan zal dat gebeuren voor rekening en risico van ADT. Als Zuidkamp wordt
ontwikkeld als onderdeel van de plannen voor ’t Vaneker zal de gemeente Enschede de grond moeten
verwerven van ADT, waar ze zelf ook in participeert. Onderhandelingen over de verwerving zijn gaande. Relevant bij die onderhandelingen is dat er verschillende plannen bestaan voor de ontwikkeling
van Zuidkamp. Het plan op basis waarvan ADT Zuidkamp heeft verworven, wijkt af van het plan dat
de gemeente voor Zuidkamp heeft opgesteld. De partijen hebben de grondwaarde van Zuidkamp dus
bepaald op basis van verschillende plannen. In de gemeentelijke grondexploitatie voor Het Zuidkamp
is altijd uitgegaan van een residuele verwerving van het Zuidkamp bij het uitgangspunt van een neutrale grex. ADT heeft een bedrag van 18 miljoen Euro als prijs aan Zuidkamp gehangen, gebaseerd op
een residuele berekening2 in de transactie tussen defensie en ADT.
In de eerder genoemde memo van 26 april 2011 is de verwervingsprijs voor Zuidkamp een vreemde
post in de opbouw van die 35,5 miljoen aan investeringen die al gedaan zouden zijn voor ‘t Vaneker.
Om te beginnen zijn die kosten vanuit het complex ’t Vaneker nog niet gemaakt, dus zouden ze ook
niet gemaakt hoeven worden. Als de gemeente besluit om Zuidkamp niet te kopen, dan zijn de enige
investeringen die gedaan zijn ten aanzien van Zuidkamp de koop door ADT, waaraan een prijskaartje
van 18 miljoen Euro is gehangen. Deze kosten komen ten laste van ADT waar de gemeente weliswaar
in participeert, maar die niets met het complex ’t Vaneker te maken heeft. Verder hebben ADT en de
gemeente VTU kosten gemaakt voor de onderhandelingen over de verwerving en heeft ADT beheerskosten gemaakt. In de gemeenschappelijke regeling deelt de provincie ook (op gelijke basis) in de
kosten en risico’s, dus wellicht is het vanuit risico-oogpunt gunstiger voor de gemeente om Zuidkamp
onderdeel te laten van de ontwikkeling van Vliegveld Twente e.o.. Komt het overigens wel tot de verwerving van Zuidkamp dan hoeft daar niet perse 18 miljoen Euro mee gemoeid te zijn.
Volgens de memo bestaat de genoemde 35,5 miljoen Euro gemaakte kosten uit de in tabel 5.2 genoemde kosten, plus de 18 miljoen voor de verwerving van Zuidkamp, plus de komende jaren te maken rentekosten, beheerkosten, (bestemmings)plankosten en verkoopkosten, minus de opbrengsten
die nog in het gebied gegenereerd kunnen worden door verkoop van panden en landbouwgrond. Per
saldo komt dat op 35,5 miljoen. Dat bedrag ligt echter substantieel lager als Zuidkamp niet verworven
wordt en de afdracht aan het STOG (1,7 miljoen) en de VTU-kosten goed/anders geboekt waren. Ook
is niet meegenomen dat bij het stopzetten van de ontwikkeling de inmiddels verworven grond bijvoorbeeld als landbouwgrond verkocht zou kunnen worden.
Op de vraag “wat zijn we kwijt als we nu zouden stoppen met de ontwikkeling van ’t Vaneker” is 35,5
miljoen dus niet helemaal het juiste antwoord. Dat bedrag ligt voor de gemeentelijke grondexploitaties
voor ’t Vaneker een stuk lager. Het is echter niet zo dat als de gemeente besluit dat Zuidkamp niet
ontwikkeld zou worden het risico met de provincie via ADT fifty-fifty zou moeten worden gedeeld.

2

Residuele berekening gaat ervan uit dat kosten en opbrengsten voor het deelgebied met elkaar in balans zijn.
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Omdat er in de gemeenschappelijke regeling is afgesproken dat Zuidkamp ontwikkeld wordt, zou de
provincie de gemeente Enschede aan kunnen spreken op het zich niet houden aan deze afspraken.
Via ADT kan de gemeente dan alsnog financieel een probleem krijgen.

5.5

Gronduitgifte

De meest recente plannen voor ’t Vaneker gaan uit van ongeveer 50 ha uitgeefbaar gebied (inclusief
Zuidkamp), verdeeld over zo’n 250 kavels. Er heeft nog geen daadwerkelijke uitgifte plaatsgevonden,
maar er is een pilot gestart waarin 11 kavels aangeboden zijn (8 zogenoemde clusterkavels en 3 zogenoemde landhuiskavels). Voor de landhuiskavels bleek veel animo te bestaan, voor de clusterkavels
wat minder. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een aantal opties tot koop, maar het zijn nog geen zekere
gronduitgiften, omdat de bouwtitel is vervallen en de gemeente pas definitief tot verkoop overgaat als
er een vergunning om te bouwen is verleend. Uit een evaluatie van de pilot kwamen de volgende punten naar voren:
 Veel belangstelling relatief lage score in opties
 Weinig opties clusterkavels
 Markt overal zeer moeilijk ook voor ‘t Vaneker
 Vrijheid bij landhuiskavels wordt gewaardeerd
 Voorschriften clusters worden op onderdelen als knellend ervaren
 Onzekerheid in proces wordt als lastig ervaren
 Onzekerheid grondprijsontwikkeling
 Onzekerheid ontwikkeling Zuidkamp en vliegveld
Een deel van de negatieve factoren kan weggenomen worden, door bijvoorbeeld wijzigingen in de
voorschriften en het nemen van beslissingen rond de planvorming. Marktonzekerheden en daarmee
samenhangend grondprijsontwikkelingen zijn echter lastige knelpunten.
Desalniettemin hoeft de realisatie van de pilot financieel geen probleem te vormen. Deze realisatie
moet bezien worden vanuit de nu nog te maken kosten en opbrengsten, want de inmiddels gerealiseerde kosten en opbrengsten zijn onomkeerbaar en dus een vaststaand feit bij elke beslissing. Er
moeten wel wat kosten gemaakt worden voor het woonrijp maken (o.a. wegen en riolering), maar die
kosten zullen ruim opwegen tegen de opbrengsten die met de 11 kavels gegenereerd kunnen worden.
Gezien de belangstelling hoeft de ontwikkeling van het gebied in het bestemmingsplan fase 1 (21 kavels, inclusief pilot) ook geen problemen op te leveren. Zelfs als de uitgifte enige vertraging oploopt
zou dat op te vangen moeten zijn in de gronduitgifteopbrengsten. In hoofdstuk 6 wordt verder ingegaan op de mogelijkheden voor het genereren van opbrengsten.

5.6

Reflectie

Financieel uitgangspunt bij de ontwikkeling van ’t Vaneker is een sluitende (neutrale) grondexploitatie,
oftewel een saldo nul. Volgens het huidig MPG lukt dat nog steeds.
De belangrijkste risico’s liggen voor ’t Vaneker in:
 Faseringskosten
 Afzetrisico / Markt voor (zeer) grote kavels
 Niet voorzichtig begrote grondopbrengsten, dus iets minder flexibiliteit in de exploitatie
Deze risico’s versterken elkaar bij een tegenvallende woningmarkt.
Tot nu toe zijn er vooral kosten gemaakt voor het gebied De Schil, waarbij de grootste posten gevormd worden door verwervingskosten, rentekosten en VTU kosten. De laatste twee posten zijn hoog
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door de lange looptijd van het project en tegenvallers in de procedures en daaruit volgende planaanpassingen. Ook zijn de VTU-kosten die gemaakt zijn voor Zuidkamp geboekt op De Schil.
Een flinke kostenpost die nog niet gemaakt is, is de verwerving van Zuidkamp. Onderhandelingen
daarover lopen nog. Vooralsnog zijn de grootste kosten die gemaakt zijn voor ’t Vaneker dus beperkt
tot De Schil. Nu volledig stoppen met alle ontwikkelingen zal voor de grondexploitaties voor ’t Vaneker
(De Schil en Zuidkamp) een minder negatief resultaat betekenen dan genoemde 35,5 miljoen Euro.
Het niet ontwikkelen van Zuidkamp kan echter betekenen dat de provincie de gemeente Enschede
aanspreekt over gemaakte afspraken over de ontwikkeling in de gemeenschappelijke regeling (ADT).
Via ADT kan de gemeente dan alsnog financieel worden aangesproken.
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6

