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Voorstel GEMEENTERAAD VII - E  
 Stuknummer Dienst  
 13789   Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling / Dienst 

Stedelijke Ontwikkeling en Beheer 
Programma Corsanummer 
 Actief in de stad  0900007665 
Onderwerp Enschede 
 Sportpark Boekelo   17 februari 2009 

Wij stellen u voor te besluiten tot 
1. kennis te nemen van onderstaande uiteenzetting in antwoord op de vragen die in de stadsdeelcommissie West 

van 13 januari 2009 zijn gesteld bij ons voornemen om uw Raad voor te stellen terug te komen op eerdere 
besluiten en te stoppen met de ontwikkeling van een nieuw sportpark aan de Boekelosestraat en de resterende 
middelen in te zetten voor de modernisering van het bestaande sportpark De Grobbe; 

2. kennis te nemen van de 3 in paragraaf 2.7 uitgewerkte scenario’s en van de voorkeur van het college om het 
tekort op het project te dekken uit ontwikkeling van woningbouw op het terrein Smelt (scenario 1); 

3. een keuze te maken uit de in paragraaf 2.7 genoemde 3 scenario’s; 
4. de gemeentelijke bijdrage aan de investeringsbegroting van een te realiseren multifunctionele accommodatie 

vast te stellen op maximaal € 85.000 als cofinanciering van provinciale ILG-subsidie. 
 

Toelichting op het voorstel 
 

1. Relatie met programma/beleidskader/wettelijke taak/bestuurlijke geschiedenis 

 Het voorstel van ons College om het bestaande sportpark De Grobbe op te waarderen tot nieuwe thuisbasis 
van de fusievereniging BSC Unisson (o.a. voetbal, handbal, loopgroepen) werd in november 2004 door uw 
Raad niet overgenomen. Naar aanleiding van het debat hierover zegde ons College toe om in samenwerking 
met betrokken partijen in Boekelo de mogelijkheden te onderzoeken om BSC Unisson te verplaatsen van De 
Grobbe naar een nieuw sportpark aan de Boekelosestraat. 

Op basis van besluitvorming in uw Raad op 30 januari 2006 is de voorbereiding voor het realiseren van een 
nieuw sportpark aan de Boekelosestraat in Boekelo ter hand genomen. Dit sportpark is de beoogde nieuwe 
thuisbasis van BSC Unisson en sluit aan op het mogelijk toekomstige nieuwe hoofdterrein van de Military. De 
gemeente Enschede geeft hiermee invulling aan haar zorgplicht om te voorzien in adequate 
sportvoorzieningen. 

Bij de voorbereiding van de realisatie bleek gaandeweg dat zich een aantal knelpunten voordeed met grote 
financiële en doorlooptijd- consequenties. 

Ons College overwoog daarom in december 2008 dat realisatie van een nieuw sportpark aan de 
Boekelosestraat binnen de door uw Raad geschetste financiële kaders niet mogelijk was. Ons College sprak 
daarop het voornemen uit om uw Raad voor te stellen terug te komen op eerdere besluiten en te stoppen met 
de ontwikkeling van een nieuw sportpark aan de Boekelosestraat en de resterende middelen in te zetten voor 
de modernisering van het bestaande sportpark De Grobbe. 

Naar aanleiding hiervan heeft de stadsdeelcommissie West in haar vergadering van 13 januari 2009 middels 
een "motie van aansporing" (bijlage 1) aan ons College gevraagd: 
- aan te geven hoe het tekort is ontstaan en waaruit het is opgebouwd en welke voorbereidingskosten tot nu 

toe gemaakt zijn; 
- alsnog onderzoek te doen naar mogelijkheden om de ontbrekende 1 miljoen euro te genereren; 
- tevens te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor cofinanciering, medefinanciering of subsidies van 

derden; 
- inzicht te geven in de te verwachten uitkomst van lopende grondexploitatie in Boekelo (zoals de Kleine 

Plooy, Boekelo Folien, de Bleekerij, Kwinkelerweg) en de mogelijkheden deze mede te gebruiken als 
dekkingsmiddel voor realisering van het sportpark Boekelo. 

2. Situatieschets, probleemstelling, doelstelling 

 
 
2.1 Inleiding en leeswijzer 
 
Onderstaand wordt inzicht gegeven in de wijze waarop het project Sportpark Boekelo tot op heden is verlopen, 
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welke knelpunten er zijn geconstateerd en hoe deze kunnen worden opgelost. Daarmee worden tevens de 
vragen beantwoord die de stadsdeelcommissie West stelde in haar “motie van aansporing” d.d. 13 januari 
2009. 
Vanwege de complexiteit van het project wordt na een historisch overzicht een aantal onderdelen 
onderscheiden vanwege de veelal eigen dynamiek en besluitvorming van elk onderdeel. 
In paragraaf 2.2 wordt de historie van het project in de periode 2004 – 2008 op hoofdlijnen beschreven. 
In paragraaf 2.3 wordt het ontwerpproces van de buitensportaccommodatie beschreven. 
In paragraaf 2.4 wordt ingegaan op ruimtelijk ontwerp, grondtransacties en bestemmingsplan. 
In paragraaf 2.5 wordt een financieel overzicht gegeven naar de huidige stand van zaken. 
In paragraaf 2.6 wordt ingegaan op de multifunctionele accommodatie. 
In paragraaf 2.7 worden de mogelijkheden aangegeven om de ontbrekende dekking alsnog te genereren en 
spreekt ons College zijn voorkeur uit. 
 
2.2 Historie besluitvormingsproces 2004 - 2008  
 
In deze paragraaf wordt het besluitvormingsproces vanaf 2004 op hoofdlijnen beschreven. 
Het traject om te komen tot een nieuw sportpark in Boekelo bestrijkt meerdere jaren. In bijlage 2 vindt u een 
volledig overzicht van de historie vanaf 2000 (inclusief citaten uit stukken, besluiten en verslagen).  
 
