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1. INLEIDING

1. I Algemeen
In het streekplan Twente 1990 zijn uitwerkingen voorzien voor het stedelijk
knooppunt Enschede/Hengelo en voor het stadsgewestelijk gebied van Almelo.
De gemeenten Enschede en Hengelo hebben besloten gezamenlijk een intergemeentelijk structuurplan Enschede/Hengelo (IGSP) op te stellen.
De gemeente Almelo heeft het voornemen om op een wat langere termijn een nieuw

structuurplan op te stellen.
In verband daarmee geeft het streekplan aan dat deze uitwerkingen in nauw
overleg en in samenhang met de genoemde plannen van de gemeenten tot stand
dienen te komen.
De Vierde nota over de ruimtelijke ordening (Extra).
De Vierde nota over de ruimtelijke ordening en zijn opvolger de Vierde nota
Extra hebben een duidelijke invloed op de hierboven genoemde plannen.
a. streekplanui twerking/ -herziening.

Op grond van de Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra (Vinex) wil
minister Alders van VROM rneerjaren-afspraken maken over de financiële rijksbijdragen voor uitbreidingen van stadsgewesten. Naar aanleiding hiervan hebben
de provincies in het inter provinciaal
overleg (IPO) afgesproken over de
voortgang van de planvorming te rapporteren, waarbij het streekplan een
centrale rol zal vervullen.
De voorgenomen streekplanuitwerkingen moeten samen met de genoemde gemeentelijke plannen de basis vormen voor deze rapportage. De provincie heeft daarom
gekozen voor één streekplanuitwerking voor het hele stadsgewest.
Dat stadsgewest bestaat, zoals in het streekplan is aangegeven, uit:
het stedelijk knooppunt Enschede/Hengelo;
de gemeente Almelo;
het direct aangrenzende gebied met daarin de kernen Borne en Wierden.
Het is niet uitte sluiten dat de benodigde uitbreiding van het stadsgewest
en bedrijfsterreinen) het uitwerkingskader van het huidige
(woningbouw
streekplan te buiten zal gaan. Om deze reden wordt de mogelijkheid van een
streekplanherziening in plaats van een -uitwerking open gehouden. Kortheidshalve wordt in het vervolg van een streekplanherziening gesproken, waarin de
mogelijkheid vari een streekplanuitwerking inbegrepen kan worden geacht.
Voor deze herziening wordt in het vervolg de benaming Streekplanherziening

Stadsgewest Twente (SST) gebruikt.
b. het intergemeentelijke structuurplan (IGSP) Enschede/Hengelo.
Naar aanleiding van de aanwijzing als stedelijk knooppunt in de Vierde nota
over de ruimtelijke ordening besloten de gemeenten Enschede en Hengelo een
ruimtelijk toekomstperspectief op te stellen. Het IGSP dat thans wordt
opgesteld, is het resultaat van ditbeslui t. Het plan, dat de toekomstige
ontwikkelingsrichting van de Dubbelstad tot het jaar 2010 aangeeft, heeft een
tweeledig doel: het vormt een basis voor de streekplanherziening stadsgewest
Twente en het draagt bi j aan de rapportage aan het rijk. Tenslotte bevat het
plan belangrijke bouwstenen voor het regionale verkeer- en vervoersplan.
c. structuurplan gemeente Almelo.
De gemeente Almelo treft voorbereidingen voor een nieuw structuurplan, dat in
1994 gereed zou moeten komen. Ten behoeve van de rapportage over de stadsgewestelijke uitbreidingsrichtingen worden bepaalde onderdelen van het voorbe-

reidingsproces versneld uitgevoerd.
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1.2 m.e.r. -plicht
Uit de Wet milieubeheer (Wmb) en het Besluit milieu-effect rapportage blijkt
dat voor het eerste ruimtelijke plan (in de zin van de wet) dat ontwikkelingsmogelijkheden aangeeft voor woningbouw i bedrijfsterrein en infrastructurele werken in een m. e. r. -plichtige omvang, een milieu-effectrapportage (MER)

moet worden opgesteld.
De verplichting tot het opstellen van een MER bestaat voor:
een woningbouwlokatie van meer dan 4000, of 2000 woningen (binnen, resp.
bedrijfsterreinen van meer dan 100 ha;
aanleg van een rijks-, autosnel- of autoweg, dan wel een ~.-strooksweg buiten
de bebouwde kom met een lengte van meer dan 5 km, waarbij het provinciaal
bestuur het tracé vaststelt.

Zoals uit de volgende paragrafen zal blijken, is voor de voorgenomen plannen
een MER op zijn minst gewenst en waarschijnlijk noodzakelijk. De streekplanherziening zal daarbij het MER-plichtige plan zijn.
Het doel van het voorgenomen MER is inzicht te verschaffen in de milieu-effecten van verschillende ontwikkelingsmodellen voor het stadsgewest en de daarin
gelegen kernen. Daarbij zal het met name gaan om (combinaties van) potentiële
woningbouwlokaties en bedrijfsterreinen binnen het stadsgewest met elkaar te
vergelijken, waarbij ook een vergelijking met alternatieven (waaronder het

minst milieu- belastende alternatief) .
Bij het bepalen van de omvang van de gebieden zal worden gelet op enerzijds de
gebiedskenmerken en anderzijds de mogelijkheden die leiden tot het vergroten
of laten ontstaan van een functionele eenheid. Om dit te bereiken dient het
MER globaal, indicatief en kwalitatief van karakter te zijn, in overeenstemming met het karakter van het streekplan.

1.3 Het initiatief
Door de provincie Overijssel en de gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo is
gekozen voor een gezamenlijk initiatiefnemerschap. Dit initiatief bestaat uit
het bij besluitvorming aanwijzen van woninghouwlokaties en bedrijfsterreinen
en eventuele daarvoor noodzakelijke infrastructurele werken in het stadsgewest
Twente. De geraamde omvang wordt in par. l. 5 kort weergegeven en in hoofdstuk

4 verder toegelicht.
Voor de provincie is het initiatief van belang, omdat de desbetreffende
locaties in de streekplanherziening zullen worden opgenomen. Dit

daarom in eerste instantie het m. e. r. -plichtige plan.

plan is

Voor de gemeenten Enschede, Hengelo en Almelo is het initiatief van belang
vanwege de besluitvorming in het kader van het IGSP Enschede/Hengelo en het
structuurplan van Almelo.
De beslui tvorming in streekplankader zal in nauw
overleg en in samenwerking
alle betrokken initiatiefnemers worden voorbereid; bij het overleg zijn voorts
de gemeenten Borne en Wierden betrokken.
De voorbereiding van de streekplanherziening zal in twee deelprojecten
verlopen, te weten:
- Enschede/Hengelo/Borne
- AlmelojWierden
Het MER zal in de eerste fase aansluiten op deze deelprojecten. Over deze
aanpak bestaat in principe overeenstemming met de betrokken gemeenten.

