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Datum Realisatie buitensportacc. Grondtransacties MFA Military 
Ultimo 
2000 

BSC en Unisson maken bekend 
een fusie te onderzoeken, 
wethouder Swart reageert 
positief. Op wens om fusieclub 
onder te brengen op 1 nieuwe 
locatie reageert gemeente dat dit 
tot omvangrijke kapitaals-
vernietiging leidt. Afspraak: 
werkgroep stelt een fusieplan op 
(incl. accommodatieparagraaf). 

   

Medio 
2002 

Fusieclub BSC Unisson een feit. Samenwerking met Koepel en Military om te komen tot mogelijk een gezamenlijke nieuwe accommodatie. 
Gemeente vraagt om een haalbaarheidsonderzoek. 

Medio 
2003 

Presentatie “Dorpsplan Boekelo” en naar aanleiding daarvan opstart project “Boekelose accommodaties” o.l.v. stadsdeelmanager West. Doel 
van het project: opstellen haalbaarheidsonderzoek accommodaties Boekelo/Usselo. 

Nov 2004 Behandeling haalbaarheidsonderzoek in college B&W, waarin 4 mogelijke locaties: 1) ten zuiden Boekelosestraat, 2) Texoprint Unicumterrein, 
3) ten zuiden Boekelosebleekweg, 4) opwaardering Grobbe. 

2-11-04 
College-
besluit 

1  Kennis nemen van de inhoud van de studie naar de haalbaarheid van de wensen om in Boekelose / Usselo tot een nieuwe buitensport-, 
binnensport en multifunctionele accommodatie te komen; 

2 Ter attentie van de buitensport-
accommodatie voor BSC 
Unisson vast te stellen dat hier 
sprake is van een zorgplicht 
voor de gemeente Enschede 

4 De directeur van de DMO 
opdracht te geven ten behoeve 
van de voorbereiding van de 
programmabegroting 2006 met 
een voorstel te komen voor het 
realiseren van een 
gezamenlijke buitensport-
accommodatie in Boekelo voor 
de gefuseerde 
voetbalvereniging 
BSC/Unisson. toevoeging 

 3 Ter attentie van de door de 
gemeenschap in Boekelo en 
Usselo gewenste nieuwe 
binnensportaccommodatie en 
een nieuw multifunctioneel 
centrum vast te stellen dat de 
gemeente Enschede daarin 
geen actieve rol op zich 
neemt; 
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Datum Realisatie buitensportacc. Grondtransacties MFA Military 
m.b.t. locatie de Grobbe 

23-11-04 
Stadsdeel-
cie west 

Onder grote publieke belangstelling behandeling van collegevoorstel in stadsdeelcie-West. Wethouder de Weger zegt stadsdeelcie-West nader 
onderzoek toe i.s.m. betrokken partijen in Boekelo. 

15-12-04 
Brief B&W 
aan BSC 
Unisson 

Toezegging stadsdeelweth. West: 
BSC Unisson krijgt kans om met 
haalbaar alternatief te komen 
t.a.v. buitensportaccommodatie. 
Kaders: 
1a gemeente initieert doorstart-

bijeenkomst 
1b initiatief tot vervolgonderzoek 

bij BSC Unisson. Uitnodiging 
om met eigen calculatie te 
komen 

2 in beginsel is B&W bereid aan 
Raad voor te stellen om € 0,7 
miljoen + netto opbrengst De 
Grobbe beschikbaar te stellen. 
Hogere exploitatielasten voor 
vereniging 

3 gemeente gaat in gesprek met 
grondeigenaren. Geen deelna 
door gemeente. 