In november 2004 werd in ons College het “Haalbaarheidsonderzoek accommodaties Boekelo/Usselo” 
behandeld dat was opgesteld door vertegenwoordigers van de gemeente Enschede en de 4 belangrijkste 
partijen in Boekelo (BSC Unisson, De Koepel, Dorpsraad en Military die zichzelf aanduiden als “de bende van 
4”). Daarin werden 4 mogelijke locaties onderscheiden: 1) ten zuiden Boekelosestraat, 2) Texoprint 
Unicumterrein, 3) ten zuiden Boekelosebleekweg, 4) opwaardering Grobbe. Op basis van dit 
haalbaarheidsonderzoek stelde ons College aan uw Raad voor om De Grobbe op te waarderen (benodigde 
investering € 0,7 miljoen). 
Onder grote publieke belangstelling werd in november 2004 ons Collegevoorstel behandeld in de 
stadsdeelcommissie West. Wethouder de Weger zegde naar aanleiding van het debat de stadsdeelcommissie 
nader onderzoek toe in samenwerking met de betrokken partijen in Boekelo. Het onderzoek werd voortvarend 
gestart en leidde medio 2005 tot inzicht in de benodigde investering om (samen met het hoofdterrein van de 
Military) het sportpark te verplaatsen naar de Boekelosestraat. 
 
Grondslag voor de benodigde investering was het haalbaarheidsonderzoek van 2004 (totale raming € 2,6 - € 
3,1 miljoen voor realisatie en grond). Inzichten in 2004: vanwege de omvang van de voorzieningen 
(buitensportvoorziening, multifunctioneel centrum, hoofdterrein Military) was het noodzakelijk om de terreinen 
Smelt en Leefers als plangebied te beschouwen. Voordeel van terrein Smelt was bovendien de 
sportbestemming op het perceel en de aanwezige tennishal, die mogelijk onderdeel van een toekomstige mfa 
zou kunnen gaan uitmaken. 
 
In juli 2005 stelde ons College aan uw Raad voor om € 1,5 miljoen uit het rekeningresultaat 2004 te bestemmen 
voor de realisatie (exclusief grondverwerving) van het sportpark Boekelo. Uw Raad stemde in met ons voorstel. 
 
Op 30 januari 2006  besloot uw Raad tot het realiseren van een nieuw sportpark aan de Boekelosestraat binnen 
de in juli 2005 vastgestelde financiële kaders. Tevens besloot uw Raad dat voor de dekking van de te 
verwerven grond sportpark De Grobbe moest worden ontwikkeld, bij voorkeur tot golfterrein. Wanneer dit tot 
onvoldoende dekking zou leiden diende ons College met een voorstel voor alternatieve dekking te komen. 
 
De grondverwerving werd gestart en leidde in maart 2006 tot aankoop van terrein Smelt, de onderhandelingen 
om terrein Leefers te verwerven verliepen moeizaam.  
 
Naar aanleiding van het besluit van uw Raad werd begin 2006 een projectgroep ingesteld die, wederom in 
nauwe samenwerking met “de bende van vier”, een programma van eisen heeft opgesteld. In de vergadering 
van 18 december 2006 stelde uw Raad het programma van eisen “Verplaatsing sportpark De Grobbe en 
verplaatsing Military Boekelo” vast. (Overigens is “de bende van 4” in wisselende samenstellingen bij alle 
projectstappen nauw betrokken tot september 2008. Het contact is toen noodzakelijkerwijs op een lager pitje 
gezet vanwege de zich aftekenende financiële problemen.) 
 
Vervolgens heeft de projectgroep het voorlopig ontwerp opgesteld. De Military besloot begin 2007 om zich terug 
te trekken in een toeschouwende rol vanwege de onduidelijkheid over het toekomstig tracé van de N18. Toen 
werd namelijk bekend naar welke N18-routes verdere studie zou worden verricht. Bij een of meerdere 
alternatieven zou het Militaryparcours zodanig worden doorsneden dat het totale parcours onbruikbaar werd. 
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Omdat er toen nog geen voorkeursvariant bekend was, heeft het Militarybestuur besloten eerst de verdere 
ontwikkelingen af te wachten alvorens verdere plannen te maken. 
 
Tijdens het ontwerpproces zijn diverse varianten op realiseerbaarheid en bruikbaarheid getoetst. De 
projectgroep kwam, met instemming van de bende van 4, tot de conclusie dat de volledige accommodatie op 
terrein Leefers kon worden gesitueerd vanwege de nieuwe inzichten met betrekking tot de 
toepassingsmogelijkheden van kunstgras en een efficiënte terreininrichting. Dat maakte een compact sportpark 
mogelijk met het minste ruimtebeslag. Op basis hiervan stelde de projectgroep in mei 2007 het “Ontwerp 
Sportvelden Boekelo” vast.  
Wethouder Koomen informeerde met haar memo’s van juni en september 2007 de stadsdeelcommissie West 
over de gemaakte keuze, het ontwerp en de gevolgen (o.a. tijdelijke maatregelen om BSC Unisson volledig op 
De Grobbe te huisvesten, moeizame verwerving en mogelijke onteigening terrein Leefers, start 
bestemmingsplanprocedure).  
 
Op basis van de keuze om de volledige accommodatie op het Leefersterrein te situeren is begin 2008 gestart 
met het gedetailleerd in beeld brengen van de financiële consequenties. Langzaam werd duidelijk dat de 
aanname dat de financiële randvoorwaarden toereikend zouden zijn niet meer reëel was. De gedetailleerde 
calculatie op basis van het ontwerp liet zien dat de realisatie van het sportpark € 1,1 miljoen duurder uitpakte 
dan in 2006 geraamd. Daarnaast was het terrein Smelt niet meer nodig voor het sportpark en was de verwachte 
opbrengst van De Grobbe ontoereikend om het benodigde deel van terrein Leefers te verwerven. In paragraaf 
2.5 wordt dit nader financieel onderbouwd. 
 