3

1.4 De m.e.r.-procedure
De plaats van deze startnotitie in de gehele m.e.r. -procedure is die van een
aankondiging van het voornemen tot het opstarten van een m. e. r. De startnotitie geeft de doelstellingen van de gezamenlijke initiatiefnemers en de aard en
omvang van de voorgenomen act

i vi tei ten aan; voorts wordt beknopt ingegaan op

de te beschouwen alternatieven en de te onderzoeken milieu-effecten. De
startnoti tie wordt ter visie gelegd, waarvan onder meer in dagbladen kennis
wordt gegeven; tijdens de termijn van terinzageligging kan een ieder opmerkingen indienen over het geven van richtlijnen inzake de inhoud van het milieueffectrapport. Op basis van deze notitie, de reacties daarop en het advies van
de Commissie M.E.R. zullen richtlijnen worden opgesteld door het provinciaal
bestuur, dat in deze procedure het bevoegd gezag is. Op basis van die richtlijnen moet het MER worden opgesteld.

Voor een overzicht van het verloop van de m. e. r. -procedure en de daarop
volgende streekplanprocedure wordt verwezen naar het tijdschema in bijlage I;
dit tijdschema is overigens grotendeels indicatief en kan zonodig worden
bijgesteld. Wel zijn enkele termijnen in de m.e.r. -procedure en in de vaststellingsfase van het streekplan bindend voorgeschreven.

1.5 Achtergronden van het initiatief
In het streekplan Twente 1990 worden de hoofdlijnen van de toekomstige
(gewenste) ontwikkeling voor Twente aangegeven, zoals de provincie deze wenst
en nastreeft tegen de achtergrond van de mogelijkheden die de provincie heeft
om de ruimtelijk ontwikkeling metterdaad te beïnvloeden. In het streekplan is

ook het rijksbeleid verwerkt en "vertaaldIi.
Met betrekking tot het stedelijk gebied streeft de provincie er onder andere
naar het woon- en werkmilieu te handhaven of te verbeteren. Tevens zal de
verscheidenheid tussen het platteland en de stad worden gehandhaafd, en de
versnippering van het landelijk gebied door verstedelijking worden tegengegaan. Met betrekking tot het geleiden van de mobiliteit en het terugdringen
van de automobili tei t J streeft de provincie naar een ge ïntegreerd openbaar
vervoer netwerk voor de regio. De provincie streeft ernaar de stedelijke

stad

functies in de regio te versterken. Het gaat hierbij met name om de dubbel

Enschede/Hengelo en Almelo, die samen met de kernen Borne en Wierden het
stadsgewest Enschede/Hengelo/Almelo vormen.
Om de verschillende doelstellingen te kunnen bereiken, voert de provincie een
beleid van bundeling van wonen en werken in de grote steden. Tevens is de
versterking van de rol van het openbaar vervoer van groot belang voor de
regulering van de mobili tei t. Voor Enschede, Hengelo en Borne wordt een
uitbreiding van de woningvoorraad met 19.500 woningen tot het jaar 2010
noodzakelijk geacht om de bundeling mogelijk te maken. Voor Almelo en Wierden
is dit

resulterende

getal 6.000 woningen. In par. 4.2 wordt de hieruit

blijkt dat
nieuwe locaties voor circa 13.500 woningen moeten worden gevonden. Het
streekplan geeft geen raming voor de uitbreidingsbehoefte van de bedrijfsterreinen; in par. 4.2 wordt een globale prognose hiervoor gegeven, die uitkomt
op een uitbreidingsbehoefte van ca. 335 ha.
behoefte aan nieuwe woningbouwlocaties nader uitgewerkt. Hieruit
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Gezien de omvang van de woningbouw- en bedrijfsterreinlocaties en de mogelijk
daarmee verbonden infrastructurele werken is het geheel in de geest van de wet
en het Besluit Milieu-effectrapportage om voor de locatiekeuze van woningbouwen bedrijfterreinlocaties een MER op te stellen, ook als zou de uiteindelijke
keuze vallen op locaties die minder dan 4000 resp. 2000 woningen (buiten het

verstedelijkte gebied) bevatten, c. q. op bedrijfsterreinlocaties en infrastructuurvoorzieningen die beneden de m.e.r. -plichtige drempel blijven.

Om een m.e.r. -plicht te ontlopen zou de omvang van de locaties voor woningbouw
en bedrijfsterreinen bij voorbaat al beneden de gestelde grenzen moeten
liggen. Deze beperking willen de initiatiefnemers niet aanbrengen in het
zoeken naar geschikte lokaties.
Randvoorwaarden voor streekplanui twerking/ -herziening.
In het streekplan is de opdracht opgenomen om de hiervoor genoemde hoofdlijnen
voor het stedelijke gebied van Enschede/Hengelo en Almelo uit te werken.
Daarbij worden een aantal randvoorwaarden gegeven en ook ontwikkelingsmogelijkheden geschetst. Genoemd kunnen o.a. worden:
aandacht voor de goede bereikbaarheid van bedrijven en voorzieningen per
openbaar vervoer en per auto (op een in het kader van het locatiebeleid

gedifferentieerde wijze);
de verbinding tussen de centra van Enschede en Hengelo dient goed te zijn;
het gebied tussen Enschede en Hengelo wordt geschikt geacht voor de ontwik-

keling van stedelijke functies;
het gebied tussen Hengelo en Borne kan voor stedelijk functies worden ge-

bruikt;
bij stedelijke uitbreiding zal rekening gehouden moeten worden met de
aanwezige ecologische hoofdstructuren, grondwaterbeschermingsgebieden en
bodembeschermingsge bieden.

1.6 Grenzen van het plangebied
Het plangebied van de SST omvat het centrale verstedelijkte gebied van het
streekplan Twente (het stadsgewest Twente, bestaande uit de grote steden
Enschede, Hengelo en Almelo en het direct aangrenzende gebied, met daarin de
kernen Borne en Wierden). Het plangebied wordt globaal gezien begrensd door de
bolletjeslijn voor het stadsrandgebied op de kaart van het vigerende streekplan; wel wordt ook het gebied tussen Borne en Almelo in de SST meegenomen. Op
het hierna volgende kaartje is dit plangebied weergegeven.