4 gemeentelijke afspraken over 
grondverwerving, exploitatie 
en onderhoud 
sportaccommodaties kan 
haalbaarheid op gewenste 
plek mogelijk negatief 
beïnvloeden. Indien BSC 
Unisson (particulier initiatief) 
met haalbare kostenopzet 
komt is gemeente bereid mee 

 3 in deze fase ziet B&W bewust 
af van deelname 
vertegenwoordigers dorpsraad 
en Koepel, betreft immers 
buitensportacc. BSC Unisson. 
Vertegenwoordigers van 
Boekelo/Usselo hebben in 
stadsdeelcie aangegeven 
overige accommodatie-
knelpunten in toekomst te willen 
bespreken. 
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Datum Realisatie buitensportacc. Grondtransacties MFA Military 
te zoeken naar oplossing 

5 er dient uiterlijk 1 februari 
duidelijk te zijn of BSC 
Unisson tot realistisch 
alternatief binnen kaders kan 
komen. 

B&W wenst BSC Unisson 
vruchtbaar proces toe. Gemeente 
gaat ondertussen door met 
voorbereiding om  Grobbe aan te 
passen om mogelijke 
accommodatienood te 
voorkomen. 

11-07-05 
Raads-
besluit 
Stuknr 
11726 

6 In te stemmen met de volgende 
bestemming van het 
rekeningresultaat 2004: 
Sportpark Boekelo € 1.500.000 

Toelichting: In de contourennota 
is al aangegeven dat een 
verplaatsing van de sportvelden 
naar de locatie de Grobbe 
wenselijk zo niet noodzakelijk is. 
Willen we zorgdragen dat het ook 
in een keer goed op orde komt 
dient verder rekening gehouden 
te worden met de realisatie van 
de sportaccommodatie inclusief 
de kleedkamers. 
 
 

Indien u instemt met de 
resultaatsbestemming zullen we 
ook de verwerving van de 
gronden ten behoeve van de 
nieuwe hoofdlocatie (military) in 
opdracht geven. 

 De verplaatsing biedt nu een 
unieke mogelijkheid om integraal 
de nieuwe hoofdlocatie van de 
Military mee te nemen. Indien u 
instemt met de 
resultaatsbestemming zullen we 
ook de verwerving van de 
gronden ten behoeve van de 
nieuwe hoofdlocatie in opdracht 
geven. Voor de, in onze ogen 
overzienbare, kosten die 
samenhangen met het mogelijk 
maken van die nieuwe 
hoofdlocatie komen wij zo 
spoedig mogelijk met een 
separaat voorstel. 

21-11-05 
Raads-
besluit 
Stuknr 

 Beschikbaar stellen 
voorbereidingskrediet sportpark 
Boekelo: 
1 Een voorbereidingskrediet 
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Datum Realisatie buitensportacc. Grondtransacties MFA Military 
11889 van € 50.000,- beschikbaar te 

stellen voor het uitvoeren van 
de, door de Raad gevraagde, 
variantenstudie voor de 
ontwikkelmogelijkheden van 
De Grobbe. 

2 De uit het krediet 
voortvloeiende kapitaallasten 
zijn € 15.000, te weten rente 
€ 2.500 en afschrijvingen 
€ 12.500. 

3 Het College opdracht te 
geven om de 
werkzaamheden uit te laten 
voeren.  

De uit dit voorstel voortvloeiende 
wijzigingen aan te brengen in de 
gemeentebegroting 2006 

30-01-06 
Raads-
besluit 
Stuknr 
11933 

1 In te stemmen met de 
verplaatsing van het sportpark 
De Grobbe naar de zuidkant 
van de Boekelosestraat. 

3 Vast te stellen dat de aanleg 
van het sportpark moet passen 
binnen de eerder gestelde 
financiële kaders  
(€ 1,5 miljoen, Raad 11 juli 
2005) 

2 In te stemmen om het 
sportterrein De Grobbe in 
principe te verkopen ten 
behoeve van ontwikkeling en 
de opbrengst aan te wenden 
voor de verwerving van de 
benodigde gronden voor het 
nieuwe sportpark 