Marktperspectief: mogelijkheden voor
opbrengsten

6.1

Inleiding

‘t Vaneker is een locatie die is gericht op het creëren van een aantrekkelijk woonmilieu voor de hogere
inkomensgroepen. Hierbij is er gekozen voor een doelgroep die nog meer te besteden heeft dan op
andere locaties in Enschede. Inclusief Zuidkamp gaat het om het ontwikkelen van 250 tot 300 woningen, grotendeels in particulier opdrachtgeverschap; het aantal zal in nadere planologische besluitvorming worden bepaald. In het voorliggende bestemmingsplan ’t Vaneker fase 1 is er volgens par. 4.5
van de toelichting sprake van het planologisch mogelijk maken van de toevoeging van maximaal 21
woningen. Dit zijn maximaal 8 landhuizen en 13 woningen in ‘Twentse clusters’. Thans zijn een aantal
van deze kavels in de verkoop voor € 560.000 tot € 650.000 (3357-5076 m2 uitgeefbaar) voor de
landhuizen en € 420.000 tot € 450.000 (1055-1261 m2 uitgeefbaar) voor de Twentse clusters. De bestemmingsregeling voor bestaande woningen is gelijk aan die voor de landhuizen waardoor deze zeer
ruime uitbreidingsmogelijkheden krijgen. In bepaalde gevallen kan dit via sloop en nieuwbouw gebeuren, waardoor het feitelijk aantal nieuw gebouwde woningen groter kan zijn dan de 21 nieuw toegevoegde woningen.

6.2

Woningmarktonderzoek

De toelichting van het Ontwerp bestemmingsplan verwijst naar het Twents woningmarktonderzoek
van 2006 (zie Kader 6.1)
Kader 6.1

Woningbehoefte ’t Vaneker in Ontwerp Bestemmingsplan

In 2006 is het landelijk WoON-onderzoek (voorheen Woningbehoefte Onderzoek (WBO)) door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu uitgevoerd. Dit onderzoek geeft ook op gemeentelijk niveau representatieve gegevens. Op
basis van het WoON-onderzoek zijn tevens conclusies te trekken met betrekking tot de voorhanden woonmilieus in Enschede.
Ook uit het Twents woningmarktonderzoek (2006) is gebleken dat in Enschede ook in de toekomst behoefte is aan suburbane
woonmilieus en villa's in het groen. Het overgrote deel van de Enschedese woningvoorraad is overwegend goedkoop en heeft
een zeer eenzijdige opbouw. Deze voorraad is in principe ruim voldoende om de aandachtsgroep, de starters en de statushouders te huisvesten. De eenzijdige woningvoorraad en de bijhorende woonmilieus sluiten echter onvoldoende aan bij de vraag
van midden en hogere inkomens. Om deze vraag zo goed mogelijk te faciliteren zullen we voor deze doelgroep woningen en
woonmilieus moeten toevoegen. Dit om deze groepen vast te houden maar ook om ze aan te trekken. De gemeente Enschede
wil graag een woonmilieu creëren aan de absolute bovenkant van de markt. Voor deze doelgroep is er thans onvoldoende aanbod in Enschede waarmee deze doelgroep, die van groot belang is voor de lokale economie, niet goed bediend kan worden en
mogelijk Enschede en zelfs de regio verlaat. Dat deze doelgroep er is, blijkt onder meer uit de ruime belangstelling van mensen
die zich specifiek voor 't Vaneker en het daar te creëren woonmilieu met grote tot zeer grote kavels hebben aangemeld bij de
gemeente Enschede. Door te kiezen voor een relatief laag uitgiftetempo van ongeveer 15 kavels per jaar kan de gemeente Enschede met dit plan voor lange tijd deze doelgroep bedienen en zo een uniek woonmilieu aan de stad toevoegen. De ontwikkeling van 't Vaneker draagt bij aan de versterking van de sociaal-economische positie van de stad. 't Vaneker maakt deel uit van
de verstedelijkingsafspraken die de gemeente heeft gemaakt met het Rijk.
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Intussen is een nieuw WoON verschenen. Volgens dit Twents woningmarktonderzoek 2010 (Van Iersel
et al., 2011, 21) is de regionale vraag in de koopsector vooral gericht op het midden- en goedkope
segment en is slechts 19% gericht op het segment boven de €300.000. In de Enschedese uitwerking
van dit onderzoek blijkt dat dit aandeel alleen voor de grondgebonden woningen wordt gehaald (Van
Iersel en Van der Vlugt, 2011, 7) De achtergrondrapportage van het Twentswoningmarktonderzoek
(Giesbers et al., 2011) laat zien dat slechts een klein deel van de woningzoekenden op zoek is naar
een woning van boven de € 400.0003. Slechts 3% van de woningvoorraad in Twente bestaat uit
grondgebonden woningen met een geschatte verkoopwaarde van € 600.000 of meer Giesbers et al.
2011, 8). Vraag en aanbod naar grondgebonden woningen boven de € 600.000 lijkt in evenwicht te
zijn (blz. 46). Na afloop van de crisis wordt een toename van de behoefte naar woningen in dit prijssegment verwacht (blz. 67).
Een recent uitgevoerd verhuisketenonderzoek geeft aan waar de doelgroep vandaan komt van de huidige ontwikkelde woningen in Enschede (Ten Doeschot en Dijkers, 2011). In de periode 2000-2010
zijn 677 nieuwbouwwoningen (9 procent van het totaal) gebouwd met een WOZ waarde van €
400.000 of hoger. Bij de analyse van de maximale prijscategorie is meer dan € 350.000 de grens.
Opmerkelijk is dat 87% (dit is het hoogste percentage) van de eerste bewoners van deze duurdere
woningen binnenverhuizers zijn (dus afkomstig zijn uit Enschede zelf) en slechts 13% vestigers van
buiten de gemeente. Bij het beperkt aantal woningen met een WOZ-waarde van meer dan een half
miljoen is dit aandeel vestigers iets hoger (16%), maar nog komt het leeuwendeel van de eerste bewoners uit Enschede zelf. Het door ’t Vaneker aan te boren segment van de woningmarkt maakt geen
specifiek deel van dit onderzoek, omdat dit zeer exclusieve milieu nieuw is voor Enschede. In Het Brunink (dat vanuit dezelfde doelstelling is ontwikkeld, maar een iets minder exclusief milieu kent) komt
maar liefst 90% van de eerste bewoners uit Enschede zelf. Daarvan komt een groot deel uit de direct
aangrenzende wijken.
De rapportage ‘Gebiedsvisie Luchthaven Twente: Bijzondere Woonmilieus’ (Marnixkade, 2008) geeft
geen inzicht in de specifieke doelgroep (gegeven de prijssetting) van ’t Vaneker.
Geconcludeerd kan worden dat ’t Vaneker een dusdanig exclusief deel van de markt bedient, dat niet
apart in beeld is gebracht in regulier woningmarktonderzoek. De ervaring leert wel dat een belangrijk
deel van de doelgroep van exclusieve woningen op locaties in Enschede uit Enschede zelf afkomstig
is. Daarom zal hieronder worden verkend hoe groot deze doelgroep is op grond van door CBS gepubliceerde gegevens.
Het CBS publiceert beperkt gegevens over besteedbare inkomens4 van huishoudens (onder meer gebaseerd op de fiscale registers). Hieruit blijkt inderdaad dat Enschede ondervertegenwoordigd is in de
groep hoogste inkomens, zoals de premisse is in de structuurvisie. Volgens recent gepubliceerde cijfers over 2008 behoort slechts 4,8% van de Enschedese huishoudens tot de 10% hoogste inkomens
van Nederland. Voor Twente als geheel geldt dat dit cijfer 8% is. Twente blijft dus achter qua hoge
inkomens bij de rest van Nederland (met name het westen). Binnen Twente heeft Enschede relatief
het laagste aandeel van hogere inkomens (en blijft achter bij gemeenten als Hof van Twente, Rijs-

3

Alleen een op blz. 42 opgenomen en niet nader toegelichte tabel die laat zien dat 14% van de starters aangeeft op zoek te
zijn naar een woning van boven de € 600.000. In andere tabellen is de laatste categorie ‘weet niet’. Deze categorie is hier weggevallen.
4
Het begrip besteedbaar inkomen omvat het bruto-inkomen (inkomen uit arbeid, inkomen uit eigen onderneming, uitkering
inkomensverzekeringen en uitkering sociale voorzieningen) verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (zoals alimentatie
van de ex-echtgeno(o)t(e)), premies inkomensverzekeringen (zoals premies betaald voor sociale verzekeringen, volksverzekeringen en particuliere verzekeringen in verband met werkloosheid, arbeidsongeschiktheid en ouderdom en nabestaanden), premies ziektekostenverzekeringen, en belastingen op inkomen en vermogen.
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6.3