1.7 Verdere opbouw van de notitie
De startnotitie is als volgt verder opgebouwd. Na het inleidende hoofdstuk I
volgt in hoofdstuk 2 een overzicht van relevante plannen van rijk, provincie
en gemeenten. Hoofdstuk 3 bevat een beknopte beschrijving van de situatie
zoals die nu (1993) is. Hierin komen onder andere geologie, natuur en landschap, ruimtelijke opbouwen infrastructurele opbouw van het plangebied aan de

orde.
In hoofdstuk 4 worden de uitgangspunten voor de toekomstige ontwikkeling
weergegeven, wordt de raming van woningbouw- en bedrijfsterreinbehoefte nader
toegelicht en wordt verklaard wat onder autonome ontwikkeling van het plangebied wordt verstaan. Tenslotte komen de te verwachten milieugevolgen voor het
hoofdstuk (5) wordt aangegeven welke elementen
plangebied aan de orde. In dit
in het MER terug dienen te komen met betrekking tot de categorieën flora,
fauna) vegetatie, bodem) water, landschap archeologie, cultuur historie,
geluid, lucht, veiligheid en woonruimte.
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2. HET PLAOLOGISCH KAER
De voorgenomen partiële streekplanherziening Twente staat op vele manieren in
relatie tot andere plannen en nota' s van zowel het Rijk, de provincie als van
de gemeenten. Om het beeld van de relevante plannen (voor de streekplanherziening in relatie tot het op te stellen MER) duidelijk voor ogen te krijgen,
volgt hieronder een (niet uitputtende) opsomming van de plannen en nota' s
waarmee rekening gehouden dient te worden. In bijlage 2 wordt van enkele van

deze plannen de inhoud heel kort uiteengezet .
2 . i Plannen op ri jksni veau
De ruimtelijk meest relevante plannen op rijksniveau zijn;

a) Structuurschets stedelijke gebieden 1985; dit beleid is verwerkt in de
hierna genoemde Vinex;

b) Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening Extra (VINEX) , in behandeling bij
de Eerste Kamer;
c) Tweede structuurschema verkeer en vervoer (SVV II);

d) Natuurbeleidsplan ;
e) Het Structuurschema Groene Ruimte (SGR); ontwerp-planologische kernbeslis-

sing;
f) Structuurschema militaire terreinen (SMT).

2.2 Plannen op provinciaal niveau
De ruimtelijk meest relevante plannen op provinciaal niveau zijn:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Streekplan Twente 1990
Beleidsplan Natuur en Landschap Overijssel (BNLO) (1992)
Nota Bouwen en wonen in Overijssel (1990)
provinciaal Mil ieubeleidsplan (1991)
provinciaal Waterhuishoudingsplan (1991)
Grondwaterbeschermingsplan (1988)

2.3 Plannen op gemeentelijk niveau
a) De Kadernota van de gemeente Enschede
b) De Oriënteringsnota van de gemeente Hengelo
c) Intergemeentelijk structuurplan Enschede/Hengelo (IGSP): voor het opstellen
van dit plan is in juli 1992 een bestuurlijke opdracht verleend; in deze
bestuurlijke opdracht zijn ook inhoudelijke aanwijzingen opgenomen, mede

gebaseerd op de genoemde Kadernota en Oriënteringsnota .
d) Structuurnota Almelo (1974/1976);
Stadsconcept van Almelo (stap i van nieuwe structuurplan Almelo).

Het planologisch kader wordt verder aangegeven door de bestemmingsplannen van
de gemeenten binnen het stadsgewest. Een aantal bestemmingsplannen voorziet
voor een gedeelte in de geplande woningbehoefte op al vastliggende locaties.
In bijlage 2 is een overzicht opgenomen van bestemmingsplannen in het stadsgewest met een capaciteit van meer dan 100 woningen; het gaat daarbij om zowel
om al van kracht zijnde plannen als om ontwerp-plannen en plannen in voorbereiding. De hardheid van de plannen is derhalve niet bij alle plannen van
gelijke aard.
7

3. BESCHRIJVING VAN DE HUIDIGE SITUATIE

3. i Geologie, natuur en landschap
Het basis patroon van natuur en landschap wordt sterk bepaald door de onderliggende patronen van bodem en water. Overijssel kan op grond van grenzen in
deze patronen in een aantal fysische-geografische landschappen worden onderverdeeld. In samenhang met het fysische-geografische patroon is Overijssel in
de loop der eeuwen door de mens in gebruik genomen. Dit heeft tot een grote

verscheidenheid aan landschapstypen geleid.
Een eerste kenmerkende eigenschap van het landschap in Overijssel is de
aanwezigheid van stuwwallen. Kenmerkend hiervoor zijn de aanzienlijke hoogteverschillen en de invloed welke de bodemsamenstelling van deze stuwwallen op
het bodemgebruik hebben. Door de eroderende werking van water en wind zijn
beek- en rivierdalen gevormd. Deze stuwwallen zijn te vinden tussen Noord-Oost

Oldenzaal en Zuid-Oost Enschede, rondom Delden, Borne en Mariaparochie .
Een ander kenmerk van het Overijsselse landschap is de aanwezigheid van
dekzand. Dit gebied kenmerkt zich door doorsnijding met beken en door een
afwisseling van dekzandruggen en dekzandvlakten met een wisselend reliëf. Het
gebied bestaat uit een afwisseling van oud cultuurlandschap en uit heideontginningen. De heide-ontginningsgebieden zijn nu halfopen blokvormige verkavelde gebieden. De lager gelegen delen van heide-ontginningsgebieden worden
broek- en flierontginningen genoemd. Dit landschapstype komt voor in kwelzones
van stuwwallen en in de overstromingsvlaktes van beken. Door landbouw zijn op
de zandgronden twee sterk verschillende cultuurlandschappen ontstaan: het
kleinschalig cultuurlandschap met verspreide bebouwing, en het grootschalige

cul tuurlandschap .
Tenslotte is nog de aanwezigheid van hoogveen van belang door de aanwezigheid
van diverse broedvogels en kenmerkende levensgemeenschappen. Het hoogveen is
te vinden rond Aadorp, Vriezenveen en ten Westen van Wierden.