4 Het college opdracht te geven 
te onderzoeken of verkoop van 
De Grobbe als golfterrein dan 
wel als landbouwgrond 
voldoende opbrengsten 
genereert om de benodigde 
verwervingen te dekken, 
waarbij de verkoop ten 
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Datum Realisatie buitensportacc. Grondtransacties MFA Military 
behoeve van de ontwikkeling 
van een golfbaan rond Hotel 
Bad Boekelo en de Spielehof 
de voorkeur heeft om de 
toeristische ontwikkeling van 
dit gebied een extra stimulans 
te geven; 

5 In te stemmen dat, indien 
ontwikkeling op de hierboven 
genoemde wijze niet financieel 
dekkend mogelijk blijkt, aan 
uw Raad over circa een half 
jaar een voorstel wordt gedaan 
voor alternatieve dekking, 
waaronder de mogelijkheid om 
De Grobbe alsnog te 
bebouwen met 4 landhuizen; 

6 Het college de opdracht te 
geven de verwerving van de 
benodigde gronden ten 
behoeve van het nieuwe 
sportpark te vervolgen. 

21-03-06 
College-
besluit 

 Rechtshandeling grondbedrijf 
aankoop Smelt-terrein. 
1 Aankoop van een perceel grond 

met opstallen, gelegen aan de 
Landsteinerlaan 45-47 

Citaat voorstel: Object 
onderbrengen in Complex 
Verspreide Gronden, bij realisatie 
sportpark doorverkopen aan 
DMO. Kosten te dekken vanuit 
opbrengst De Grobbe. 

  

18-12-06 Functionele programma omvat:  
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Datum Realisatie buitensportacc. Grondtransacties MFA Military 
Raads-
besluit 
Stuknr. 
12408 

1. sportpark (voetbalvelden, trainingshoek, handbalveld, hardloopparcours, kleedruimtes, parkeerplaatsen, kantine voor rekening BSC 
Unisson) 

2. hondenclub (africht- en bijveld op militaryterrein, parkeerplaatsen in combinatie met sportpark, verenigingsgebouw voor rekening Sirius) 
3. military (terrein van 4ha, aansluiting nutsvoorzieningen, bereikbaarheid pendelbussen) 
4. multifunctioneel centrum (alleen ruimtebeslag, realisatie is thans niet aan de orde).  

Functionele componenten: 
Vaststellen van het programma 
van eisen voor het nieuw te 
realiseren sportpark in Boekelo 
en het hoofdterrein van de 
military. 
Citaten pve:  
- Inmiddels heeft de Raad in 

januari 2006 definitief besloten 
dat sportpark De Grobbe en de 
huidige velden op het terrein 
van Texoprint en Boekelo Decor 
verplaatst dienen te worden 
naar de locatie ten zuiden van 
de Boekelosestraat.  

- Al deze ontwikkelingen hebben 
ertoe geleid dat de Raad 
besloten heeft € 1,5 miljoen ter 
beschikking te stellen voor de 
inrichting van een nieuw 
sportpark waar de fusieclub met 
al haar teams terecht kan en 
waar bij voorkeur ook synergie 
kan worden bereikt door 
samenwerking met de Military. 
Dit bedrag is alleen ter 
beschikking gesteld voor de 
inrichting van een nieuw 
sportpark 

Citaten pve: 
- Van het genoemde budget kan 

een nieuw sportterrein worden 
ingericht, maar het is niet 
afdoende voor de verwerving 
van de benodigde gronden en is 
ook uitsluitend bedoeld voor het 
sportterrein en niet voor de 
voorzieningen voor de Military. 
De verwerving dient te worden 
bekostigd uit de 
grondopbrengsten van De 
Grobbe en eventuele andere 
middelen en de maatregelen ten 
behoeve van het military terrein 
dienen te worden bekostigd 
middels een 
pachtovereenkomst. 