Wethouder Koomen bracht deze informatie medio 2008 ter kennis van ons College en verzocht de projectgroep 
alternatieven te onderzoeken om de financiële problemen op te lossen. De projectgroep kwam tot de slotsom 
dat alternatieve dekking alleen te genereren is wanneer De Grobbe en/of terrein Smelt worden ontwikkeld met 
woningbouw.  
Aangezien zowel De Grobbe als het terrein Smelt in het buitengebied liggen, en uw Raad  meer dan eens heeft 
uitgesproken uiterst gereserveerd te staan tegenover uitbreiding bebouwing buitengebied, schatte ons College 
de kans van een dergelijk voorstel laag in. 
Ons College overwoog in december 2008 dat de opdracht van uw Raad tot het realiseren van een nieuw 
sportpark aan de Boekelosestraat binnen de gestelde kaders niet mogelijk was, en dat een verdedigbaar 
alternatief dekkingsvoorstel ontbrak. Daarop werd geen andere oplossing gezien dan uw Raad voor te stellen 
terug te komen op eerdere besluiten en te stoppen met de ontwikkeling van een nieuw sportpark aan de 
Boekelosestraat en de resterende middelen in te zetten voor de modernisering van het bestaande sportpark De 
Grobbe. Om dit zo open en transparant mogelijk te doen is er voor gekozen om in een vroegtijdig stadium, nog 
voor formele besluitvorming in ons College in gesprek te gaan met het dorp. 
 
Vervolgens is er voor gekozen om eerst de direct betrokkenen (vereniging, dorpsraad, koepel en stichting MFA) 
mondeling te informeren op 16 december 2008. De aanwezigen van de  druk bezochte bijeenkomst zijn door 
wethouder Koomen geïnformeerd en in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen en reacties te geven  De 
overige betrokkenen in Boekelo (o.a. Spielehof, Brandriet, omwonenden, personen die hun zienswijze ten 
aanzien van het sportpark hebben kenbaar gemaakt) hebben op 17 december 2008 een informatiebrief 
ontvangen. Eveneens op 17 december zijn de leden van de stadsdeelcommissie West geïnformeerd en is 
aansluitend de pers te woord gestaan. 
 
2 .3   Ontwerpproces buitensportaccommodatie 
 
In deze paragraaf wordt beschreven hoe in de loop van het project Sportpark Boekelo het huidige (compacte) 
ontwerp van de buitensportaccommodatie is ontstaan. 
 
Na het besluit van uw Raad van 30 januari 2006 is het project gestart, waarbij de haalbaarheidsstudie 2004 als 
uitgangsdocument heeft gediend. Daarin was sprake van de volgende voorzieningen: 
- 3 wedstrijdvelden, 1,5 trainingsveld (twee varianten: 4,5 natuurgrasvelden of 2,5 natuurgrasvelden en 1 

kunstgrasveld), 8 kleedkamers, 1 handbalasfaltveld; 
- hoofdterrein Military; 
- ruimte voor een multifunctionele accommodatie; 
- toeleidende infrastructuur; 
- parkeerplaats voor 100 auto’s 
 
Er volgde een uitgebreide modellenstudie met als plangebied de terreinen Smelt en Leefers. De projectgroep 
bracht de modellen tussentijds ter kennis van het projectoverleg West en portefeuilleoverleg Sport. De 
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modellenstudie leidde tot een programma van eisen dat in december 2006 door uw Raad werd vastgesteld. 
Citaat: 
Functioneel programma. 
De belangrijkste gebruikersgroepen (en hoofdactiviteiten van deze groepen) van de sportvelden en het 
Militaryterrein zijn BSC Unisson, de Military en indien passend binnen het geheel de hondensportvereniging 
Sirius. 
Daarnaast dient er in de toekomst rekening gehouden te worden met een multifunctioneel centrum dat vele 
verschillende gebruikers onderdak kan bieden. Vooralsnog wordt deze laatste voorziening niet verder 
uitgewerkt dan als ruimtereservering. 
Ter indicatie wordt hieronder het aantal gebruikers van BSC Unisson weergegeven. Naast deze gebruikers 
heeft de vereniging ook nog een zaalvoetbalafdeling van circa 150 leden. 
 

ACTIVITEITEN: AANTAL GEBRUIKERS: 

- Voetbal 
- handbal 
- darts 
- loopgroepen 

- 320 
- 15 
- 20 
- 70 

 
Ten behoeve van de sportverenigingen dienen de volgende voorzieningen te worden gerealiseerd op dit terrein. 
Uit onderzoek is gebleken dat het effect van de meerkosten van een kunstgrasveld op deze locatie grotendeels 
worden goedgemaakt door lagere onderhoudskosten. Om die reden zal een kunstgrasveld en een 
natuurgrasveld worden gerealiseerd. 
- sportpark: 1 natuurgras wedstrijdveld, 1 kunstgras wedstrijdveld, 0,5 trainingsveld, 1 handbalasfaltveld, 1 

hardloopparcours, minimaal 6 kleedkamers en bijbehorende ruimtes, kantine voor rekening BSC Unisson;  
- hondenclub (africht- en bijveld op Militaryterrein, verenigingsgebouw voor rekening Sirius); 
- Military (terrein van 4ha, aansluiting nutsvoorzieningen, bereikbaarheid pendelbussen); 
- multifunctioneel centrum (alleen ruimtebeslag, realisatie is thans niet aan de orde); 
- parkeerplaats voor 100 auto’s. 
 
Financiën 
Door uw Raad is in de vergadering van 11 juli 2005 (stuknr 11726) een krediet beschikbaar gesteld van € 1,5 
miljoen voor de realisatie van een nieuw sportpark in Boekelo. Dit bedrag is opgebouwd uit een bedrag voor 
infrastructuur à € 312.500,--, kleedkamers e.d. à € 400.000,-- en sportvoorzieningen (velden etc.) ten bedrage 
van € 787.500. Uit dit krediet dienen tevens de voorbereidingskosten te worden betaald. 
De grondverwerving is buiten het krediet gelaten. In de begeleidende brief bij het raadsvoorstel is aangegeven 
dat het de bedoeling is om de grondverwerving te bekostigen uit de ontwikkeling van het huidige sportpark De 
Grobbe. 
 