3.2 Ruimtelijke opbouw
Enschede, Hengelo en Almelo vormen te zamen de grootste stedelijke concentratie in Nederland buiten de Randstad. Na een periode van teruggang als gevolg
van het ineenstorten van de textiel is het Twentse bedrijfsleven nu springlevend. Het gebied ligt op de hoofdspoor- en wegverbinding tussen de Randstad en
de stedelijke zwaartepunten in Midden- en Noord-Duitsland, Scandinavië en het
noordelijke deel van Oost-Europa. Voorts ligt het nabij het Ruhr-gebied, aan
de hoofdverbinding tussen dit gebied en Noordwest-Duitsland. Het gebied
beschikt over een luchtvaartterrein, en via het Twente-kanaal zijn de steden
op het internationale stelsel van vaarwegen aangesloten.
Naast de drie grote steden heeft Twente een groot aantal kleinere steden en
dorpen, die zich over het algemeen voorspoedig ontwikkelen. In het landelijke
gebied is landbouw
een belangrijke bestaansbron. De agrarische bedrijven in
Twente zijn gemiddeld iets groter dan in overig Overijssel.
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3.3 Infrastructurele opbouw

Spoorverbi.ndingen
Twente is ontsloten door verschillende spoorlijnen. De huidige verbindingen

zijn:

* Enschede -Hengelo-Almelo-Randstad;

* Enschede - Hengelo - Zutphen;
* Randstad-Hengelo-Osnabrück-Hannover;
* Almelo-Zwolle;
* Almelo -Mariënberg.

De knelpunten betreffen:

de verbinding Randstad-Arnhem-Hengelo-Osnabrück (kwali tei tsni veau: Eurocity, hoofdtransportas personen en goederen);
de verbinding Randstad-Almelo-Hengelo-Enschede (kwaliteitsniveau, doortrekking naar Münster);
de verbinding Enschede-Hengelo-Almelo-Zwolle( -Groningen) (electrificatie,
snelheid, frequentie, comfort).

Het provinciale beleid is er op gericht deze knelpunten op te heffen.

Wegverbindingen
Het hoofdwegennet in Twente wordt gevormd door de A i (Randstad-HengeloOsnabrück), de A 35 (Zwolle-Almelo-Hengelo-Enschede-Gronau). Van de A 35 dient
het gedeelte Almelo-Zwolle nog te worden gerealiseerd, waarbij de wijze van
ui tvoering in samenhang met de verbetering van de spoorverbinding wordt
bezien. Bi j Enschede ontbreken nog twee stukken; voltooiing hiervan is
voorzien in de planning van het rijk.
De belangrijkste regionale wegverbindingen binnen het stadsgewest zijn:
Enschede - Oldenzaal, Enschede - Hengelo en Hengelo - Borne - Almelo.

Waterverbindingen
Het Twentekanaal verbindt nu Almelo, Hengelo en Enschede met de internationale
vaarroutes. In de toekomst zal dit
worden verruimd tot klasse V. Tevens is er
een studie gaande naar de mogelijkheden tot het doortrekken van het kanaal
naar het Mittellandkanaal.

Vliegverbindingen
Ten Noorden van Enschede is het vliegveld Twente aanwezig, dat zorgt voor
vliegverbindingen tussen Twente en Schiphol. Vliegverbindingen worden bevorderd, mede in relatie tot verbindingen via Greven (BRD).
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4. ONTIKKELINGEN IN DE TOEKOMST
4.1 Uitgangspunten
Belangrijk voor de toekomstige ontwikkeling is dat bij de uitbreiding van de
woon- en werkgebieden in het stadsgewest zoveel mogelijk rekening wordt
gehouden met een aantal uitgangspunten, die aan het rijks-, provinciaal en
gemeentelijk ruimtelijk beleid kunnen worden ontleend. Deze uitgangspunten
dienen als basis voor de te formuleren beleidsalternatieven die de m.e,r.
dient te onderzoeken. In hoofdstuk 6 staan de wettelijk verplichte beleidsvarianten aangegeven.

Uitgangspunten:
* behoud van de ecologische hoofdstructuren, en culturele en landschappelijke

waarden;
*
*
*
*
*
*

concentratie van wonen en werken in de grote steden;
goed woon- en werkmilieu;
goede bereikbaarheid van stadscentrum en -voorzieningen;
beperken van WOOD- werkverkeer;
sparen van het milieu;
behoud van het stedelijk groen;
* integrale afweging voor locatie-functie (woningbouw
en bedrijfsterreinen
soms beide op een locatie mogelijk =? meeste geschikt functie kiezen);
* goede aansluiting op bestaande infrastructuur.

4.2 Behoefte aan woningbouw- en bedrijfsterreinlocaties

Woningbouw
In tabel i wordt een overzicht gegeven van de raming van de woningbouwbehoefte
in het streekplan Twente en de sinds 1990 al gerealiseerde bouw van woningen.

Tabel I: Raming woningbouw behoefte en gerealiseerde bouw

gerealìseerde bouw van 1990
tot 1993 (netto)

Raming streekplan 1990 tot 20 10

Il.500

1.100

Hengelo-Borne

8.000

1.200

Almelo-Wierden

6.000

1. 200

Enschede-Glanerbrug

I

Totaal

I

25.500
I

3.500

I

Toelichting tabel i

Uit de cijfers in tabel i blijkt dat de woningvoorraad in het stadsgewest
Twente in de jaren 1990 - 1992 is uitgebreid met netto 3.500 woningen.
Voor de periode 1993 tot 2010 bedraagt de woningbehoefte derhal ve 22.000
woningen. Hierbij dient opgemerkt te worden dat de cijfers in de 2e kolom de
totalen zijn van de gerealiseerde netto woningbouw voor het stadsgewest
Twente, gebaseerd op vastgestelde cijfers voor 1990 en 1991 een voorlopige
cijfers van 1992. Bij dit aantal van 22.000 woningen dient nog een aantal van
ca. 3000 woningen te worden opgeteld, nl. de raming voor de vervanging van
woningen in de bestaande voorraad, die niet ter plekke kunnen worden herbouwd.
De totale raming komt dan rond de 25.000 woningen te liggen.