E
Ervaringen
n ‘t Vaneke
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Vooruitlo
opend op he
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nuari 2010 een
e eerste deel van ’t Vaaneker in de
e verkoop
gegaan.
In de Evvaluatie Eerstte Uitgifte sttadsdeelcomm
missie Noord
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e ervaringen van de uitgifte gesteld
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b ‘veel belan
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6-1: eerste kavels in de
d verkoop in januari 2010
2
(NB: het
h huidige
e bestemmiingsplan
Figuur 6
verlegtt de bouwvlakken)
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Een bijzondere innovatie is de uitgifte van grond voor woningen gesitueerd in Twentse clusters. Dit
betreft vier (of in sommige gevallen drie of vijf) woningen die zijn gesitueerd rond een doodlopende
erfontsluitingsweg. Uit de evaluatie van de eerste marktcontacten op de locatie bleek dat er voldoende ruimte dient te zijn tussen deze ontsluitingsweg en de woningen. De doelgroep van deze woningen
stelt er prijs op dat er voldoende ruimte is om twee auto’s naast elkaar op de oprit te kunnen parkeren. Ook stelt men prijs op privacy; niet alleen naar buitenstaanders (waar de locatie achter een
houtwal en ontsluiting via een erf borg voor staat), maar ook naar de andere bewoners van het cluster (wat een meer kritisch punt is). Alhoewel deze vorm is geïnspireerd op Twentse boerenerven, bestaat een Twents cluster niet uit een samenhangend familiebedrijf, maar uit vier autonome huishoudens.
In de Stedenbouwkundige randvoorwaarden en beeldkwaliteitseisen voor de fase 1 in ’t Vaneker (Oktober 2008) staat aangaande het beeld van de cluster onder meer het volgende: “Een cluster brengt
mensen bij elkaar die ten aanzien van architectuur vergelijkbare wensen hebben.”(blz. 38) Dit kan betekenen dat er voor potentiele kopers met een eigenzinnige smaak geen ruimte is in deze clusters op
’t Vaneker. Qua inkomens gaat het in ’t Vaneker om ‘mensen die boven het maaiveld uitsteken’, wanneer dit ook qua smaak betekent dat zij zich niet willen conformeren aan de massa, kan een dergelijke voorwaarde in de praktijk ook beperkend werken. Deze spanning tussen ruimtelijke eenheid en individuele smaak blijkt ook uit deze notitie met Stedenbouwkundige randvoorwaarden en beeldkwaliteitseisen:
“Voor de Twentse clusters is vrijheid voor de individuele bewoners het uitgangspunt. Ruimtelijke samenhang op een Twents cluster betekent daarom niet gelijkmatigheid of herhaling van
gelijke bouwmassa’s. Een harmonisch beeld van verschillende bouwvolumes en architectuur
die bij elkaar passen is het streefbeeld.” (2008, blz. 69)
Aangegeven wordt dat deze harmonie op verschillende wijzen kan worden bereikt en dat de supervisor een belangrijke rol heeft in de beeldregie op het gebied van:
 opbouw bouwmassa / geleding gevel
 dakvorm
 goot- en nokhoogte
 materialisering en kleur
Dit blijft echter een punt van aandacht, waarbij het verstandig is zoveel mogelijk duidelijkheid vooraf
te verstrekken over de inhoudelijke randvoorwaarden aan de bebouwing op een kavel. Onzekerheid
(waaronder de verplichting tot afstemming met wildvreemde andere kopers) kan tot terughoudendheid leiden bij potentiële kopers.
Omdat de ervaringen in Twente gering zijn met dit type ontsluiting is nog een verkenning uitgevoerd
naar wat algemene literatuur. Het ontsluiten van woningen aan een doodlopende straat, waarvoor
men in het Engels het Franse begrip ‘cul de sac’ gebruikt, komt veelvuldig voor. Een onderzoek uit Halifax (Canada) uit 1990 blijkt dat op basis van hedonische prijsanalyse (waarbij gecorrigeerd wordt
voor andere verklarende factoren) woningen gelegen rond een cul-de-sac 22% (overige Halifax) tot
29% (op het schiereiland van Halifax) meer waard zijn dan woningen in een raster-verkaveling (het
Noord-Amerikaanse grid wat niet voorkomt in Enschede) (Asabere, 1990). Andere studies laten echter
gemengde resultaten zien op grond waarvan geen algemeen prijsverschil kan worden waargenomen
(Matthews & Turnbull, 2007). En feit is dat de woningmarkten niet zo maar vergelijkbaar zijn. En de
precieze vormgeving van de locatie kan belangrijker zijn dan het principe van ontsluiting. Ook in ’t
Vaneker is de precieze vormgeving van de Twentse clusters een punt van aandacht.
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k
Figuur 6
De locattie kenmerkt zich door een combinattie van goed
de landschappelijke kwaliiteiten en ee
en ligging
nabij de voorzieninge
en in Ensche
ede. Zowel heet intercitysttation als De Bijenkorf ligggen binnen 4 kilometer van d
de in het besstemmingspllan opgenom
men locatie. Ook
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gebreid aanb
bod aan scho
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6.4

A
Alternatiev
ve en concurrerende locaties

Een van de vragen die
d gesteld ziijn is in hoevverre er binn
nen Enscehde
e alternatieve
ve locaties zijjn die geelstelling van
n ’t Vaneker om hogere inkomensgro
oepen aan dee gemeente te
t binden
schikt zijjn om de doe
te verwe
ezenlijken. Daarnaast
D
die
ent bij de on
ntwikkeling er
e rekening mee
m te houdden dat er in de regio
mogelijkk alternatieve
e locaties zijn
n die concurrrerend werke
en op deze lo
ocatie.

6.4.1 A
Alternatiev
ve locaties
De afgellopen jaren is de ontwik
kkeling van n
nieuwbouww
woningen in Enschede
E
veer achter geb
bleven bij
de jaren
n ervoor. In 2010 werd door
d
de gem
meente slechtts 13 percele
en uitgegeveen voor woningbouw;
een aanttal dat deels werd gecom
mpenseerd do
oor de veel hogere
h
uitgiftte voor projeectmatige bo
ouw.
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Tabel 6.1

2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Gemiddeld

Aantal gebouwde woningen volgens de WOZ-registratie (ten Doeschot & Dijkers, 2011, 5)
Aantal gebouwde woningen
830
485
874
632
857
774
640
795
1316
174
58
676

Van deze 7435 woningen waren en 1054 woningen (ruim 14%) vrijstaand. Voor de komende decennia
wordt verwacht dat het totaal aantal ontwikkelde woningen structureel lager zal zijn dan in de periode
2000-2008, maar hoger dan in de periode 2009-2010. Deze verlaagde woningbouw is verwerkt in het
laatste MPG. Dit betekent dat de uitgiftetempo van de afgelopen 3 jaren niet maatgevend is voor de
planning. 2008 niet, omdat dit een uitzonderlijk hoog aantal was en 2009 en 2010 niet omdat dit wel
zeer laag is. Het MPG gaat uit van de uitgifte van grond voor zo een 285 woningen per jaar in de periode tot 2020. Hiervan is een deel gemeentelijke grondexploitaties, een ander deel zit in particuliere
exploitaties.

Boswonen Noord (Eschmarke)
Deze locatie ligt ten noorden van de spoorlijn (en de wat rommelige bedrijfslocatie langs de Oosterstraat), ten zuiden van de Klein Boekelerveldweg en ten oosten van de Noord Esmarkerrondweg. De
locatie nabij Stokhorst geeft het potenties voor de doorstroming van huishoudens uit deze wijk. Uit de
planvorming van de locatie zelf bleek dat er toch wel beperkingen waren, zoals het drukke personenautoverkeer op de Klein Boekelerveldweg en het al genoemde bedrijventerrein die randvoorwaarden
stellen aan de ontwikkeling van de locatie en deze daardoor ongeschikt maken voor het allerduurste
woonmilieu .