- Financiële paragraaf: 
  De grondverwerving is buiten 

het genoemde 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. 
Ten aanzien van de verkoop 
van de Grobbe en de aankoop 

Citaten pve:  
- Daarnaast is er vanuit het dorp 

de uitdrukkelijke wens geuit om 
op het nieuwe terrein ook 
ruimte te reserveren voor de 
realisatie van een 
multifunctioneel centrum. Indien 
dit ooit gerealiseerd gaat 
worden is samenhang hiermee 
met het nieuwe sportpark voor 
de hand liggend.  

- Dit bedrag (€ 1,5 miljoen) is 
alleen ter beschikking gesteld 
voor de inrichting van een 
nieuw sportpark. Een 
multifunctioneel centrum maakt 
hiervan nadrukkelijk geen deel 
uit. Indien de Boekelose 
gemeenschap een dergelijk 
centrum wil zal zij dit zelf 
(financieel) van de grond 
moeten krijgen. 

Vaststellen van het programma 
van eisen voor het nieuw te 
realiseren sportpark in Boekelo 
en het hoofdterrein van de 
military. 
Citaten pve:  
- In verband met de aanleg van 

de N18 moet de military 
verplaatst worden. Door de 
aanleg van het nieuwe 
sportpark te combineren met 
het verplaatsen van het 
hoofdterrein van de military 
kunnen er synergievoordelen 
worden behaald. Met name de 
toegankelijkheid van het 
terrein, kleed- en 
bestuursruimtes kunnen 
worden gebruikt door de 
military. Ook het aanleggen van 
nutsvoorzieningen kan 
goedkoper/efficiënter doordat 
er meerdere gebruikers zijn. 
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Datum Realisatie buitensportacc. Grondtransacties MFA Military 
- Financiële paragraaf: Door de 

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 € 300.000,--, 
kleedkamers e.d. à € 400.000,-- 
en sport-voorzieningen (velden 
etc.) ten bedrage van € 787.500. 
Uit dit krediet dienen tevens de 
voorbereidingskosten te worden 
betaald. 

- Paragraaf verdere procedure: 
De belangrijkste elementen van 
dit programma van eisen, met 
name de zaken die ruimtebeslag 
vragen zijn besproken in de kern 
projectgroep waar ook de 
toekomstige gebruikers bij zijn 
betrokken. Op basis hiervan 
wordt een ruimtelijke verkenning 
uitgevoerd. Omdat er grote 
behoefte is om op zo kort 
mogelijke termijn een tekening 
te krijgen die een en ander 
inzichtelijk gemaakt is al met de 
ontwerpfase gestart voordat de 
definitiefase is afgerond. Dit 
programma van eisen en het 
ontwerp dienen uiteraard wel op 
elkaar aan te sluiten. Het 

van de benodigde gronden voor 
het nieuwe sportpark zijn de 
volgende afspraken gemaakt: 

- het grondbedrijf treedt slechts 
op als makelaar in opdracht van 
de projectmanager en ambtelijk 
opdrachtgever en is niet 
risicodragend betrokken, 
behalve voor het in portefeuille 
houden van landbouwgronden; 

- de gronden die niet worden 
verworven ten behoeve van de 
bestemming sport blijven in 
portefeuille van het grondbedrijf 
ten laste van het complex 
verspreide gronden tegen de 
reguliere waarde van 
landbouwgrond. Eventuele 
meerkosten boven deze waarde 
die moeten worden betaald om 
tot aankoop over te kunnen 
gaan, wordt gedekt uit de 
opbrengsten van de Grobbe; 

- indien er een tekort resteert in 
het saldo van verwerving van de 
benodigde gronden en de 
verkoopopbrengsten van De 
Grobbe volgt een separaat 
dekkingsvoorstel; 

- gronden ten behoeve van de 
military worden kostendekkend 
verpacht aan de military. 