10

Tabel 2: Woningbouwprogrammering stadsgewest Twente, 1993 tot 2010
1993
2010

tot

vigerencle/pijp-

binnenstad

lijn plannen

behoefte

behoefte

minimaal

maximaal

I

H.900

5.000

900

-

4.700

2.200

6.000

Hengelo..Borne

7.750

2.500

1.000

-

2.000

3.250

4.250

Almelo-Wierden

5.500

1.600

500 - 1. 500

2.400

3.400

Ens ehede -Glanerbrug

1

Totaal

11

25.150

1

9.100

1

2.1.00 - 8.200

11

7.850

I1

13.650

I

Toelichting op tabel 2
In de Ie kolom van de tabel staat de raming van de woningbouwbehoefte per
stadsgewestdeel aangegeven voor de periode 1993 tot 2010, waarbij in beperkte
mate rekening is gehouden met trendmatige ontwikkelingen van de laatste jaren.
In de volgende kolom is weergegeven in welke aantallen woningen al is voorzien
in vigerende en in procedure zijnde plannen. De daarop volgende kolom laat
zien hoeveel woningen naar schatting in de binnenstad bij een beperkte
(tegenvallende) ontwikkeling en hoeveel bij een gunstige ontwikkeling (maximale benutting van de mogelijkheden) kunnen worden gebouwd. Omdat aan benutting
van de binnenstedelijke bouwmogelijkheden nog flinke onzekerheden verbonden
zijn, met name vanwege bodemverontreinigingen, moet rekening worden gehouden
met de mogelijkheid dat een belangrijk deel van de binnenstadslocaties niet
binnen de geplande termijn tot stand komt. Hoewel het beleid er zeker op
gericht moet zijn de binnenstedelijke locaties maximaal te benutten, is het in
het kader van het MER verstandig uit te gaan van de maximale raming, dus van
een behoefte aan nieuwe locaties voor 13.650 woningen.

Ui tgaande van een gemiddelde bruto woningdichtheid van 25 woningen per ha.

(d. w. z. inclusief voorzieningen als winkels, scholen, wijk- en buurtwegen,
wijk- en buurtgroen) , betekent dat een ruimtebeslag van ca 545 ha.

Bedrijfsterreinen
Bij het verstedelijkingsbeleid conform het rijks- en provinciale beleid hoort
ook een uitbreiding van de bedrijf
terreinen en eventuele ontsluitingswegen
voor woon- en werkgebieden. In het streekplan Twente 1990 worden geen concrete

ui tspraken voor het stadsgewest gedaan over de geraamde behoefte aan uitbreiding van bedrijfsterreinen.
De huidige prognoses van de behoefte aan bedrijfsterreinen voor het stadsgewest zijn weergegeven in tabel 3. Ook hier wordt uitgegaan van de periode 1993
tot 2010.
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Tabel 3, raming van de bedri jfsterreinenbehoefte
Behoefteraming
1990- 2010 (in ha

netto)
Enschede/Hengelo/Borne
AlmelojWierden

Stadsgewest

(incl.

Bedri jvenpark)

Twente totaal

Te ontwikkelen in
de periode 19932010

to)

(

in ha bru-

300

170

190

165

490

335

Toelichting bij tabel 3

De raming van de toekomstige behoefte aan bedrijfsterrein is gebaseerd op de
verwachte ontwikkeling van de werkgelegenheid en een extrapolatie van de
uitgiftecijfers in de afgelopen jaren. Aan deze raming kleven daarom onzekerheden; met name de conjuncturele gevoeligheid van de uitgifte van nieuw
bedrijfsterrein maakt dat de raming met het nodige voorbehoud wordt gegeven en
als een indicatie moet worden beschouwd. De cijfers in de tweede kolom zijn
bepaald door van de netto ramingen in de eerste kolom af te trekken de
uitgifte in de jaren 1991-1992 en de nog beschikbare reserves; de daaruit
resul terende cijfers zijn omgezet in bruto cijfers, omdat de bruto terreinbehoefte voor het MER relevant is.
Voor Almelo geldt dat de ontwikkelingen op het Bedrijvenpark leiden tot een
forse groeiprognose . Op dit moment is niet duidelijk in hoeverre deze groei
ook aansluitend aan het bedrijvenpark kan worden gerealiseerd.
Wat de raming voor Enschede/Hengelo betreft zij opgemerkt dat deze gemeenten

wordt o. a.
veroorzaakt door de wijze waarop het ambitieniveau is vertaald in ruirntebein het kader van het IGSP uitgaan van een hogere raming. Dit

hoef

te .

4.3 Autonome ontwikkelingen
In het MER dient de zogenaamde autonome ontwikkeling aangegeven te worden
(art. 7.10 eerste lid onder d van Wmb). Dit is de ontwikkeling van het gebied
en de bijbehorende milieu-effecten die optreden als de voorgenomen activiteiten niet worden uitgevoerd. Het beleid dat wel wordt uitgevoerd is datgene wat
in vigerende en al in procedure zijnde plannen is neergelegd. De mogelijke
effecten van nog lopende of inmiddels voltooide activiteiten in het studiegebied, en van activiteiten waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat ze
worden uitgevoerd, dienen beschreven te worden. Eventuele onzekerheden dienen
ook te worden besproken.
Deze ontwikkeling houdt in dat het rijks- en provinciale beleid ten aanzien
van concentratie van bevolking en werkgelegenheid in het stadsgewest niet
wordt uitgevoerd. De beschrijving van de autonome ontwikkeling is dan ook
bedoeld als referentiebasis voor de aspecten m. b. t. de gevolgen voor het
milieu zoals deze in hoofdstuk 5 worden besproken. De autonome ontwikkelingen
komen in hoofdstuk 6 terug in de vorm van een zogenaamde nul variant, hetgeen,
evenals de autonome ontwikkeling, een fictieve situatie is.
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5. BESTAAE EN TE VEWACHTEN GEVOLGEN VOOR HET MILIEU
Het MER bevat tenminste: Ileen beschrijving van de bestaande toestand van het
milieu i'" 11 Wmb, art. 7.10, eerste lid onder cl. Daarnaast bevat een MER ten
minste: "een beschrijving van de gevolgen voor het milieu, 11 Wmb art 7.10,
eerste lid onder e.

De aspecten van 'het milieu' waarvoor het voorgenomen initiatief gevolgen kan

hebben zijn:
* Flora, fauna en ecosystemen;
* bodem en water;

* landschap, archeologie en cultuurhistorie ;
* WOOD- en leefmilieu, waaronder aspecten van geluid, lucht, veiligheid;
* situering en mobiliteit.

In het hiernavolgende wordt, kort, per aspect aangegeven welke milieugevolgen
nader zullen worden beschouwd. De huidige situatie van de milieu-aspecten zal

omtrent deze aspecten.
De te verwachten gevolgen zullen m. b. v. het m. e. r. worden onderzocht, Hierbij

worden beschreven aan de hand van al aanwezig materiaal

wordt, waar mogelijk, onderscheid gemaakt in de milieu-effecten voor de
bouwlocaties zelf en de milieu-effecten voor de omgeving van de locaties.

Flora. fauna en ecosystemen:

- de aantasting of verandering van flora en belangrijke biotopen door bestem-

mingsverandering ;
- de verstoring van ecologische relaties met het omringende gebied en de

gevolgen hiervan;
de verstoring van ecologische relaties als gevolg van recreatieve ontwikke-

ling;

het verdwijnen van bepaalde oppervlakten van vegatatietypen;
posi tieve effecten voor natuur en landschap door toepassing natuurbouw.