Het vastgestelde programma van eisen diende als startdocument voor het voorlopig ontwerp. Omdat zowel 
Military (in verband met onzekerheid tracé N18) als hondenvereniging (andere locatie) afhaakten, ontstond een 
ontwerp van een zeer compact sportpark. Voordelen daarvan waren: 
- Functioneel: overzichtelijk, (sociale) veiligheid, alles dicht bij elkaar; 
- Omgeving: ruim voldoend aan contouren voor licht/geluidshinder, landschappelijk best verdedigbaar 

vanwege de uitgangspunten in het streekplan (provincie); 
- Minimaal grondbeslag en daarmee laagst mogelijke grondkosten. 
De meest geschikte locatie daarvoor bleek het breedste deel van terrein Leefers (zie onderstaand plaatje) 
waardoor gebruik van het terrein Smelt niet nodig was. De betrokken partijen in Boekelo hebben hierover 
onderling een pittige discussie gevoerd (verwoord in hun brief dd 13 maart 2007, “Boekelose dilemma”) en 
hebben uiteindelijk ingestemd met de “Leefers-variant”. Op basis hiervan stelde de projectgroep in mei 2007 het 
“Ontwerp Sportvelden Boekelo” vast, bestaand uit: 
-  1 voetbalveld natuurgras; 1 voetbalveld kunstgras, 0,5 trainingsveld natuurgras, 
- 1 handbal asfaltveld,  
- 1 hardloopparcours,  
- minimaal 6 kleedkamers en bijbehorende ruimtes 
- parkeerplaats voor 80 auto’s (in het plangebied is een ruimtereservering gemaakt voor nog eens 80 

parkeerplaatsen ten behoeve van de mogelijk toekomstige MFA) 
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Ontwerp Sportvelden, juni 2007. 
 

 
 
 
 
 

MILITARY 
 

De Military besloot begin 2007 om zich terug te trekken in een toeschouwende rol vanwege de 
onduidelijkheid over het toekomstig tracé van de N18. Toen werd namelijk bekend naar welke N18-routes 
verdere studie zou worden verricht. Bij een of meerdere alternatieven zou het Militaryparcours zodanig 
worden doorsneden dat het totale parcours onbruikbaar werd. Omdat er nog geen voorkeursvariant bekend 
was, heeft het Militarybestuur besloten eerst de verdere ontwikkelingen af te wachten alvorens verdere 
plannen te maken. 
Nu komt begin 2009, als gevolg van het recentelijk aangenomen amendement op het voorgenomen 
tracébesluit, een hoofdterrein aan de Boekelosestraat toch weer in beeld. Aangezien het definitieve tracé 
echter nog niet is vastgesteld en aanpassing van de lopende bestemmingsplanwijziging tot extra 
ongewenste vertraging van het project leidt is na overleg met het bestuur van de Military besloten daar nu 
niet op te wachten. Uiteraard worden de gesprekken om dit traject te zijner tijd op te starten voortgezet 
zodra er meer zekerheid is. 



 

DSOB/DMO, dhr Koning ter Heege  6 

2.4 Ontwerp, grondtransacties en bestemmingsplan 
 
In deze paragraaf wordt beschreven welke grondtransacties, ontwerp- en planologische overwegingen en 
beslissingen in de loop van het project aan de orde zijn geweest. 
 
Ontwerp 
In paragraaf 2.3 is beschreven hoe het functionele ontwerp van het sportpark tot stand is gekomen en welke 
inhoudelijke keuzes zijn gemaakt. Naast functionele eisen waren er ook randvoorwaarden waarbinnen het 
ontwerp moest passen 
Het waterschap stelde de volgende twee eisen met consequenties  
- In het plangebied dient “grondwaterneutraal” te worden gebouwd (vastgelegd in de watervisie). Dat 

betekent dat de grondwaterstand niet permanent mag worden verlaagd en dat er geen permanente afvoer 
van grondwater mag plaatsvinden. De enige manier om de noodzakelijke drainage van de voetbalvelden (in 
verband met bespeelbaarheid) mogelijk te maken is het terrein met 0,5 meter op te hogen.  

- Het beekdal van de Broekheurnerbeek is beschermd. Dat betekent dat aan weerszijden van de beek een 
bufferzone van 20-25 meter aangehouden dient te worden. Tevens dient ten behoeve van die bufferzone 
een groenplan te worden opgesteld en gerealiseerd. 

Het provinciale streekplan en het bestemmingsplan buitengebied stelden als eis: 
- om het landelijk karakter van het gebied te behouden dient het sportpark op ruime afstand van de 

Boekelosestraat te liggen. Argumentatie: Het sportpark is bewust niet direct aangrenzend aan de 
Boekelosestraat gesitueerd om de bestaande groene entree naar Boekelo vanuit Usselo zo lang mogelijk in 
stand te houden tot aan de bestaande bebouwing in de kom. Het landbouwperceel ten zuiden van de 
Boekelosestraat en ten noorden van het toekomstige park zorgt voor die groene ruimte en kan de 
agrarische bestemming behouden. Het sportpark is tussen de oost-west lopende greppel met 
houtopstanden en het zuidelijker gelegen onverharde pad geprojecteerd. Het is zo goed mogelijk ingepast 
in het landschap, dat gekenmerkt wordt door een afwisseling van open en gesloten gebieden. Omdat het 
park aan drie zijden zal worden omzoomd door houtwallen met een open karakter, zijn er doorzichten van 
buitenaf naar het park mogelijk en ook van binnenuit kan  het omringende landschap ervaren worden. Er is 
in het ontwerp van het sportpark uitgegaan van een duidelijke en herkenbare ruimtelijke opzet, waarbij de 
ligging van het hoofdveld zover mogelijk van de bestaande woonbebouwing rondom het park is gesitueerd. 
Daarmee wordt eventuele overlast (licht en geluid) zoveel mogelijk beperkt. De houtwallen, die de 
afscheiding vormen tussen de woonpercelen en het park, worden met het oog daarop nog verder versterkt 
door extra aanplant. Het parkeerterrein ligt tussen de brede groene beekzone en het clubgebouw in en 
wordt zodanig ingepast dat de geparkeerde auto’s zo min mogelijk een beeldbepalende factor in het 
landschap vormen. Daarvoor dient een lange toegangsweg (inclusief riolering en andere 
nutsvoorzieningen) te worden gerealiseerd. 