- Risicoparagraaf raadsvoorstel: 
Het programma van eisen geeft 
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Datum Realisatie buitensportacc. Grondtransacties MFA Military 
programma van eisen dient te 
worden vastgesteld door 
ambtelijke gremia en uiteindelijk 
door het College en de Raad. 
Voordat het wordt vastgesteld 
wordt het voorgelegd aan de 
toekomstige gebruikers en de 
dorpsraad van Boekelo. Na de 
vaststelling van het programma 
van eisen wordt het ontwerp 
gemaakt van het toekomstige 
sportpark. Dit wordt wederom 
met alle belanghebbenden 
besproken en vervolgens 
vastgesteld. Het ontwerp vormt 
de basis voor het daarna op te 
stellen bestemmingsplan.  

 

aan waaraan het ontwerp moet 
voldoen, maar heeft geen 
invloed op de risico's of directe 
financiële consequenties. De 
eerder gesignaleerde risico's 
zijn en blijven van toepassing. 
Dit zijn met name 
verwervingsrisico's. Een 
belangrijk deel van de grond die 
nodig is, is nog niet in het bezit 
van de gemeente. 

 

15-06-07 
Memo 
weth 
Koomen 
aan 
stadsdeel-
cie west 

Stand van zaken verplaatsing 
Grobbe. 
Citaten memo: 
- Het sportpark De Grobbe kan 

blijven functioneren totdat het 
nieuwe sportpark klaar is. 
Bovendien kan er op de Grobbe 
met enkele noodmaatregelen 
tijdelijk extra capaciteit worden 
gecreëerd om de verloren 
capaciteit van het Unicum 
terrein op te vangen. Dit voldoet 
om de overgangsfase naar het 
nieuwe terrein aan de 
Boekelosestraat op te vangen 

- Door de afdeling ontwerp van 

Citaat memo: 
- Het perceel waarop het 

sportpark is geprojecteerd ligt 
op het terrein van de familie 
Leefers. Met hen lopen reeds 
geruime tijd onderhandelingen 
over de verwerving van de 
benodigde gronden. Hoewel zij 
op zich aangeven bereid te zijn 
tot verkoop kunnen partijen het 
nog niet eens worden over de 
prijs. Indien geen 
overeenstemming kan worden 
bereikt zal de gemeente een 
onteigeningsprocedure 
opstarten. Deze kan echter pas 
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Datum Realisatie buitensportacc. Grondtransacties MFA Military 
de DSOB is een voorlopig 
inrichtingsplan gemaakt voor het 
nieuwe sportpark op basis van 
het in de Raad vastgesteld 
programma van eisen. Dit 
ontwerp is besproken met de 
toekomstige gebruikers en het 
waterschap. Op basis van de 
besprekingen is het ontwerp en 
op enkele punten aangepast. Dit 
ontwerp zal op korte termijn 
worden besproken met de 
omwonenden. Afhankelijk van 
hun reacties wordt nog een 
aanpassingsronde gehouden of 
wordt het als definitief ontwerp 
vastgesteld om als basis te 
dienen voor het 
bestemmingsplan. Tijdens het 
ontwerp proces is verder naar 
voren gekomen dat het ruimtelijk 
gezien te prefereren is dat het 
sportpark volledig wordt 
geconcentreerd op het gebied 
ten oosten van de 
Broekheurnerbeek. Op het 
gebied ten westen daarvan dat 
reeds door de gemeente is 
gekocht past slechts 1 veld en 
als gevolg van de bufferzones 
die moeten worden 
aangehouden ten opzichte van 
de beek is het niet mogelijk om 
een goed compact sportpark te 

zijn beslag krijgen nadat het 
bestemmingsplan 
onherroepelijk is. Na het 
onherroepelijk worden is er nog 
maximaal een jaar nodig om 
ook deze procedure helemaal te 
doorlopen. 



Bijlage 2 Historie besluitvorming accommodaties Boekelo 2000-2008 (incl. citaten uit stukken, besluiten en verslagen) 
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realiseren hetgeen vanuit 
diverse oogpunten zoals 
gebruik, ruimtebeslag, 
overzichtelijkheid en veiligheid 
de voorkeur verdient. Om die 
reden is er, in overleg met de 
beoogde gebruikers voor 
gekozen om alle voorzieningen 
onder te brengen ten oosten van 
de Broekheurnerbeek. 