Bodem en wa ter:
Be ïnvloeding bodemgebruik voor de omgeving en ter plaatse;
de directe en indirecte gevolgen van het benodigde grondverzet voor de
bodeIDopbouw in het studiegebied;
de veranderingen van de toekomstige waterhuishouding in het gebied;
- kwaliteitsverandering in de bodem, grondwater en oppervlaktewater door
realisering van de w?ningbouw en bedrijfsterreinen;

aanwezigheid van bode~- en grondwaterverontreiniging.
Landschap, archeologie en cultuur historie:
welke landschappelijke, cultuurhistorische , bouwhistorische en archeologische elementen gaan door de activiteiten verloren of worden aangetast;
het aangeven in hoeverre er aantasting of verandering van geomorfologische

waardevolle elementen optreedt.
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Woon- en leefmilieu:

Geluid:
hinder die zal

optreden als gevolg van de realisering van de bouw op de

omgeving;
hinder van buiten de lokaties aanwezige bronnen op de te realiseren projec-

ten;
hinder in de woonwijken als gevolg van activiteiten binnen de wijk;
- aan te leggen infrastructuur en de te verwachten verkeersintensiteiten;

Lucht:
af - of toename van luchtverontreiniging als gevolg van veranderende ver-

keerssituaties;

- verandering in de luchtkwali tei t door verandering van het grondgebruik;

Veiligheid:
- verandering in veiligheidsituatie door mogelijk toekomstige vervoer van

gevaarlijke stoffen;

Situering en mobiliteit:
afstanden tot (centrum)voorzieningen en werk- resp. woongebieden;

mogelijkheden voor beperking automobili tei t;
- bevordering gebruik van openbaar vervoer en fiets.
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6. BELEIDSVARIANEN
Het is de bedoeling dat voor vergelijking van de potentiële locaties gebruik
wordt gemaakt van de zogenaamde mul ticri teria-evaluatiernethode. Daarin wordt
uitgegaan van een aantal duidelijk geformuleerde beoordelings(toetsings)criteria. Deze criteria kunnen worden gegroepeerd in criteriumgroepen. Deze kunnen
de basis vormen voor verschillende beleidsvisies en de daarop gebaseerde

al ternatieven , die met deze methode goed gevalueerd en beoordeeld kunnen
worden. In het kader van de voorbereiding van het IGSP zijn twee conceptverstedelijkingsmodellen opgesteld waarvan beoordeling gewenst is. Mede in
verband daarmee komen de volgende beleidsvarianten in ieder geval aan de orde:
* Het nulalternatief : dit alternatief kan worden gedefinieerd als de situatie
waarin de voorgenomen acti vi tei ten niet worden uitgevoerd. Er zal dan alleen
worden gebouwd voor zover in vigerende plannen is voorzien. Dit alternatief is
een fictief alternatief omdat het bij de streekplanherziening niet de vraag is
of er wordt gebouwd, maar waar er wordt gebouwd. Dit alternatief dient echter
als vergelijkingsbasis voor andere alternatieven;
* het meest milieu-vriendeli jke alternatief : dit alternatief kan worden
gedefinieerd als het alternatief waarbij de schadelijke milieu-gevolgen het
kleinst zijn. Dit alternatief kan echter pas beschreven worden nadat een MER
is uitgevoerd, en bekend is welke alternatief het predikaat "meest milieuvriendelijkIl kan worden toegeschreven. De locatie of combinatie van locaties
die de minste schadelijke milieu effecten teweeg brengt, wordt een "meest
milieuvriendelijk" alternatief genoemd;
* Het beperkte mobilitei tsal ternatief : dit al ternatief is te definiëren als
het locatie-alternatief dat de minste extra mobiliteit met zich meebrengt.
Vooral het bundelingsbeleid van wonen, werken en voorzieningen is hierbij van
belang; voor het zuidelijke deel van het stadsgewest voorziet het hieronder
genoemde voorkeursmodel al in belangrijke mate hierin;
* concept-model A IGSP: dit alternatief is te omschrijven als het alternatief
waarbij de twee steden in het stedelijk knooppunt Enschede/Hengelo aan de
stadsranden wordt uitgebreid (concentrisch model);
* concept-model B IGSP (voorkeursmodel) ; dit alternatief is te omschrijven als
het alternatief waarbij een deel van de uitbreiding van het stedelijk knooppunt plaatsvindt in het gebied tussen Hengelo en Enschede (meer bandstedelijke
ontwikkeling). Dit
concept verdient in de visie van Enschede en Hengelo de
voorkeur, mede omdat in dit model beperking van de mobiliteit uitgangspunt is,
door bundeling van wonen, werken en voorzieningen in het tussengebied.
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Adressen:

lni tiatiefnemers:

Gedeputeerde staten van Overi jssel
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078

8000 GS Zwolle
te. 038 - 252525

Burgemeester en wethouders van Almelo

Stadhuisplein I
Postbus 5100

7600 Ge Almelo
tel. 05490 - 41111

Burgemeester en wethouders van Enschede
Langestraat 24
Postbus 20

7500 AA Enschede
tel. 053 - 818181

Burgemeester en wethouders van Hengelo

Burg. Jansenplein i
Postbus 18

7550 AA Hengelo
tel. 074 - 459876

Bevoegd gezag:
Provinciale staten van Overijssel
Luttenbergstraat 2
Postbus 10078

8000 GB Zwolle
Commissie voor de milieu-effectrapportage:

Arthur van SchendeIstraat 800
Postbus 2345

3500 GH Utrecht
tel. 030 - 347 666
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Bi jlage 2. Overzicht bestemmingsplannen woningbouw (capaciteit:; 100 woningen)

Almelo:
Windrnolenbroek
Markgraven Oost

Stationsomgeving
- Hedeman

Scholen
- Nieuwland

Hengelo:

Roershoek iv
GMZ

Woolde Bloembuurt
Hengelose Es Noord Ie fase

Heemaf
- Slangenbeek/ Vossenbel t

Enschede:
De Bothoven

Het Getfert
Horstlanden- Veldkamp

Boddenkamp
- CromhoffsbleekjKotman
Boswinkel/ Braker

Deppenbroek

Stroinkslanden
Wesselerbrink
Schi phol t-Glanermaten
Eekmaat
Het Zwering
Enschede -Glanerbrug