 
Grondtransacties 
In maart 2006 is het terrein Smelt verworven. Het object is ondergebracht in Complex Verspreide Gronden om 
bij realisatie van het sportpark te worden doorverkocht aan DMO, de kosten te dekken vanuit opbrengst De 
Grobbe. 
In de periode van eind 2006 tot eind 2007 is het verwervingsproces en de onderhandeling met de familie 
Leefers gevoerd. De onderhandeling verliep zeer moeizaam omdat er een groot verschil zat tussen de 
vraagprijs van de eigenaar en het bod van de gemeente. Dit leidde tot aanzienlijke vertraging in het project.  
Uiterste consequentie is dan uiteindelijk het inzetten van het instrument onteigening. Gemeente en de familie 
Leefers hebben gezamenlijk medio december 2007 geconstateerd dat dit traject viel te betreuren maar dat het 
gezien de ontstane impasse onvermijdelijk was. De onderhandelingen zijn toen niet voortgezet. 
Overigens heeft eerder deze maand op zijn verzoek een gesprek plaatsgevonden met de vertegenwoordiger 
van de familie Leefers en zijn de onderhandelingen weer hervat. Het streven van beide partijen is dat uiterlijk 1 
april 2009 duidelijk is of er gezamenlijk wordt uitgekomen of er toch tot onteigening moet worden besloten. 
 
Bestemmingsplan 
Om de benodigde vervolgstappen in het project te kunnen zetten is eind 2007 de procedure voor 
bestemmingsplanwijziging gestart. Haast was daarbij geboden omdat een onteigeningsprocedure pas daarna 
kan worden gestart. Omdat grondeigenaar Leefers geen toestemming gaf om de locatie te betreden konden de 
benodigde milieuonderzoeken (zoals bodem- en archeologisch onderzoek) niet worden uitgevoerd. Omdat 
geen verkennend bodemonderzoek heeft plaatsgevonden dient (o.b.v. luchtfoto’s) de locatie in beginsel als 
historisch verdacht te worden aangemerkt en zal het bodemonderzoek in een volgende fase alsnog moeten 
worden uitgevoerd. Hiertoe zal in de voorschriften behorende bij het bestemmingsplan worden vastgelegd dat 
pas tot realisering van het project kan worden overgegaan als het bevoegd gezag de grond heeft vrijgegeven.  
De kosten van het bodemonderzoek en de eventueel hieruit voortvloeiende saneringen komen voor rekening 
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van de gemeente Enschede. Onderzoek naar planschade is wel uitgevoerd. 
Ons College heeft vervolgens begin april 2008 het bestemmingsplan vrijgegeven voor vooroverleg. Vaststelling 
van het bestemmingsplan was voorzien eind 2008, begin 2009. Zomer 2008 werd een achttal zienswijzen tegen 
het bestemmingsplan ingediend, onder andere met betrekking tot de financiële onderbouwing.  
Consequentie van dit bestemmingsplantraject is dat het project aanzienlijk vertraagd wordt. Wanneer 
zienswijzen cq bezwaren kenbaar worden gemaakt op het bestemmingsplan leidt dit ook tot vertraging van het 
onteigeningstraject en dat betekent dat ingebruikname van de sportvelden mogelijk pas voor het voetbalseizoen 
2011 – 2012 mogelijk is. 
 
2.5 Financiële stand van zaken 
 
In deze paragraaf wordt de financiële vertaling gegeven van de voorgaande paragrafen. De raming 2006 is 
gebaseerd op de bedragen in het door uw Raad op 18 december 2006 vastgestelde programma van eisen. De 
raming 2008 is gebaseerd op de calculatie die door het IBE in mei/juni 2008 is gemaakt. 
 

Nr. Kosten Raming 2006 Raming 2008 

 Aanleg sportpark   

1. Infrastructuur 312.500  644.000  

 Sportvoorzieningen 787.500  691.000  

 Kleedvoorzieningen 400.000  400.000  

2. Groenplan beek en terreinophoging 0 379.000  

3. Boekwaarde opstallen De Grobbe 0 135.000  

4. Planschade 0 40.000  

5. Sanering 0 120.000  

6. Planontwikkelkosten Incl.  340.000  

  - Incl. onvoorzien    

  - Tijdelijke voorzieningen     

 Totaal aanleg sportpark 1.500.000 2.849.000 

 Beschikbaar krediet (inclusief rente)  1.500.000 1.653.000 

 Tekort aanleg sportpark 0 1.095.000 

    

 Grondtransacties   

7. Saldo grondtransacties  tenminste  650.000 

 TOTAAL tenminste  1.740.000 

 
NB bovenstaande tabel geeft meer gedetailleerde info dan de tabel die in januari heeft gecirculeerd. Tevens is 
een strikte scheiding gemaakt tussen kosten voor aanleg sportpark en grondtransacties, hetgeen heeft geleid 
tot enkele verschuivingen van kosten.  
De hogere kosten zijn het gevolg van: 
1. Infrastructuur  

In het huidige ontwerp is het sportpark met een eigen toegangsweg ontsloten en ver van de 
Boekelosestraat geprojecteerd zodat de landelijke sfeer behouden blijft. Daardoor vallen de kosten van de 
toeleidende infrastructuur veel hoger uit dan in het programma van eisen was voorzien. Het gaat hierbij om 
de toegangsweg, riolering en andere nutsvoorzieningen. NB in het overzicht van januari 2008 is in deze 
post ten onrechte € 100.000 voor parkeerplaatsen MFA opgenomen. Dat is gecorrigeerd. 