Het Brunink
Tegelijkertijd met de ontwikkeling van gedachten over ’t Vaneker is de ontwikkeling van het Brunink
gestart. De ontwikkeling is hier veel sneller gegaan en een belangrijk deel van de locatie is hier reeds
uitgegeven. Alhoewel ook deze woningbouwlocatie gericht is op een zeer duur segment, is de planvorming erop gericht geweest om juist in ’t Vaneker een nog hoger segment te ontwikkelen. Voor een
deel is er echter wel overlap tussen de duurste kavels in het Brunink en de kavels in bijvoorbeeld de
Twentse clusters op ’t Vaneker. Een belangrijk deel van de velden in het Brunink zijn reeds ontwikkeld. Thans wordt gewerkt aan de plannen voor de velden 3 en 4 (ca 72 kavels tussen 600 m2 en
1000 m2), waarvan men ambtelijk verwacht die op korte termijn aan de gemeenteraad voor te leggen.

Leuriks-Oost (Eschmarke)
Op deze locatie (gelegen ten Zuiden van de Gronause straat) wordt een woonwijk met kavels voor
vrijstaande woningen in particulier opdrachtgeverschap ontwikkeld. Dit plan wordt niet gepositioneerd
als een onderdeel van de Eschmarke maar meer als een verlenging van de Leuriks West en het Wool39
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drik. Volgens de ambtelijke plannen wordt hier een plan ontwikkeld met ca. 80 kavels tussen de 400
m2 en 900 m2. die iets kleiner zijn dan Brunink en beduidend kleiner zijn dan wat in het Vaneker
wordt voorzien. Deze kavels zijn opgenomen in de afzetplannning van het bureau kaveluitgifte. Dit bureau krijgt vanuit potentiële kopers signalen dat er veel potentiele interesse bestaat voor de ontwikkelingen in de Leuriks. Hierbij spelen kavelgrootte en ligging een rol. De locatie wordt minder geschikt
geacht voor het trekken van het absolute topniveau.

Roombeek
Langs de Museumlaan in Roombeek liggen 12 grote kavels, waarvan er 4 nog in de vrije verkoop zijn.
Deze variëren van 884 m2 tot 1154 m2 voor € 460 per m2 inclusief BTW. Kenmerkend aan deze kavels is dat er sprake is van een ‘hoge beeldregie’ dat inhoudt dat in overleg met de supervisor van
Roombeek (Pi de Bruijn) een architect wordt gekozen voor het ontwerp van de woning. Dit ontwerp
wordt getoetst door de welstandcommissie en Pi de Bruijn. De architectuur moet vallen binnen de
overgangsarchitectuur uit de jaren 20 en 30 (van traditionele naar moderne stijl). Kenmerkend zijn
kubistische vormen zoals bij de vroegere werken van Mies van der Rohe en Erick Mendelsohn. Het realiseren van aansprekende architectuur vraagt om een investering die ervoor zorgt dat ook de bouwkosten op deze kavels relatief hoog zijn. Deze kavels bieden niet de privacy van bijvoorbeeld Twentse
clusterkavels, omdat ze alle op een hoek zitten van de Museumlaan (langzaam verkeersroute) en
Banshoevelaan (ontsluiting per auto). Van 2 van de 4 te koop staande kavels geldt bovendien dat zij
ondiep zijn, waarbij ook bij een drietal kavels ook van een derde kant deels grenzen aan de openbare
weg. De kavel zonder deze problematiek is de grootste met 1154 m2 en kost € 530.840 inclusief BTW.

Tussenstand
De alternatieve locaties worden ontwikkeld voor een andere doelgroep en er zijn hierbij verwachten
dat bij een juiste fasering deze locaties hun kopers kunnen vinden. Het opnieuw ontwikkelen van deze
locaties naar de bouw voor een nog veel meer vermogende doelgroep lijkt geen verstandige weg. Afstemming tussen deze locaties komt wel in beeld wanneer blijkt dat de doelgroep van ’t Vaneker (die
het zich kan permitteren zeer kritisch te zijn) toch minder makkelijk voor deze locatie kiest; wanneer
dan bijvoorbeeld op het Zuidkamp wordt gekozen voor een ontwikkeling met iets minder grote kavels,
dan kan dit aanbod concurreren met de hierboven genoemde locaties. Een dergelijke impact kan ook
ontstaan wanneer vanuit het ADT druk komt te staan op het versneld rendabel maken van de investeringen in Luchthaven en Zuidkamp door versneld een hoger woningbouwprogramma op Zuidkamp te
realiseren (wat alleen kan door een grotere doelgroep te adresseren door minder grote kavels te ontwikkelen; waarbij er dan druk kan ontstaat tegelijkertijd de prijs per m2 op te trekken). Het lijkt in dat
geval aan te raden om dan achter de woningbouwprogrammering voor de locaties van Leuriks-Oost
en Brunink aan te sluiten. Deze programmering loopt tot en met 2014 en kan (als het herstel van de
woningmarkt nog even op zich laat wachten) natuurlijk iets uitlopen.

6.4.2 Concurrerende locaties
In de gemeente in de regio zijn er verschillende projecten waarin kavels worden aangeboden. Vaak is
er ook sprake van een beperkt aantal kavels in het duurste segment. In de locaties in Almelo en Borne
met veel kavels in de verkoop is slechts een klein aantal in het zeer dure segment. In het verleden
heeft Enschede een achterstand in dit segment opgebouwd. De gedachtengang van de ontwikkelingsvisie is om dit weer goed te maken. De locatie ’t Vaneker is gegeven onze korte verkenning van deze
locaties via internetbronnen (we hebben ze niet bezocht) onderscheidend. Bij een aantal locaties (zoals in Almelo, Borne en Hengelo) betreffen het gouden randjes van grotere locaties of locaties aan de
rand van een dorp. De kwaliteit onderscheidt zich daarmee van deze locaties. Wat de preferenties zijn
van deze doelgroep is door ons niet onderzocht
40
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Tabel 6.2
Gemeente
Almelo

Concurrerend aanbod duurdere kavels in Twente

Aanbod
8 kavels van ca. 1000 m2 voor € 170.000 tot € 230,000
450 vrije kavels, variërend van 600 tot 4.000 m2
2 kavels van ruim 4000 m2
Borne
600 kavels van 400-1000 m2 voor ca € 350 per m2
Haaksbergen
3 kavels van 1600-2100 m2 voor € 383,500
meerdere kavels van 2500-5000 m2 voor € 350,000
laatste kavel van 836 m2 voor € 165,000
4 kavels van ca 5000 m2 voor ca € 165,000
4 kavels van ca 450 m2 voor 285 per m2
Hengelo
o.a. luxe kavels van 1275-1600 m² voor € 424.000534.000
Bartelinkslaantje
1 kavel van 1200 m2 voor € 450.000
Medaillon Erve ‘de Bröker’ 10 kavels van 800-2250m² voor € 282.000 tot € 765.000
Hof van Twente Rijssenseweg Markelo
1 kavel van 1200 m2 voor € 427000
Losser
Volterdijk-Beuningen
2 kavels van 3400 tot 9000 m2 voor € 379.000 k.k
Rijssen-Holten De Liessen
kavels van 400 tot 780 m2 van € 155.000 tot €280.000
Twenterand
Vriezenveen
1 kavel van 2810 m2 voor € 260,000
Wierden
Rondweg
1 kavel van 6775 m2 voor € 675,000
Deels gebaseerd op http://www.particulieropdrachtgeverschap.nl/kavels/Overijssel.html

6.5

Plan
Kollenveld
Noordoost
Bornerbroek plan Sonder
Bornsche Maten
Kolenbranderweg
Eibergsestraat
Veldkamphof
Speenkruid-Teinisbloem
Veldmaterstraat
Dalmede