Bijlage 3: korte beschrijving van enkele ruimtelijk relevante plannen en
notar s

RIJKSPLAEN :
De Structuurschets Stedelijke Gebieden 1985
In de SSG 1985 wordt het algemeen ruimtelijk beleid voor de stedelijke gebieden, dat in de verstedelijkingsnota is neergelegd, nader uitgewerkt voor de
periode van 1985 tot einde van de jaren negentig. Deze schets wordt gebruikt
als beoordelingsbasis voor provinciaal en gemeentelijk beleid. Het stedelijk
gebied rond de Twentse stedenband wordt als stadsgewest aangemerkt. Voor dit
stadsgewest, dat als matig verstedelijkt gebied wordt aangemerkt, wordt
gestreefd naar een vestigingsoverschot, het benutten van de economische
ontwikkelingsmogelijkheden en gedane investeringen, en een goede ontwikkeling
van het maatschappelijk functioneren vooral met betrekking tot grensover-

schrijdend beleid.
De Vierde nota over de ruimtelijke ordening Extra (VINE)
Hierin wordt het ruimtelijk beleid, dat in de Vierde Nota aangevangen was, op
evenwichtige wijze afgerond en verder uitgewerkt. De VINEX geeft onder andere
aandacht aan de uitvoerbaarheid van het ruimtelijk rijksbeleid en het stedelijk inrichtingsbeleid en bouwt daarmee onder andere voort op de in het SSG
1985 voorgestelde beleid. In deze VINEX komen drie beleidsterreinen aan de
betreffen de verbetering van de algemene bereikbaarheid van voorzieorde. Dit
ningen' geleiding van de mobiliteit en verbetering van de leefbaarheid.
Voor Twente is het volgende van belang: Enschede en Hengelo wordt aangemerkt
als stedelijk knooppunt. "Binnen de Twentse stedenband" (Enschede/Hengelo/Al-

melo) 11 worden de mogelijkheden voor een hoogwaardig openbaar vervoersysteem in
Enschede/Hengelo aanvullend op de NS-lijn en de stedelijke openbaar vervoernetten onderzocht, in combinatie met de ontwikkeling en benutten van Alokaties voor werkgelegenheid en optimale benutting van mogelijkheden voor
herstructurering en verdichting in de steden Enschede en Hengelo. Aandacht
voor de binnenstadsgewestelijke geledingsfunctie van het gebied tussen Almelo
en Hengelo blijkt gewenst. "
(VINEX III, p.184)

Het Tweede Structuurschema Verkeer en Vervoer (SVV 11)
Het SVV I I is een verdere uitwerking van het beleid van het hierboven beschreven beleid uit de VINEX, toegespitst op de beleidsgebieden verkeer en vervoer.
In het SVV II staan drie beleidsvelden centraal, namelijk: het concentreren
van verstedelijking, de landelijke gebieden en de leefbaarheid van het platteland. Door de concentratie van de verstedelijking wil het rijk een vermindering van de mobiliteit bereiken.
Voor Twente is het volgende van belang: voor wegverbindingen; aanleg van N35
Enschede Oost-Duitse grens, aanleg N36 Vriezenveen-Almelo. Voor spoorverbin-

dingen; Arnhem-Hengelo, Zwolle-Almelo een vergroting van de capaci tei t en
snelheid. Afgevoerd worden de verbindingen Enschede -Boekelo, GlanerbrugLosser, Enschede-Lonneker, Enschede-Gronau. Voor het hoofdvaarwegennet wordt
gewezen op verbreding van het Twentekanaal tot klasse V. Bij de uitbreiding
van het stadsgewest zal met de bovenstaande ontwikkelingen rekening moeten

worden gehouden.

Het Nationaal Natuurbeleidsplan
In dit plan worden de doelstellingen en hoofdlijnen van het natuur- en landschapsbeleid van de rijksoverheid weergegeven. Ook dit plan draagt bij aan de
ui twerking van de VINEX.

De hoofddoelstelling van dit plan is de duurzame instandhouding, herstel en
ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden. Twente is vooral als

, hogere zandgrond i van belang. Het stadsgewest moet voorkomen dat er vervui I ing of verdroging van het gebied optreedt. Wat betreft de natuur in de stad,
dient rekening te worden gehouden met de groene ruimtes i die belangrijk zijn
voor het instandhouden, ontwikkelen en versterken van ecologische en belevingswaarden. De relaties tussen de verschillende groene zones moet worden
versterkt. Ook hier is het gebruik van de natuur (bijvoorbeeld voor recreatie)

van belang.
Om bijzondere natuur- en landschapswaarden in stand te houden, benoemt het
rijk een ecologische hoofdstructuur. Binnen deze in het stadsgewest voorkomen-

de ecologische structuren dienen acti vi tei ten als woningbouw, infrastructurele
werken, aanleg van industrieterreinen, en grote bebouwingen te worden verme-

den.
Het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) (ontwerp-pkb)

Het hoofddoel van het SGR is, dat in het landelijk gebied concrete maatregelen
zullen moeten worden getroffen en acties worden ondernomen, die tot doel
hebben om voldoende ruimte te bieden voor het voortbestaan dan wel het
ontwikkelen van de verschillende functies in het landelijk gebied, terwijl de
duurzaamheid, identiteit en gebruikswaarde van het landelijk gebied in zijn
geheel zo goed mogelijk worden behouden of ontwikkeld. Wat betreft Twente zijn
vooral de gebieden als waardevolle cultuurlandschappen, zandgebieden, land- en
tuinbouw in het landelijk gebied en de ecologische hoofdstructuren van belang.
Hier dient het beleid gericht te zijn op behoud, herstel, ontwikkeling en

versterking van de kwali tei t en verscheidenheid van het landschap.
Het Structuurschema Militaire Terreinen (SMT)
Het vliegveld Twente heeft een militaire functie, zoals vastgelegd in het SMT.
De bijbehorende zonering is in het streekplan Twente opgenomen. Binnen de
zonering is grootschalige woningbouw uitgesloten.
De recent uitgebrachte priori tei ten-nota van het ministerie van Defensie,
voorziet in een vermindering van het aantal vliegbewegingen. Dit
kan tot
gevolg hebben dat de zonering wordt aangepast.

REGIONAL PLAEN:
Streekplan Twente 1990

De voor de streekplanherziening Stadsgewest Twente (SST) meest relevante

uitspraken en randvoorwaarden vanuit het vigerende streekplan ZlJTI in de
startnoti tie al aangegeven, met name in par. i. 5 en hoofdstuk 4.