2. Groenplan beek en terreinophoging  
De eisen van het waterschap ten aanzien van “grondwaterneutraal bouwen” en het “beschermde beekdal 
van de Broekheurnerbeek” leiden tot kosten die niet zijn geraamd in de haalbaarheidsstudie en het 
programma van eisen. Namelijk ten behoeve van de ecologische versterking van de beekzone aan de zijde 
van het sportpark en het ophogen van het gehele terrein met 0,5 meter. 

3. Gecorrigeerde vervangingswaarde opstallen 
De opstallen op De Grobbe die eigendom zijn van het VBE (kleedkamers) en BSC Unisson (kantine) 
vertegenwoordigen een boekwaarde die dient te worden vergoed. 

4. Planschade 
Uit onderzoek blijkt dat een reservering voor planschadeclaims noodzakelijk is. 

5. Sanering 
Ten behoeve van de aanleg van het sportpark dient rekening te worden gehouden met sanering van het 
plangebied. Aangezien er geen bodemonderzoek heeft kunnen plaatsvinden (zie paragraaf 2.4, onder 
Bestemmingsplan) is het benodigde bedrag geschat. 

6. Planontwikkelkosten 
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De totale planontwikkelkosten zijn inclusief de reeds uitgegeven voorbereidingskosten van ruim € 247.000 
(Rente € 9.700, Planontwikkeling € 171.600, om BSC Unisson tijdelijk volledig te kunnen huisvesten op De 
Grobbe € 66.000). De kosten ten behoeve van een onteigeningsprocedure en de tijdelijke voorzieningen op 
De Grobbe waren in 2006 niet voorzien. 

7. Saldo grondtransacties  
In 2006 was het uitgangspunt dat de grondtransacties die met het project gemoeid gaan (herontwikkeling 
van De Grobbe als dekking voor de aankoop gronden Smelt/Leefers) budgettair neutraal zouden verlopen. 
Als gevolg van het compacte ontwerp is het, inmiddels aangekochte, perceel Smelt niet meer nodig voor 
het sportpark. Of de opbrengst van de door uw Raad gewenste ontwikkeling van De Grobbe tot golfterrein 
voldoende dekking oplevert ten behoeve van de verwerving van het benodigde perceel Leefers is op dit 
moment niet aan te geven. Met de mogelijke kopers van De Grobbe die een golfbaan willen realiseren moet 
nog worden onderhandeld. Ook de daadwerkelijke verwervingsprijs van het terrein Leefers is op dit moment 
niet bekend omdat die zal worden bepaald in de onteigeningsprocedure of tijdens een alsnog te voeren 
onderhandeling. Vaststaat wel dat het tekort tenminste € 650.000 bedraagt. 

 
2.6 Multifunctionele accommodatie (MFA) 
  
In het debat in de stadsdeelcommissie West op 13 januari 2009 heeft de commissie in aanvulling op de “motie 
van aansporing” aan ons College gevraagd om inzicht te geven in de rol van de gemeente bij de mogelijke 
totstandkoming van een MFA. In deze paragraaf wordt daar nader op ingegaan. 
 
In de besluitvorming rondom de ontwikkeling van een nieuwe sportaccommodatie in Boekelo is aangegeven dat 
het dorp, de gemeenschap in Boekelo, zelf zorg moet dragen voor de totstandkoming van een multifunctionele 
accommodatie. 
Dit standpunt is in het programma van eisen (PvE) zoals dat in december 2006 door uw Raad is vastgesteld als 
volgt verwoord: 
“Indien de Boekelose gemeenschap een dergelijk centrum wil, zal zij dit zelf (financieel) van de grond moeten 
krijgen” 
“In het PvE is rekening gehouden met de volgende gegevens 

 Minimaal 1600 m
2
 en maximaal 2600 m

2
 footprint 

 Parkeren MFA: circa 100 parkeerplaatsen 

 Waterberging: op te vangen in omringend groen” 
“Voor het multifunctioneel centrum, wordt het ruimtebeslag gereserveerd in het plan, realisatie is binnen dit plan 
niet aan de orde.” 
De MFA wordt derhalve genoemd in het PvE om het in ieder geval planologisch mogelijk te maken.  
 
Op basis van de hierboven geformuleerde uitgangspunten is de dorpsgemeenschap, “bende van 4”, aan de 
slag gegaan om verkenningen en scenario’s op papier te zetten. Daarbij is vooreerst ingezet op: 
- een multifunctionele vergader-, oefen- en opslagruimte voor sociaal-cultureel georiënteerde gebruikers, 

verenigingen en activiteiten; 
- een centrale ontmoetingsruimte met kantine tevens te gebruiken als clubgebouw voor BSC Unisson; 
- een multifunctionele hal / spelzaal voor alle sporten: volleybal, voetbal, gymnastiek, handbal, tennis. 
Een en ander op basis van onder meer de volgende gebruikers (niet limitatief): Usselerschool, Boekelerschool, 
Marcelinusschool, BSC Unisson, CV Unisson, Redactie Boekeloos, Enschedese muziekschool, 
Toneelvereniging “De Vriendschap”, Muziekvereniging Unisson, Toneelvereniging “Ronduit”, Batik en 
schilderclub, Callanetics, Dorpsraad, Historische Kring, diverse kleine groepen. 
 
Deze verkenningen zijn (nog) niet voor akkoord c.q. formele reactie aan de gemeente voorgelegd omdat 
enerzijds de plannen nog niet voldoende zijn uitgewerkt op financiële consequenties en anderzijds de 
gemeente hierin geen actieve rol heeft gevraagd, of genomen. De realisatieopgave ligt immers bij het dorp zelf! 
 
Door de bestemmingsplanprocedure en door de ontstane problematiek met betrekking tot het project Sportpark 
Boekelo is ook het traject realisatie MFA in een stroomversnelling terecht gekomen. Vanaf het voorjaar 2008 is 
een werkgroep MFA (gevormd uit betrokken dorpsbewoners) bezig om de bestaande scenario’s/plannen te 
vertalen in een realiseerbaar project. Onlangs heeft dit geresulteerd in de oprichting van de stichting MFA 
Boekelo. 
 
