
Samenvatting en mogelijke beantwoording zienswijzen. 

 
In november 2012 is het nieuwe erfgoedbeleid vastgesteld door de raad. Onderdeel 
daarvan is dat de gemeentelijke monumentenlijst wordt aangevuld met een aantal 
naoorlogse panden conform een advies van het Oversticht uit 2008. 
Het gaat om: 
De Bethelkerk (J.H. Boschstraat 30); Detakerk (H.B. Blijdensteinlaan 30); 
Maranathakerk (2e Emmastraat 60); Apostolisch genootschap (Van der Waalslaan 25); 
Gebouwen Vitens (Weerseloseweg 183); Voormalig kantoor Menko (Voortsweg 131); 
Hoofdgebouw waterzuivering (Lonnekerbrugstraat 175); De appartementencomplexen 
Laaressingel 1-23, Kortenaerstraat 20-30, Bentrotstraat 2-26, Oldenzaalsestraat 202-
246, Oliemolensingel 208-258. 

 

Voorgenomen besluit. 
Alle eigenaren hebben het voornemen tot aanwijzing ontvangen en met alle eigenaren 
die daar prijs op stelden, zijn gesprekken gevoerd om de consequenties van aanwijzing 
toe te lichten en om de reacties te vernemen. Op alle panden rust voorbescherming in 
afwachting van het definitieve besluit.  

 

Zienswijzen. 
Vrijwel alle eigenaren hebben zienswijzen ingediend. Zij zijn vrijwel allemaal tegen 
aanwijzing.  
De argumenten die zij aanvoeren zijn: 

1. Door de aanwijzing worden zaken die bij ‘gewone’ panden 
bouwvergunningvrij zijn, bouwvergunning plichtig. Dat leidt tot 
proceduretijden, hogere plankosten, hogere materiaalkosten en bouwleges. 

2. Er is een monumentenvergunning nodig en die kost sinds 2104 € 250,- 
3. De vrijheid wordt beperkt want er is geen vrijheid in materiaalkeuze en 

vergunningen kunnen worden geweigerd. 
4. Door de monumentenstatus wordt een pand moeilijker verkoopbaar (want 

duurder in onderhoud en beperking van mogelijkheden). 
5. Het is onrechtvaardig om deze kosten te laten dragen door de afzonderlijke 

eigenaren terwijl de aanwijzing gebeurt vanuit het algemeen belang. 
6. Het is onrechtvaardig dat mensen worden geconfronteerd met extra kosten 

terwijl daar niets tegenover staat zoals subsidie. 
 

De reactie op bovenstaande zienswijzen is verwoord in het voorstel van B&W waar dit 
document een bijlage bij is. 
 
Daarnaast zijn er specifieke zienswijzen:. 
 

7. Appartementencomplexen. 
Als aanwijzing toch wordt doorgezet dan alleen de buitenkant beschermen want 
de binnenkant is nergens meer origineel. Tuinen moeten buiten de aanwijzing 
worden gehouden. 
 
Mogelijke beantwoording: 
De appartementencomplexen zijn volgens de redengevende omschrijvingen 
gewaardeerd vanwege de architectuurhistorische- , stedenbouwkundige-, 
cultuurhistorische- en ensemblewaarde. Zij bestaan uit een groot aantal 
verschillende appartementen. Te verwachten is dat deze appartementen in de 
loop der jaren op veel manieren individueel zijn aangepast en verbouwd en dat 
daardoor nog maar een enkel appartement zijn oorspronkelijke indeling en 
interieur zal hebben. De waardering gaat vooral over het bouwvolume, de 
architectuur van de buitenkant en de gebruikte bouwmaterialen, is de 



binnenkant van de appartementen minder relevant. En hoewel de systematiek 
van de aanwijzing met zich meebrengt dat de ook de binnenkant valt onder de 
bescherming kan, gezien het grote aantal bewoners in de loop der tijd verwacht 
worden dat geen enkel appartement nog origineel is. Daarom is het redelijk die 
buiten de bescherming te houden om daarmee ook de lasten voor de eigenaren 
te beperken.  
PM. Steekproefsgewijs kunnen een aantal appartementen worden bezocht om 
te beoordelen of het zinvol is om de binnenkant te beschermen. 
 
J. H. Boschstraat 30 (Bethelkerk). 
De monumentenstatus mag de wijze waarop wij ons geloof willen beleven en 
ons gebouw daartoe willen gebruiken, niet hinderen. Als toch wordt 
aangewezen dan willen wij dat de binnenkant buiten de bescherming blijft. 
Verder is het erg teleurstellend dat geld dat nu gaat zitten in de 
monumentenstatus (duurder onderhoud, leges) niet kan worden besteed aan 
onze maatschappelijke activiteiten. 
 