- Zodra het ontwerp definitief is 
vastgesteld kan worden 
begonnen met het opstellen van 
het bestemmingsplan. De 
verwachting is dat tenminste 1 
van de omwonenden bezwaar 
tegen het plan zal maken. Een 
gang tot en met de Raad van 
State is zeker niet uitgesloten. 
Op basis hiervan is de 
verwachting dat de totale termijn 
zo’n 2 jaar zal duren voordat het 
bestemmingsplan onherroepelijk 
is. 

10-09-07 
Memo 
weth 
Koomen 
aan 
stadsdeel-
cie west 

Citaten uit memo: 
- In de vergadering van de 

stadsdeelcommissie west van 
22 mei jongstleden is er door uw 
commissie gevraagd inzicht te 
krijgen in de voortgang met 
betrekking tot de ontwikkeling 
van het nieuwe sportpark in 
Boekelo. Door middel van deze 
memo willen wij aan deze vraag 

Citaat uit memo: 
- Op dit moment lopen de 

onderhandelingen met de 
grondeigenaar nog. Indien blijkt 
dat de onderhandelingen niet 
succesvol kunnen worden 
afgerond dient een 
onteigeningstraject te worden 
gevolgd. Dit vergt nog een jaar 
extra ten opzichte van het 
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Datum Realisatie buitensportacc. Grondtransacties MFA Military 
voldoen. 

- Inhoud van het plan: 
   Tijdens de ontwerpfase bleek 

dat het niet goed mogelijk is om 
een goed compact sportpark te 
realiseren op het terrein van de 
manege van Smelt en het 
terrein van Leefers. Door de 
Broekheurnerbeek er 
tussendoor loopt met de houtwal 
en deze een aanzienlijke 
bufferzone heeft komen de 
functies te ver uit elkaar te 
liggen. Om die reden is ervoor 
gekozen om de volledige 
sportaccommodatie inclusief de 
te reserveren ruimte voor het 
multifunctioneel centrum te 
concentreren in het oostelijk 
deel van het plangebied. Deze 
conclusie heeft samen met de 
belangrijkste eisen uit het 
programma van eisen 
(concentratie voorzieningen, 
buffer rondom beek, ontsluiting 
voor auto’s vanaf de 
Boekelosestraat, respect voor 
en zo mogelijk versterking van 
het landschap en rekening 
houden met hoge 
grondwaterstanden, geleid tot 
het ontwerp zoals dat in de 
volgende plaatjes wordt 
geschetst. Het voorliggende 

hiervoor genoemde tijdpad 
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Datum Realisatie buitensportacc. Grondtransacties MFA Military 
ontwerp wordt de komende 
periode vertaald in een definitief 
ontwerp en tegelijkertijd zal de 
bestemmingsplan procedure 
worden opgestart. Gezien de 
reacties van de omwonenden is 
de verwachting gerechtvaardigd 
dat er een uitputtende 
bezwaarprocedure volgt tegen 
het bestemmingsplan. Dit 
betekent dat rekening moet 
worden gehouden met een 
periode van ongeveer twee jaar 
gerekend vanaf afgelopen 
zomer. Dat zou betekenen dat 
medio 2009 kan worden gestart 
met de realisatie en het 
sportpark in 2010 kan worden 
geopend. Voorwaarde daarvoor 
is echter wel dat de grond voor 
die tijd moet zijn verworven. 

18-09-07 
Stadsdeel-
cie west 

Stand van zaken verplaatsing De 
Grobbe besproken. Wethouder 
zegt toe dat dit jaar wordt gestart 
met procedure bestemmingsplan. 
Naar aanleiding van deze 
bespreking geeft PMBE een 
toelichting op stand van zaken en 
planning voor de dorpsraad in 
december 2007. 

   

 