Reflectie

De locatie speelt in op wat in de toelichting van het bestemmingsplan ‘de absolute bovenkant van de
markt’ wordt genoemd. Het gaat hier bij uitstek om de kwalitatieve vraag van de ‘happy few’. Vanwege de kleine omvang van de doelgroep laat deze zich minder goed identificeren in regulier woningmarktonderzoek dat is gericht op het identificeren van woningbehoeften van grotere groepen binnen
de bevolking. Ervaringen met bouwlocaties op de ‘relatieve ’bovenkant van de markt (zoals Het Brunink) laten zien dat er een zekere vraag is aan duurdere woningen, waarbij het grootste deel van de
afnemers vanuit Enschede zelf komt. De fiscale registers laten zien dat in Enschede zo een 1800 huishoudens worden met een gemiddeld (netto) besteedbaar inkomen van iets meer dan € 100.000 per
jaar. Gecombineerd met enig eigen vermogen (bijvoorbeeld de overwaarde van de bestaande woning)
komt voor deze groep de locatie ’t Vaneker in beeld.
Het exclusieve milieu (de grondprijzen beginnen bij € 420.000) zorgt ervoor dat de locatie slechts geschikt is voor een klein deel van de huishoudens in Enschede. Dit heeft als consequentie dat de doelgroep nauwelijks voorkomt in de woningmarktstudies. Het aantal nieuw te ontwikkelen woningen in
het bestemmingplan is met 21 beperkt en sluit aan bij deze kwalitatieve ambities. Zelfs wanneer de
afzet tegenvalt en bestaande opties op de grond niet worden benut en er opnieuw kopers moeten
worden gezocht, dan biedt een 10-jarige planperiode van een bestemmingsplan ruim voldoende uitlooptijd om te verwachten dat de ontwikkeling van woningen op deze locatie binnen de planperiode
kan plaatsvinden. Wat betreft de ruimere ambitie van 250 tot 300 woningen op de hele locatie (inclusief Zuidkamp) is het veel lastiger om nu uitspraken te doen over afzetsnelheden. De locatie heeft
duidelijk potentie – duidelijk hoger dan van alternatieve locaties in de gemeente – en er bestaat concrete interesse binnen de doelgroep, de praktijk moet echter leren welk tempo hier realistisch is.
De locatie zelf heeft aansprekende kwaliteiten. In het plan zelf vormen niet de dure landhuizen op
ruime percelen (goed aansluitend bij deze absolute bovenkant van de markt), maar de woningen in
Twentse clusters, de meest kritische factor bij de ontwikkeling. De metafoor van een gebouwen gesi41
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tueerd rond een bouwenerf kent zijn beperkingen in dat de individuele kopers geen familiebedrijf
vormen, maar op zoek zijn naar een woning die zelfstandig privacy biedt. In het bestemmingsplan is
(ten opzichte van de eerdere artikel 19 vrijstelling daarbij behorende en de stedenbouwkundige randvoorwaarden) hieraan tegemoet gekomen door het bouwvlak van de Twentse clusters te vergroten.
Het is verstandig dit concept na verloop van tijd te evalueren.
Qua prijsniveau zit ’t Vaneker boven de huidige exclusieve milieus (zoals in Brunink) in Enschede. Voor
deze huidige dure locaties is gebleken dat er een zekere vraag naar is, waarbij wel duidelijk is dat deze beperkt is. De huidige programmering van Boddenkamp, Leuriks Oost en Brunink gaat uit van in
totaal 100 kavels per jaar voor de komende drie jaar. Voor het nog exclusievere milieu van ‘t Vaneker
zal deze afzet nog beduidend lager kunnen zijn. De gedachte van de uitgifte 15 tot 20 kavels per jaar
(naast uitgifte bestaand vastgoed Zuidkamp en appartementen in buitenplaatsen) over een periode
van 10 tot 15 jaar zoals geformuleerd in het ontwikkelingsplan uit 2008 kan te ambitieus zijn en dan is
een uitgifte van 10 tot 15 kavels per jaar over een periode van 15 tot 20 jaar realistischer. Het lijkt
verstandig om bij de voorbereiding van een volgend bestemmingsplan voor (een volgend deel van)
dat programma hier bij stil te staan en daarbij de dan actuele ervaringen mee te nemen. Het is daarbij
denkbaar dat dit kan leiden tot een programmering van het Zuidkamp voor een iets minder exclusieve
doelgroep (vergelijkbaar met Brunink). In dat geval is afstemming met de programmering van bestaande locaties voor deze doelgroep aan de orde. In de praktijk kan dit oplosbaar zijn, omdat de exploitatie van ’t Vaneker nog lang doorloopt na afronding van deze alternatieve locaties.
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7

Alternatieven

7.1

Inleiding

Is het nu nodig en zijn er mogelijkheden het plan anders aan te pakken? We zoomen in dit hoofdstuk
allereerst in op overwegingen die een rol spelen bij een beslissing over de toekomst van de locatie.
Hierna presenteren we een aantal opties voor de besluitvorming die nu aan de Raad is gevraagd.