Mogelijke beantwoording. 
Ook wanneer de binnenkant beschermd is, is het mogelijk daaraan 
aanpassingen te doen. Daarvoor zijn goede voorbeelden binnen Enschede te 
vinden. Bescherming betekent niet dat er geen ontwikkelingen meer mogelijk 
zijn. Alleen geldt dat bij een monument een ontwikkeling wordt getoetst aan het 
effect op de monumentale waarden. Maar daarbij dient ook altijd het belang van 
de gebruiker te worden meegenomen. Ook bij de kerken die al gemeentelijk- of 
Rijksmonument zijn, heeft de monumentenstatus niet geleid tot het 
tegenhouden van ontwikkelingen. 
Wij begrijpen dat het teleurstellend is dat geld dat besteed moet worden aan de 
monumentenstatus, niet kan worden besteed aan maatschappelijke activiteiten. 
Tenzij er geld beschikbaar komt om in een financiële compensatie te voorzien, 
is hier helaas niets aan te doen. 
 

 
8. Tweede Emmastraat 60 (Maranathakerk). 

De binnenkant van het gebouw willen we zonder extra procedures en kosten 
kunnen aanpassen aan de manier waarop wij ons geloof willen belijden. 
 
Mogelijke beantwoording. 
Ook wanneer de binnenkant beschermd is, is het mogelijk daaraan 
aanpassingen te doen. Daarvoor zijn goede voorbeelden binnen Enschede te 
vinden. Bescherming betekent niet dat er geen ontwikkelingen meer mogelijk 
zijn. Alleen geldt dat bij een monument een ontwikkeling wordt getoetst aan het 
effect op de monumentale waarden. Maar daarbij dient ook altijd het belang van 
de gebruiker te worden meegenomen. Ook bij de kerken die al gemeentelijk- of 
Rijksmonument zijn heeft de monumentenstatus niet geleid tot het tegenhouden 
van ontwikkelingen. 
 

 
9. Weerseloseweg 183 (Vitens). 

De panden die worden aangewezen zijn na 2016 overbodig voor de 
drinkwaterwinning. In de huidige planning van Vitens is opgenomen dat 2 van 
de 3 gebouwen worden gesloopt. Voor het derde pand wordt herbestemming 
overwogen. Als dat niet lukt, ligt sloop voor de hand. Verder wordt ongeveer ¾ 
deel van het terrein van Vitens (100 ha.) verkocht. Als het voorkeurstracé van 
de NOEK over het terrein Vitens loopt, ontstaat er een directe relatie met het 
project ‘optimalisering waterwinning, ontsluiting, herbestemming’. Door deze 
samenloop van ontwikkelingen is het voor Vitens onbespreekbaar om nu mee 
te werken aan aanwijzing als monument. Vitens wil wel vanuit een positieve 



grondhouding praten over herbestemming. Maar dan moeten de huidige 
projecten ongestoord door kunnen gaan. 
 
Bescherming betekent niet dat er geen ontwikkelingen meer mogelijk zijn. 
Alleen geldt dat bij een monument een ontwikkeling wordt getoetst aan het 
effect op de monumentale waarden. In de praktijk betekent dit dat van de 
eigenaar de inspanning wordt verwacht om al het mogelijke te doen om de 
panden zoveel mogelijk te behouden vanwege het algemene belang dat de 
panden hebben. Maar bij de beoordeling van wijzigingen of sloop van 
beschermde panden moet ook altijd het belang van de gebruiker worden 
meegewogen. Dit kan ertoe leiden dat een pand gesloopt wordt ondanks het feit 
dat het beschermd is. 

 

10. H.B. Blijdensteinlaan 30 (Detakerk). 
 

1. Het bestuur van de Detakerk bestrijdt de monumentwaardigheid van het 
pand. De argumenten die zij daarvoor aanvoert, worden onderschreven 
door architect L. Wevers van het bureau Levers&Van Luipen. Er worden de 
volgende argumenten aangevoerd: 

- De architectuur is niet bijzonder; 
- De architect is geen bekendheid; 
- De kerk is sober in vergelijking met andere kerken; 
- Stedenbouwkundig is zij niet beeldbepalend want zij ligt 

niet aan een doorgaande weg; 
- De DETA kerk is geen voorbeeld van de wijkgedachte 

 
2. De protestantse gemeente heeft ruim voordat er sprake was van mogelijke 

aanwijzing van het pand tot monument op grond van teruglopend 
kerkbezoek gekozen voor de Vredeskerk (Varviksingel) als geloofscentrum, 
hoewel de Detakerk vanwege haar centrale ligging meer voor de hand had 
gelegen. Maar er is voor de Vredeskerk gekozen omdat dit al een 
gemeentelijk monument was en men op grond daarvan een slechte 
verkoopbaarheid voorzag. De overige kerken waaronder de Detakerk 
zouden worden verkocht. De opbrengst van de Detakerk is daarbij, gezien 
de fraaie ligging van de kavel aan de cultuurmijl, als substantieel ingeschat 
en dat is meegenomen in de begroting voor de noodzakelijke verbouwing 
van de Vredeskerk. Deze verbouwing start binnenkort. Nu de Detakerk toch 
monument dreigt te worden, voorziet men een tekort bij de verbouwing van 
de Vredeskerk. 