Het Beleidsplan natuur en landschap Overijssel 1992-1998 (BNLO)

plan is een uitwerking gegeven aan het beleidveld natuur en landschap
Overijssel J dus ook voor het gebied rondom het stadsgewest Twente.
De relevante gebieden met aanzienlijke natuur- en landschapswaarden bij
Enschede zijn vooral te vinden rondom Lonneker J ten noorden van Clanerbrug,
In dit

voor heel

ten zuidoosten van Enschede, in de omgeving van Boekelo, ten westen van
Enschede. De gebieden bij Hengelo zijn te vinden tussen Hengelo en Borne,
rondom het vliegveld Twente, ten zuiden en westen van Hengelo. Rond Almelo
zijn de gebieden ten oosten en ten zuiden van groot belang. Het gaat meestal
landschap met veel natuur- en landschapswaarden . Een goede
om agrarisch cul tuur
afweging tussen deze waarden en de noodzakelijke stedelijke uitbreiding zal
plaatsvinden aan de hand van een in procedure te brengen streekplanherziening
voor de ontwikkeling van het stedelijk gebied (nl. de SST).

GEMENTELIJK PIANN:
De Kadernota Enschede

De nota moet dienen als toetsingskader voor de ruimtelijk ontwikkelingen voor
het stedelijk gebied in Enschede tot het jaar 2000. De hoofddoelstellingen van
de gemeente Enschede zijn o. a. het beleid van de rijks- en provinciale plannen, -nota' s, -schetsen en -structuurschema' s te concretiseren en te vertalen
naar lokaal niveau teneinde het toe te passen op de gewenste (ruimtelijke)
ontwikkelingen van Enschede.
Voor de woningbouw heeft Enschede in de toekomst ongeveer 11.000 woningen
nodig, waarvan er 9000 in en aan de stad moeten worden gebouwd. Bij de
ui tbreiding van de stad zal rekening worden gehouden met de groene corridors
die zowel ecologische als recreatieve uitwisseling mogelijk maken. De groene
lobben zullen niet worden aangetast en zo mogelijk verder worden versterkt.
Tevens zal het autogebruik worden geconcentreerd op de hoofdwegen zodat de
woonwijken van verkeer kunnen worden ontlast.
Het bandstedelijk concept zal met Hengelo worden uitgewerkt. De ontwikkeling
van Enschede zal zoveel mogelijk binnen de stadsgrenzen plaats vinden. Voor
nieuwe lokaties zal vooral het gebied tussen Enscliede en Glanerbrug en het
gebied in de richting van Hengelo worden bekeken.

De Oriënteringsnota Hengelo
Deze nota geeft de uitspraken van de gemeente Hengelo weer over de gewenste
ontwikkelingsrichting van Hengelo tot het jaar 2010.
In het kader van de positie van Hengelo (eventueel in combinatie met Enschede)
te versterken in europees i landelijk en regionaal verband, is het nodig de
ruimtelijke structuur van Hengelo uit te breiden. Belemmeringen daarbij vormen
echter de geluidszonering van vliegveld Twente, de aanwezigheid van grondwaterbeschermingsgebieden, de milieuzonering van di verse industrieterreinen, het
omringende waardevolle landschap, de aanwezigheid van hoogspannings - en
aardgastransportleidingen, het verkeerslawaai en de bodemverontreiniging.
De totale woningbehoefte in de toekomst is voor Hengelo en Borne ca. 9250 tot
het jaar 2010. De totale behoefte van Hengelo aan bedrijfsterreinen is ca. 60
ha. Gebieden voor de ontwikkeling van groenstroken zijn aanwezig bij het
gebied tussen Hengelo en Borne, tussen Hengelo en Enschede en het gebied
tussen de Deldenerstraat, de spoorlijn Hengelo-Zutphen en de Rijksweg 35.
Ui t de Ontwikkelingsstudie Hengelo/Borne (maart 1992) blijkt overigens dat de
ontwikkeling van woningbouw
en bedrijfsterrein in het tussengebied tussen
Hengelo en Borne mogelijk is in relatie tot de aanwezige landschappelijke en
ecologische waarden.
De al aanwezige bedrijfsterreinen dienen te worden versterkt.
Met betrekking tot verkeer en vervoer zijn een aantal infrastructurele werken
nodig, zoals een verbeterde aansluiting op de A 35, het beter ontsluiten van
de stationsomgeving , een goede ontsluiting van de wijk Vossenbel t en het
doortrekken van verschillende wegen. Tevens moet het openbaar vervoer tussen
Hengelo en Enschede verbeterd worden.

Het autogebruik in het centrum zal worden tegengegaan met een stringent
parkeerbeleid en het verbeteren van fietspaden.

ME Eschmrke
In de startnotitie voor het inrichtings -MER Glanerbrug, staat aangegeven dat
de gemeente Enschede het gebied tussen Enschede en Glanerbrug als een nieuwe
locatie met woningbouw, voorzieningen en infrastructuur tot ontwikkeling wil
brengen. Op basis van een selectie aan de hand van drie criteria (minimalisering landschappelijke schade, beperking hinder woonwijk, beperking aantal
autokilometers) kwam dit gebied tussen Enschede en Glanerbrug als "meest
geschikt gebied" naar voren om in de toekomst te functioneren als uitbreidingsmogelijkheid voor woningbouw. Deze criteria zijn gebaseerd op ruimtelijke, in overeenstemming met advies van de MER-cie, gebaseerd op het ruimtelijke
concept van het zogenaamde "bandstedelijke concept".
Relevant zijn hier vooral de wijk Dolphia, het Euregio bedrijvenpark en de
aanwezige bedrijven (die hinder voor toekomstige woonwijken kunnen veroorzaken) voor toekomstige inrichting. De gemeente Enschede wilde een MER opstellen
voor ongeveer 11.000 woningen, uitgaande van een planning tot het jaar 2000.
De provincie acht het wenselijk uit te gaan van een grotere planperiode , in
combinatie met een grotere omvang van het aantal te bouwen woningen.

Structuurnota Almelo (1974/1976)

De structuurnota Almelo 1974 (met wijzigingen in 1976) is een beleidsplan voor
de ruimtelijke ontwikkelingen van de gemeente Almelo tot het jaar 1985, met
een globale vooruitblik tot het jaar 2000. De vooruitblik tot het jaar 2000 is
echter van te globale aard om daaraan de te wensen ruimtelijke uitbreidingen
van de gemeente Almelo voor de periode 1995-2010 te kunnen koppelen; de
inzichten over mogelijke locaties voor bouw van woningen en de aanleg van
bedrijfsterreinen is in de loop van de tijd veranderd, en verdient een nieuwe
plaats. De gemeente Almelo is dan ook bezig met het opstellen van een nieuw
plan, dat de structuurnota van 1974 kan vervangen.