De stichting is in gesprek met een aantal partijen, waaronder SKE, om deel te gaan nemen in de exploitatie. De 
onzekerheid van het afgelopen jaar heeft tot gevolg gehad dat de status van deze gesprekken niet veel verder 
is gekomen dan “verkenningen” en het uitspreken van intenties. De stichting is er zich uiteraard van bewust dat 
er een forse financiële inspanning moet worden geleverd.  
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ILG-convenant. 
De provincie heeft € 150.000,- beschikbaar gesteld voor een Kulturhus in Boekelo. Daarvan is € 25.000 
bedoeld voor een haalbaarheidsonderzoek, en € 25.000 als eerste bijdrage in de exploitatie, resteert € 
100.000,- voor de bouw. Voorwaarde is dat de gemeente voor € 85.000,- bijdraagt. Tot deze bijdrage is ons 
college bereid. 
 
Het kerkje. 
Op dit moment “huizen” verschillende clubs en vereniging in het houten gebouw van de Hervormde Gemeente, 
in de volksmond bekend als “het kerkje”. Middels het werkbudget van stadsdeelmanagement West wordt 
jaarlijks subsidie verleend om de betaling van de huur mogelijk te maken (in 2009 € 9000,--). 
 
Gymlokaal. 
Het huidige gymlokaal aan de Diamantstraat is gebouwd in 1970 en staat op de nominatie om in 2014 grondig 
te worden gerenoveerd. Het gebouw wordt dan aangepast aan de eisen die de huidige tijd eraan stelt en kan 
daarna nog vele jaren mee. Daarmee wordt met het gymlokaal in Boekelo op dezelfde wijze omgegaan als met 
de andere gymlokalen in Enschede, die voor het merendeel in de jaren 1960 – 1970 zijn gebouwd. 
 
Op grond van bovenstaande komt ons College tot de conclusie dat een bijdrage van de gemeente in de 
investeringsbegroting noodzakelijk is van € 85.000 om externe subsidies binnen te kunnen halen.  
Voor het overige blijft het de verantwoordelijkheid van de Boekelose gemeenschap om een MFA financieel 
mogelijk te maken en zal geen gemeentelijke bijdrage worden toegekend voor de jaarlijkse exploitatie. 
 
2.7 Mogelijkheden om de ontbrekende dekking alsnog te genereren 
 
Zoals in paragraaf 2.5 is becijferd is er tenminste € 1,74 miljoen extra nodig om het sportpark mogelijk te 
maken. In deze paragraaf worden de onderzochte mogelijkheden nader toegelicht en wordt afgesloten met een 
drietal mogelijke vervolgscenario’s. Vervolgens spreekt het college zijn voorkeur uit. 
 
Mogelijkheden cofinanciering, medefinanciering of subsidies van derden; 
Onderzoek van het Bureau Subsidies levert de volgende conclusie op: binnen het gehele project is eigenlijk 
alleen de MFA kansrijk voor subsidie (zie ILG-convenant, paragraaf 2.6). Subsidie voor het sportpark zelf is 
zeer onwaarschijnlijk. Zo heeft de provincie in 2008 aan alle Overijsselse gemeenten een bijdrage van € 5,00  
per inwoner uitgekeerd onder de expliciete vermelding dat dit een eenmalige bijdrage is in lokale 
accommodatieontwikkelingen. 
 
Lopende grondexploitaties in Boekelo 
- Kleine Plooy 

De Kleine Plooy is geen project in de Gemeente Enschede. Er is geen grondexploitatie en er zijn geen 
initiatieven die opening van grondexploitatie billijken. 
Indien de grote Plooy wordt verondersteld, dan kan hierover opgemerkt worden dat dit project nagenoeg 
afgerond is en binnen het Grondbedrijf administratief opgenomen is in het complex Af Te Sluiten 
Complexen (ATSC). Deze grondexploitatie wordt budgetneutraal afgesloten. 

 
- De Bleekerij 

Met de ontwikkelaar, die eigenaar is van de gronden op de Bleekerij, is een exploitatieovereenkomst 
gesloten. De kosten die de gemeente maakt worden daarmee afgedekt. Er is sprake van een particuliere 
grondexploitatie. De exploitatie overeenkomst is budgetneutraal afgesloten. 

 
- Kwinkelerweg 

De Gemeente Enschede heeft geen grondpositie aan de Kwinkelerweg. Indien er op particulier initiatief 
ontwikkelingen kunnen komen op de Kwinkelerweg, zal eveneens een budget neutrale 
exploitatieovereenkomst worden afgesloten, zoals bij de Bleekerij.  

 
- Boekelo Folien (Unisson Bedrijventerrein) 

Het voormalige oefenveld Unisson wordt omgezet tot grond voor een klein bedrijventerrein. De lopende 
grondexploitatie voor dit project laat een kleine positief resultaat ( € 60.000,-) zien op de grondexploitatie. 
Dit resultaat is vooralsnog bestemd als risico buffer voor het project.  

 
- De Grobbe 
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Er is gekeken naar een mogelijke grondexploitatie voor De Grobbe. De grote afbreuk risico’s (streekplan 
provincie, planologie en bestemmingsplan, milieuhindercontouren) die voor deze locatie gelden zijn van 
dien aard dat woningbouw op deze locatie niet realistisch is. Volledigheidshalve wordt verwezen naar de 
discussie in de raad omtrent bouwen in het buitengebied en de Ruimte voor Ruimte discussie. Voor 
ontwikkeling tot een golfterrein, zoals de voorkeur van de raad in 2006 was, gelden deze afbreukrisico’s 
niet. 

 
- Smelt 

Tenslotte is gekeken naar een mogelijke grondexploitatie van de Smelt locatie en ontwikkeling met 
woningbouw. Om voldoende netto opbrengst te genereren is het noodzakelijk tenminste 16 woningen te 
ontwikkelen. Dit levert € 2,5 miljoen op. Het spreekt voor zich dat een geringer aantal woningen een lagere 
netto opbrengst oplevert. Zo levert bebouwing met 8 woningen een netto opbrengst van € 1,3 miljoen. 
Voor landschappelijke inpassing wordt verwezen naar de in bijlage 3 opgenomen referentiebeelden.  