7.2

Overwegingen

Bij een eventuele herbezinning op de voorgestelde aanpak, spelen diverse overwegingen een rol.
Financiële overwegingen: al gedane investeringen
Er is in het plan al aanzienlijk geïnvesteerd. Het gaat dan met name om de gerealiseerde aankopen in
het plangebied, waarvan de eerste hebben plaatsgevonden in 2000: de grond in De Schil is vrijwel
geheel in handen van de gemeente. Ook zijn al allerlei plankosten door de gemeente gemaakt, en op
het plan geboekt. Stoppen met het plan, betekent dat de huidige boekwaarde van het plan moet worden afgeboekt tot de agrarische waarde. Het gaat dan om een bedrag van 25 miljoen euro (huidige
boekwaarde); ca 50 euro per m2 dus. Als de agrarische grondprijs ca 5 euro per m2 is moet dus zo’n
23 miljoen euro worden afgeboekt. Overigens wordt er dan van uitgegaan dat de nu ten onrechte al
betaalde bijdrage van 1,7 miljoen aan het STOG binnen dit complex moet worden afgeboekt (zou je
ook kunnen afboeken in STOG zelf), en ook plankosten voor Zuidkamp die nu op de Grex ’t Vaneker
zijn geboekt. Gecorrigeerd voor deze uitgaven moet zo’n ruime 20 miljoen Euro worden afgeboekt.
Zou niet alleen met de schil, maar ook met de ontwikkeling van Zuidkamp gestopt worden, dan betekent dat, dat er in de ADT een probleem is met het terugverdienen van de aankoopkosten van Zuidkamp, waar in de business case wel mee is gerekend. Van de 18 miljoen, die nu aan Zuidkamp is toegerekend, zal ca 6,7 miljoen kunnen worden goedgemaakt door de verkoop van bestaand vastgoed
als woning. Voor het restant zal de gemeente (die voor 50% participeert in ADT) tenminste de helft,
maar waarschijnlijk (als veroorzaker) een groter deel van de kosten op zich moeten nemen (5,6 miljoen euro tot maximaal het dubbele), en moeten afboeken tot de huidige waarde voor een alternatief
gebruik. Deze waarde zal mogelijk onder agrarische waarde liggen, omdat niet vaststaat dat het Zuidkamp als (goede) agrarische grond valt te benutten. De kosten van stoppen belopen daarmee minstens zo’n € 25 tot 30 miljoen voor de gemeente.
Weliswaar moeten er ook nu nog aanzienlijke kosten gemaakt worden in het gebied; het gaat dan
met name om de kosten voor bouw- en woonrijp maken. De verwachte opbrengsten zijn echter aanzienlijk hoger. Voor de in het bestemmingsplan dat nu voorligt opgenomen kavels gaat het al om een
bedrag van zo’n 10 miljoen Euro (inclusief BTW).
Vanuit financieel oogpunt is het verstandig voor de eerste fase tot uitgifte over te gaan, en de investeringen die voor de betreffende fase nog nodig zijn uit te voeren. Indien blijkt dat de verwachte grondopbrengsten ook kunnen worden gerealiseerd is het vanuit financieel oogpunt verstandig om ook verder te gaan met de ontwikkeling van het plan. Daarbij wel verstandig dat de gemeenteraad eerst een
samenhangende grondexploitatie ter besluitvorming krijgt voorgelegd.
Ruimtelijke overwegingen: beheer van de stadsrand
Een van de doelen van het project was tot een duurzame instandhouding van het landschap te komen. De woningbouw als economische drager voor het beheer zou hier garant voor staan. Als niet
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gekozen wordt voor woningbouw, zal ook een andere oplossing voor het beheer van de stadsrand gekozen moeten worden. Dat zal niet eenvoudig zijn, zeker ook omdat subsidiemiddelen voor groen en
landschap steeds minder beschikbaar zijn.
Ruimtelijke overwegingen: behoud kwaliteit van het landschap
Vanaf de start van het project is ingezet op een beperkt aantal woningen in het gebied, zodat het
landschapsbeeld niet te erg verstoord wordt (wonen te gast in het landschap). In de discussies blijkt
dit vooral van belang voor de schil van het gebied, waar de landschappelijke waarde hoger wordt gevonden. Het ligt voor de hand de voorgenomen dichtheden, waar ook het nu voorliggende bestemmingsplan ’t Vaneker Fase 1 vanuit gaat, daar te handhaven.
Mocht overwogen worden ook in andere dichtheden en een ander type woningen te bouwen, dan zou,
gegeven eerdere bezwaren van omwonenden en de capaciteit van de bestaande infrastructuur, alleen
Zuidkamp hiervoor voor de hand liggen.
Doelgroep bedienen
In het gemeentelijk beleid wordt veel waarde gehecht aan het behouden aan aantrekken van hogere
inkomensgroepen; de huidige plannen voor ’t Vaneker bieden een woningbouw segment dat elders
nauwelijks of niet te vinden is. Alternatieven om dit segment te bedienen zijn er in Enschede niet of
nauwelijks (zie hoofdstuk 6).
Als de gemeente daadwerkelijk dit woningbouwsegment wil realiseren, is ’t Vaneker de aangewezen
plaats. Dit pleit ook tegen het eventueel verdichten van een deel van het plangebied, omdat dan deze
doelgroep niet meer bediend kan worden.
In een veel lagere dichtheid nog exclusievere landgoederen bouwen bedient mogelijk wel de doelgroep, maar levert een veel geringer aantal woningen op waardoor de mogelijkheden hoge inkomensgroepen vast te houden dan wel aan te trekken slechts heel beperkt is.
Al werkende weg: faseren
Het plan zoals nu wordt gepresenteerd, is een gefaseerd plan. Het bestemmingsplan dat ter besluitvorming voorligt, heeft slechts betrekking op de eerste fase van de Zuidschil. De eerste uitgiften betreft een pilot; de ervaringen hiervan kunnen meegenomen worden in de volgende fases waar nog
een bestemmingsplan voor gemaakt moet gaan worden. Ook de ruimtelijke opbouw van het integrale
plan leent zich voor fasering.
Dat is ook belangrijk, omdat er nauwelijks ervaring in Enschede is met dit marktsegment. De Raad is
partij bij deze evaluatie, nu slechts een bestemmingsplan voorligt voor de eerste fase. Eventuele planaanpassingen in verband met ervaringen met de pilot zullen dus langs de Raad komen, bij de vaststelling van het bestemmingsplan voor fase 2.
Het is belangrijk het project goed te monitoren, en beslismomenten voor het vervolg in te bouwen
onder welke condities aan de volgende fasen begonnen kan worden. Aandachtspunt is dit wel zo danig te doen dat het beoogde uitgifteritme niet onder druk komt te staan, omdat de rentekosten van
het project anders onnodig oplopen.
Daarbij dienen de financiële randvoorwaarden wel in de gaten gehouden te worden:
 Een verdere verdunning in het plan is slecht voor het resultaat van het plan: Twentse clusters
brengen per m2 uitgeefbaar terrein (inclusief investeringen) meer op dan landhuizen.
 Een langzamer uitgiftetempo en bijbehorende ontwikkeling brengt weliswaar extra rentekosten met zich mee (al kan dit door een prijsstijging van de uitgifteprijzen op termijn nog meevallen), maar is verstandiger dan te stoppen met de ontwikkeling
 Het is verstandig nog te maken kosten zoveel mogelijk uit te stellen tot het moment van uitgifte (beperking van de kasstroom), om het renterisico verder te beperken.
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Uitvoeringsstrategie voor verdere ontwikkeling
De gemeente ontwikkelt het gebied momenteel via actief grondbeleid. Zuidkamp is echter nog in handen van ADT; de gemeente heeft grondposities in De Schil.
Er zijn verschillende mogelijkheden om de realisatie van het project ter hand te nemen:
 ontwikkeling van het hele gebied door ADT (ADT neemt het complex De Schil over van de
gemeente Enschede)
 ontwikkeling van het hele gebied door de gemeente (de gemeente koopt Zuidkamp van ADT)
 separate ontwikkeling door de twee partijen: gemeente Enschede ontwikkelt De Schil, ADT
ontwikkelt Zuidkamp.
De laatste optie ligt niet voor de hand. Daarvoor kan De Schil niet los gezien worden van Zuidkamp.
Er zijn allerlei relaties tussen beide deelgebieden, die er voor pleiten dat de delen in samenhang ontwikkeld worden. Het gaat dan om de ontsluiting van het gebied, de nutsvoorzieningen in het gebied,
de afstemming van de gronduitgifte (concurrentie binnen de locatie voorkomen en zorgvuldig op de
markt brengen van de kavels), de marketing van de locatie en de landschappelijke inpassing.
Het door ADT laten ontwikkelen van het gebied heeft voor de gemeente als voordeel dat de ontwikkelingsrisico’s beperkt zijn. Maar daar zal wel een prijs voor betaald moeten worden: ADT neemt die risico’s niet zomaar over.
Complicerend is dat voor ADT de ontwikkeling risicovoller is dan voor de gemeente: ADT is voor o.a.
de bestemmingsplanprocedures afhankelijk van de gemeente (los van de mogelijkheid om een inpassingsplan te maken).
Gezien de lange looptijd van het project, moeten de voordelen voor de gemeente om te kunnen bijsturen en te leren van de ervaringen in de pilot niet onderschat worden. Dat is zowel vanuit financieel-economisch perspectief van belang, als vanuit het kunnen bedienen van de doelgroep en de kwaliteit van het landschap. In het gemeentelijk grondbeleid van Enschede zijn dat ook belangrijke overwegingen achter de gemeentelijke keuze voor actief grondbeleid.
Voor wat betreft het managen van het project, is relevant dat de gemeente Enschede meer ervaring
heeft dan ADT (of haar partner de provincie Overijssel) met gebiedsontwikkeling en in het bijzonder
met de uitgifte van kavels aan particulieren en bestaan hiervoor ook een ambtelijke organisatie op het
gebied van kaveluitgifte en bouwbegeleiding van particulieren die ADT niet heeft.

7.3

Opties voor besluitvorming

De aanleiding voor dit onderzoek, is dat de Raad gevraagd is het Bestemmingsplan ’t Vaneker Fase 1
vast te stellen.
Voor het gevraagde besluit, zijn er voor de Raad nu verschillende opties. De raad kan het plan niet
vaststellen, kan het besluit aanhouden en kan het plan wel vaststellen. Hieronder geven wij onze
overwegingen bij deze opties:
Optie 1: Het bestemmingsplan niet vaststellen en afwijzen
Feitelijk betekent dat, dat de omgevingsvergunningen om te bouwen voor mensen die een optie hebben in de eerste fase niet verleend kunnen worden, en dus de verkopen niet door kunnen gaan.
De gemeente loopt daarmee aanzienlijke opbrengsten mis, die ruimschoots opwegen tegen de voor
deze fase nog te maken kosten. Ook de beoogde doelgroep wordt daarmee niet bediend, er zijn nauwelijks alternatieve en kwalitatief vergelijkbare locaties voor handen voor deze zeer specifieke doelgroep. Het plan dat nu voorligt voldoet aan de oorspronkelijke doelstellingen, en lijkt gerepareerd op
die onderdelen waar het eerdere bestemmingsplan in 2007 op is onderuit gehaald: ook daarom ligt
een aanpassing van het plan niet voor de hand. Het plan staat verder direct in het verlengde van het
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door de Raad in 2008 vastgestelde ontwikkelingsplan en stedenbouwkundige plan ’t Vaneker: Wonen
in het landschap.
Verder heeft het plan betrekking op een relatief klein gebied, en is het nadrukkelijk een pilot. Ervaringen uit de uitgifte en realisatie kunnen gebruikt worden bij de ontwikkeling van de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de volgende fasen.
Optie 2: De besluitvorming over het bestemmingsplan aanhouden
De vaststellingstermijn in de Wro is een termijn van orde, dus de gemeente zou de besluitvorming aan
kunnen houden. Naar onze mening is er echter voldoende materiaal voor handen om nu een besluit te
nemen, en is deze optie niet nodig. Helderheid is voor de huidige optiehouders in het gebied ook
wenselijk; nog langer wachten met de besluitvorming brengt als reëel risico met zich mee dat kopers
afhaken.
Optie 3: Het bestemmingsplan wel vaststellen
Het wordt daardoor mogelijk op korte termijn de pilot te realiseren, en de eerste opbrengsten van
gronduitgifte in het gebied te krijgen. Ja zeggen betekent echter nog niet dat de gemeente ja zegt tegen de ontwikkeling van de hele locatie. Voor de andere onderdelen moet immers ook nog een bestemmingsplan gemaakt worden.
Het lijkt ons haalbaar op de gekozen weg door te gaan. De gemeente is daarmee in staat haar oorspronkelijke doelstellingen te behalen. We raden de raad aan op voor optie 3 te gaan.
Wel is het belangrijk bij de verdere ontwikkeling van het gebied voorzichtig, kostenbewust en met een
goede marktantenne te werk te gaan, zonder overigens te vertragen om andere dan markttechnische
redenen.
De Raad kan bepalen dat de verdere realisatie van het project aan een aantal randvoorwaarden moet
voldoen:
 Sturen op kasstromen: een goede financiële fasering van het plangebied, waarbij kosten zoveel mogelijk beperkt blijven tot de kosten in het deelgebied zelf en nadrukkelijk gestuurd
wordt op kasstromen, maakt het mogelijk goed in te spelen op eventuele veranderende
marktomstandigheden, en om verdere risico’s te beperken. Een uitgiftetempo dat de markt
kan opnemen, behoort dan naar onze mening tot de mogelijkheden. Bij deze fasering dient
wel in het oog te worden gehouden dat de gemeente reeds een aanzienlijk deel van de kosten (verwerving en planontwikkelingskosten over een periode van 10 jaar) heeft gemaakt: de
renteteller loopt binnen het project (met de huidige boekwaarde 1 miljoen per jaar, met de
komende uitgiften zal die boekwaarde overigens afnemen)
 Het is ons inziens wenselijk dat de raad een beter inzicht wordt gegeven in de grondexploitatie van het project (De Schil en Zuidkamp), de nog te maken kosten en de fasering ervan, de
precieze plangrenzen van het gebied en de beoogde aantallen uit te geven kavels per deelgebied en de beoogde fasering van de kaveluitgifte. Er dient expliciet een grondexploitatie te
worden vastgesteld door de Raad.
 Het is belangrijk de Raad te betrekken bij de evaluatie van de Pilot; die evaluatie moet op korte termijn worden uitgevoerd, want het is vanuit de voortgang van het project belangrijk snel
te starten met het bestemmingsplan voor fase 2.
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8