 
Vervolgscenario’s 
Nu onderzoek heeft uitgewezen dat er geen reëel uitzicht is op cofinanciering of subsidies en dat alleen een 
mogelijke grondexploitatie van de Smelt locatie leidt tot een voldoende netto opbrengst komt het college tot de 
volgende 3 scenario’s. 
  

1. Tekorten volledig dekken uit grondexploitatie terrein Smelt. 
De ontwikkeling van 16 woningen levert een geschatte netto opbrengst van € 2,5 miljoen. Deze opbrengst 
is voldoende om de verwervingskosten Smelt, de onderdekking grondtransacties en de hogere 
realisatiekosten van het sportpark te dekken. Er resteert daarna nog  een positief saldo van ruim € 0,7 
miljoen. Het is verstandig deze als buffer te nemen voor eventuele toekomstige tegenvallers bij de totale 
planontwikkeling. Er dient namelijk nader onderzoek te worden verricht naar eventuele maatregelen in het 
kader van grondwaterneutraal bouwen. Ook kunnen de kosten van onteigening van Leefers hoger 
uitvallen wanneer de rechter besluit tot een prijs die boven de nu geraamde ligt en kunnen de opgelegde 
aanpassingen vanwege de ingediende en gegrond verklaarde bezwaren leiden tot hogere kosten dan nu 
geraamd. 

 
2. Tekorten dekken uit algemene middelen. 

Wanneer uw Raad besluit dat woningbouw op het Smeltterrein niet of slechts beperkt wenselijk is en op 
het standpunt blijft dat het sportpark aan de Boekelosestraat er moet komen, is dekking van het tekort uit 
de algemene middelen aan de orde. De Kadernota 2010-2013 is het politieke afwegingsmoment om het 
knelpunt Sportpark Boekelo af te wegen tegen andere knelpunten. 

 
3. Stoppen met ontwikkeling aan de Boekelosestraat en sportpark De Grobbe opwaarderen 

Wanneer woningbouw op het Smeltterrein niet wenselijk is en er geen aanvullende dekking wordt 
verschaft in het kader van de kadernota 2010-2013 resteert slechts de optie om het huidige sportpark De 
Grobbe te moderniseren, een en ander conform ons voorstel aan uw Raad van november 2004. 

 
Van de 3 scenario’s heeft scenario 1, tekort volledig dekken uit grondexploitatie terrein Smelt, de voorkeur van 
ons College. Daarbij wordt aangetekend dat de wethouders Bleker, Helder en Van der Zee deze voorkeur niet 
onderschrijven omdat zij geen voorstander zijn van woningbouw op de Smelt locatie. 
 

4. Bevindingen uit de interactie met belanghebbenden 

 De vier belangrijkste partijen in Boekelo (BSC Unisson, De Koepel, Dorpsraad en Military), zijn in wisselende 
samenstellingen bij alle projectstappen nauw betrokken geweest. 

5. Informeren over het vervolg 

 n.v.t. 

6. Financiële informatie 

 Voor een overzicht van de kosten wordt verwezen naar paragraaf 2.5. De financiële consequenties van de 
dekking zijn afhankelijk van het gekozen scenario, zie paragraaf 2.7. 

7. Risicoparagraaf 

 
- De mogelijk nog op te treden kosten in verband met grondwaterneutraal bouwen op het Smelt-terrein, 

onteigening en gegrond verklaarde bezwaren kunnen hoger uitvallen dan nu geraamd. 
- Voor woningbouw op het Smelt-terrein is goedkeuring van de provincie noodzakelijk vanwege het 

streekplan. Het standpunt van de provincie is op dit moment niet bekend en dient nader te worden 
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onderzocht. 
- Voor zowel de onteigening als de bestemmingsplanprocedure geldt dat hiermee veel doorlooptijd is 

gemoeid waardoor start van de realisatie nog verder in de tijd komt te liggen. Dat zou kunnen betekenen 
pas in 2011 of 2012 met de realisatie kan worden gestart. 

8. Overige voor uw Raad relevante informatie 

 n.v.t. 

9. Bijlagen bij dit raadsvoorstel 

 Mee te zenden: 

 a. Bijlage 1 “Motie van aansporing” stadsdeelcommissie West, d.d. 13 januari 2009 

b. Bijlage 2 Historie besluitvorming accommodaties Boekelo 2000-2008 

c. Bijlage 3 Referentiebeelden landschappelijke inpassing woningbouw 

 Ter inzage (leeskamer): 

 a. - 

 Vertrouwelijke bijlagen (bij de griffie): 

 a. - 
 
 

Burgemeester en Wethouders van Enschede, 

de Secretaris, de Burgemeester, 

R. F. Zeeuwen, loco J. van der Zee, loco 

 
 

Besluit  
van uw Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 17 
februari 2009, dienst DSOB/DMO, stuknummer 13789 
 

1. kennis te nemen van onderstaande uiteenzetting in antwoord op de vragen die in de stadsdeelcommissie 
West van 13 januari 2009 zijn gesteld bij ons voornemen om uw Raad voor te stellen terug te komen op 
eerdere besluiten en te stoppen met de ontwikkeling van een nieuw sportpark aan de Boekelosestraat en de 
resterende middelen in te zetten voor de modernisering van het bestaande sportpark De Grobbe; 

2. kennis te nemen van de 3 in paragraaf 2.7 uitgewerkte scenario’s en van de voorkeur van het college om het 
tekort op het project te dekken uit ontwikkeling van woningbouw op het terrein Smelt (scenario 1); 

3. een keuze te maken uit de in paragraaf 2.7 genoemde 3 scenario’s; 
4. de gemeentelijke bijdrage aan de investeringsbegroting van een te realiseren multifunctionele accommodatie 

vast te stellen op maximaal € 85.000 als cofinanciering van provinciale ILG-subsidie. 
 
 

 
 
 
 
 

vastgesteld in de vergadering van 

de Griffier, de Voorzitter, 
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