Conclusies

8.1

Inleiding

In dit onderzoek is de locatie ’t Vaneker nader onder de loep genomen, ten behoeve van de besluitvorming in de gemeenteraad over het bestemmingsplan Zuidschil Fase 1. In dit afrondende hoofdstuk
passeren de centrale vragen kort de revue, en de inzichten die dit onderzoek heeft opgeleverd. We
ronden af met een enkele evaluerende opmerking.

8.2

Onderzoeksvragen

Op basis van het onderzoek kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
Oorspronkelijke ambities en doelstellingen voor de ontwikkeling van ’t Vaneker:
De oorspronkelijke ambities en doelstellingen voor de locatie kunnen als volgt worden samengevat:
 woningbouw toevoegen in een marktsegment dat in de nieuwbouw nauwelijks elders in de
stad beschikbaar is, zodat hogere inkomens voor de stad behouden en aangetrokken kunnen
worden.
 versterking van het landschap door de extensieve en zorgvuldig ingepaste woonlandschappen
waardoor verloedering in de stadsrand voorkomen wordt
 tussen 210 en 300 woningen
 realisatie in het kader van de ruimtelijke ontwikkelingsvisie (die voor periode tot 2015 gaat)
 realisatie via actief grondbeleid en kostendekkende exploitatie van het gebied
 ontwikkeling van het hele gebied ’t Vaneker (Schil en Zuidkamp) door aankoop van Zuidkamp
van Domeinen.
Ten zuiden van het gebied zal een stadsrecreatieve zone (Stadsrand) ontwikkeld worden, maar dat is
geen onderdeel van dit project.
Verloop proces rond de plannen voor ontwikkeling van ’t Vaneker:
Het plan kent een opmerkelijk lange doorlooptijd, en ook een rommelig en soms verwarrend proces.
De oorspronkelijke planning om al in 2002 een bestemmingsplan te hebben, is bij lange na niet gehaald. Toch is dit wel verklaarbaar:
 de onzekerheid rond Zuidkamp (van afzonderlijk afstoten door defensie tot onderdeel van de
verkoop van het vliegveld) maakten het lastig voor welk deel het bestemmingsplan gemaakt
moest worden
 de keuze voor een globaal, uit te werken bestemmingsplan was geen verstandige keuze: het
plan bevatte te weinig waarborgen dat het gehele gebied (Zuidkamp plus De Schil) binnen de
afspraken uit het structuurplan zou blijven, en is daarom ook gesneuveld bij de Raad van State.
 De reparatie via een vrijstellingsbesluit werd ingehaald door de Wet algemene bepalingen
omgevingsrecht die een andere oplossing bleek te vragen.
In de oorspronkelijke plannen is nadrukkelijk uitgegaan van een woongebied, dat integraal door de
gemeente ontwikkeld zou worden. De eerste plannen zetten het gebied ook als geheel neer. In Zuidkamp zou de bestaande bebouwing gesloopt worden, en vervolgens zou het gebied meelopen in de
woningtypologie die voor het hele plangebied ’t Vaneker was vastgesteld. Later is het gebied gesplitst
in deelgebieden, en is discussie ontstaan over de aantallen woningen in het plangebied. De latere
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plannen zijn echter in lijn met de oorspronkelijk afgesproken aantallen woningen. Er heeft geen verdichting plaatsgevonden. Wel had in de onderbouwing van de besluitvorming het schuiven met plangrenzen en het verdelen van bebouwingsmogelijkheden over de deelgebieden meer aandacht moeten
krijgen.
Wat wel gelukt is, is de grond in handen krijgen. In de loop der tijd is het agrarisch gebied in De Schil
grotendeels aangekocht. Uiteindelijk is, weliswaar samen met de provincie, de locatie Zuidkamp ook
van Domeinen aangekocht.
Formele besluiten over de ontwikkeling van ’t Vaneker die door de Raad zijn genomen:
De Raad is veelvuldig betrokken geweest bij ’t Vaneker en heeft allerlei besluiten genomen. Het gaat
dan met name over de planopzet en filosofie van “wonen als gast in het landschap”. Het structuurplan, vastgesteld in 2002, het ontwikkelingsplan uit 2008 met de nota “’t Vaneker, wonen in het landschap”, en het nu voorliggende bestemmingsplan voor de eerste fase zijn nu nog belangrijke documenten.
Ook heeft de Raad voor de verwerving krediet ter beschikking gesteld.
De grondexploitatie zelf is ten onrechte nooit aan de Raad ter goedkeuring voorgelegd.
Voor wat betreft Zuidkamp heeft de raad instemming gegeven aan de aankoop door ADT van het
vliegveld, inclusief Zuidkamp.
financiële positie
Financieel uitgangspunt bij de ontwikkeling van ’t Vaneker is een sluitende (neutrale) grondexploitatie,
oftewel een saldo nul. Volgens het huidig MPG lukt dat nog steeds.
De belangrijkste risico’s liggen voor ’t Vaneker in:
 Faseringskosten
 Afzetrisico / Markt voor (zeer) grote kavels
 Niet voorzichtig begrote grondopbrengsten, dus iets minder flexibiliteit in de exploitatie.
Deze risico’s versterken elkaar bij een tegenvallende woningmarkt.
Tot nu toe zijn er vooral kosten gemaakt voor het gebied De Schil, waarbij de grootste posten gevormd worden door verwervingskosten, rentekosten en VTU kosten. De laatste twee posten zijn hoog
door de lange looptijd van het project en tegenvallers in de procedures en daaruit volgende planaanpassingen. Ook zijn de VTU-kosten die gemaakt zijn voor Zuidkamp geboekt op De Schil.
Een flinke kostenpost die nog niet gemaakt is, is de verwerving van Zuidkamp. Onderhandelingen
daarover lopen nog. Vooralsnog zijn de grootste kosten die gemaakt zijn voor ’t Vaneker dus beperkt
tot De Schil. Nu volledig stoppen met alle ontwikkelingen zal voor de grondexploitaties voor ’t Vaneker
(De Schil en Zuidkamp) een minder negatief resultaat betekenen dan de in hoofdstuk 5 besproken
35,5 miljoen Euro. Het niet ontwikkelen van Zuidkamp kan echter betekenen dat de provincie de gemeente Enschede aanspreekt over gemaakte afspraken over de ontwikkeling in de gemeenschappelijke regeling (ADT). Via ADT kan de gemeente dan alsnog financieel worden aan gesproken.
Marktperspectief
De locatie speelt in op wat in de toelichting van het bestemmingsplan ‘de absolute bovenkant van de
markt’ wordt genoemd. Het gaat hier bij uitstek om de kwalitatieve vraag van de ‘happy few’. Vanwege de kleine omvang van de doelgroep laat deze zich minder goed identificeren in regulier woningmarktonderzoek dat is gericht op het identificeren van woningbehoeften van grotere groepen binnen
de bevolking. Ervaringen met bouwlocaties op de ‘relatieve ’bovenkant van de markt (zoals Het Brunink) laten zien dat er een zekere vraag is naar duurdere woningen, waarbij het grootste deel van de
afnemers vanuit Enschede zelf komt. De fiscale registers laten zien dat in Enschede zo een 1800 huishoudens wonen met een gemiddeld (netto) besteedbaar inkomen van iets meer dan € 100.000 per
jaar. Gecombineerd met enig eigen vermogen (bijvoorbeeld de overwaarde van de bestaande woning)
komt voor deze groep de locatie ’t Vaneker in beeld.
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De locatie dient te voorzien in de vraag van de absolute bovenkant van de markt. Dit heeft als consequentie dat er weinig kavels per jaar zullen worden uitgegeven. Het gaat om kwaliteit, niet om kwantiteit. Uitgifte van 10 tot 15 kavels per jaar over 15 tot 20 jaar lijkt ons daarmee meer aansluiten bij de
marktpotenties van deze absolute bovenkant dan een hoger tempo over een kortere periode.
Indien blijkt dat de kritische doelgroep van deze locatie toch minder warm voor deze loopt, is het
denkbaar een deel van de locatie (bijvoorbeeld Zuidkamp) te ontwikkelen voor een iets minder exclusieve doelgroep. Naar verwachting zal de grondexploitatie van deze locatie langer doorlopen dan de
andere locaties die zich hierop richten zodat dit niet ten koste hoeft te gaan van deze locaties.
Alternatieven en besluitvorming
De Raad is gevraagd een besluit te nemen over Bestemmingsplan ’t Vaneker Fase 1. Wij adviseren de
Raad dit bestemmingsplan vast te stellen. Het plan maakt het mogelijk de nog steeds actuele gemeentelijke doelstellingen met dit gebied te realiseren, en is – gegeven de al gedane investeringen –
ook financieel een verstandig besluit.
In het bredere perspectief van de toekomst van de locatie ’t Vaneker (Zuidkamp en De Schil) kan de
Raad bepalen dat de verdere realisatie van het project aan een aantal randvoorwaarden moet voldoen. Het kan dan gaan om sturen op kasstromen om het afzetrisico te beperken, het vragen om een
beter inzicht in de grondexploitatie van het hele project (De Schil en Zuidkamp) inclusief besluitvorming, inclusief deelgebieden en woningaantallen en een betrokkenheid bij de evaluatie van de Pilot.
Wel moet ons inziens het nu voorliggende besluit hier niet afhankelijk van worden gemaakt en moet
de voortgang van het project niet in gevaar komen: voor de voortgang van het project is het belangrijk snel te starten met het bestemmingsplan voor fase 2.
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Bijlage A: Gebruikt material

Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van het volgende materiaal:
Maatwerkconvenant Grotestedenbeleid Enschede, Toekomstvisie Enschede 2010, oktober 1999
Ruimtelijke Ontwikkelingsvisie Enschede 2005-2020, concept, 2000
Raadsvoorstel voorbereidingskrediet ’t Vaneker en Het Brunink, november 2000 (vastgesteld in december 2000)
Openen complex “Enschede Noord Noord/’t Vaneker”, B&W, januari 2001
Kadernotitie randvoorwaarden en uitgangspunten voor de ontwikkeling van ’t Vaneker en Het Brunink,
februari 2001
Structuurplan ’t Vaneker, mei 2001
Stedenbouwkundig Masterplan en Beeldkwaliteitsplan ’t Vaneker, 2001
Enschede biedt ruimte voor de toekomst, Ruimtelijke ontwikkelingsvisie 2015, 2001
Raadsvoorstel kredietverlening t.b.v. verwervingen in het plan ’t Vaneker, juli 2003 (vastgesteld in
september 2003)
Toelichting en voorschriften behorende bij het bestemmingsplan ’t Vaneker, november 2004
Nota grondbeleid, 2005
Ontwikkelingsplan ’t Vaneker, september 2008
Verwervingsplan Vaneker, september 2008
’t Vaneker, wonen in het landschap. Stedenbouwkundige randvoorwaarden en beeldkwaliteitseisen
voor fase 1 in ‘t Vaneker, oktober 2008
Ruimtelijke Onderbouwing vrijstellingsbesluit ex artikel 19, lid 1 WRO Realisatie bebouwing en inrichting “de Zuidschil Fase 1 ’t Vaneker”, 2009
Structuurvisies gebiedsontwikkeling Luchthaven Twente e.o, juli 2009
Memo van Jeroen Hatenboer en Hans van Agteren: ’t Vaneker, 10 november 2010
Ontwerp bestemmingsplan ’t Vaneker fase 1, 2011
Memo van Hans van Agteren: beantwoording vragen griffie naar aanleiding van discussie over ’t
Vaneker in relatie tot bestemmingsplan 1e fase, 26 april 2011
Actuele grondexploitaties ’t Vaneker en Zuidkamp per 1-1-2010
Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2001 t/m 2010
Actiepuntenlijsten Projectgroep Vaneker 2006 t/m 2011
Overige literatuur
Asabere, P. K. (1990) The value of a neighborhood street with reference to the cul-de-sac, The Journal of Real Estate Finance and Economics 3(2), 185-93.
Doeschot, Frank ten & Janneke Dijkers (2011) Verhuisketenonderzoek Enschede 2000-2010: Onderzoek naar eerste bewoning nieuwbouwwoningen en ontstane verhuisketens in de gemeente Enschede, i&o research, Enschede.
Giesbers, Ilse, Petra Burger & Johan van Iersel (2011) Het Twents WoningmarktOnderzoek 2010: achtergrondrapportage, Rigo, Amsterdam.
Iersel, Johan van & Marlies van der Vlugt (2011) Wonen in Enschede: De resultaten van het Twents
WoningmarktOnderzoek, Rigo, Amsterdam.
Iersel, Johan van, Ilse Giesbers & Petra Burger (2011) De Twentse woningmarkt in verandering: Het
Twents WoningmarktOnderzoek 2010, RIGO, Amsterdam.
51
Onderzoeksinstituut OTB

't Vaneker

Korthals Altes, W.K., D.A. Groetelaers en H.W. de Wolff, 2009, Grond in beweging: effectiviteit en efficiëntie van het Enschedese actieve grondbeleid, Delft: Onderzoeksinstituut OTB.
Marnixkade5 (2008) Gebiedsvisie Luchthaven Twente: Bijzondere Woonmilieus, Marnixkade 109, Amsterdam.
Matthews, J. & G. Turnbull (2007) Neighborhood Street Layout and Property Value: The Interaction of
Accessibility and Land Use Mix, The Journal of Real Estate Finance and Economics 35(2), 111-41.

5

Het bureau (gevestigd op Marnixkade 109 te Amsterdam) hanteert in haar rapportage de volgende zinsnede “Voor het vermelden van de naam van X in publicaties op basis van deze rapportage is echter schriftelijke toestemming van de directie van
X nodig.” Op de plaats van X stond de naam van het bureau.
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Bijlage B: Gesprekspartners

Voor het onderzoek zijn gesprekken gevoerd met de volgende personen:
Jan Blok, Directeur Ontwikkelingsprojecten
Leo van der Ree, Directeur Stedelijke Ontwikkeling
Maarten Veeger, Programmamanager Stedelijke Ontwikkeling
Tjerk Wassenaar, Directeur Stedelijke Ontwikkelingsprojecten
Joop Nijenhuis, Ontwikkelingsmanager, projectleider ’t Vaneker
Bas Woolderink, Planeconoom ‘t Vaneker
Bernadette ter Huurne, Projectleider Eschmarke
Jasper van Heuven, Planeconoom Eschmarke
Barbara Verbeek, Projectleider Het Brunink
Gerrit van Buren, Planeconoom Het Brunink
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Bijlage C: begeleidingscommissie

Voor het onderzoek is een begeleidingscommissie ingesteld, die bestaat uit:
 Josee Ligteringen
 Nelleke van der Ploeg
 Jelle Kort
 Cor Boon
 Frank Galesloot
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