 
3. De gemeente handelt tegenstrijdig door  enerzijds hulp aan te bieden bij het 

herbestemmen van kerkgebouwen  en anderzijds het herbestemmen 
belemmert door de monumentale status toe te kennen. 

 
4. De gemeente heeft de aanwijzing van het ROC gebouw ingetrokken omdat 

het een andere bestemming zal krijgen. De DETA kerk zit in dezelfde 
situatie. Daarom moet zij op dezelfde wijze behandeld worden als het ROC 
gebouw. 
 

5. Hergebruik als kerk achten wij uitgesloten gezien de ontkerkelijking. 
 

6. Als de gemeente volhardt, bieden wij het gebouw graag aan de gemeente 
aan ter koop. 
 

7. Als de gemeente toch aanwijst willen wij graag verschoond worden van de 
bouwleges voor de Vredeskerk. 
 



 
 
 
Mogelijke beantwoording. 
Ad 1. Het advies om de Detakerk aan te wijzen als gemeentelijk monument 
is afkomstig van het Oversticht. Dat geldt ook voor de redengevende 
omschrijving. Het Oversticht is een erkend bureau op het gebied van 
cultuurhistorie en ruimtelijke kwaliteit. Wij mogen daar zwaar gewicht aan 
toekennen. 
Dat de architect niet bijzonder is lijkt ons een onjuiste stelling. Zo zijn 
bijvoorbeeld de school aan het Elshofplein 7 (Rijksmonumentnr.  510638) en 
boerderij Het Stepelerveld (Rijksmonumentnr. 507742) ontworpen door 
deze architecten.  
Verder geeft het bestuur niet expliciet aan waarom de het kerkgebouw niet 
waardevol of bijzonder zou zijn voor Enschede. Er worden geen kerken 
genoemd met vergelijkbare kwaliteit in Enschede waaruit dit zou blijken. 
Daarbij geeft het bestuur aan dat het gaat om een sobere kerk in 
vergelijking met andere kerken. En daarmee onderstreept zij feitelijk een 
van de waarden (soberheid) die ook het Oversticht aangeeft. 
Daarnaast geeft het bestuur aan dat de kerk stedenbouwkundig niet van 
belang is aangezien zij niet aan een doorgaande weg ligt. Tegelijkertijd 
schat zij de mogelijke opbrengst van de kerk hoog in omdat de plek aan de 
cultuurmijl zo bijzonder is. En feitelijk is dat juist. De cultuurmijl is een 
belangrijke as in Enschede die belangrijke culturele elementen van de stad 
met elkaar verbindt. Er kan dus niet geoordeeld worden dat de ligging aan 
de cultuurmijl ertoe leidt dat deze prominente plek stedenbouwkundig niet 
van belang is.  
 
Ad 2.  
Wij kunnen ons voorstellen dat bij de keuze voor een kerk, de 
verkoopbaarheid van andere objecten ene rol heeft gespeeld. En het is 
inderdaad mogelijk dat de verkoopbaarheid van de DETA kerk afneemt door 
de monumentenstatus of dat de verkoopprijs daardoor wordt beïnvloed. Ten 
aanzien van woningen blijkt uit onderzoek weliswaar dat dit niet het geval is 
maar ten aanzien van gebouwen als kerken is naar ons weten een dergelijk 
onderzoek nooit uitgevoerd. Feit is dat sloop bij een monument niet snel 
realiseerbaar is en dat dit als een beperking kan worden ervaren. 
Aan de andere kant is ook niet op voorhand zeker dat plannen waarbij de 
kerk wordt gesloopt, bijvoorbeeld voor het realiseren van woningen, die 
momenteel niet passen in het bestemmingsplan (huidige bestemming is 
‘maatschappelijke voorzieningen’) zeker gerealiseerd kunnen worden. 
Het meenemen van de opbrengst van een object in de plannen bij een 
ander pand bergt daarmee altijd een risico in zich.  

 
 

Ad 3. Deze redenering kunnen wij niet helemaal volgen. Het doel bij het 
bieden van hulp bij herbestemmen is nu juist het in stand houden van het 
huidige gebouw. En dat voortbestaan wordt met een monumentenstatus 
nog extra ondersteund. Beide zaken werken dus in dezelfde richting.  
Daarbij betekent herbestemmen bijna altijd ook een ingreep in het gebouw. 
Een monumentenstatus staat dat niet in de weg al zal bij plannen altijd de 
afweging moeten worden gemaakt tussen het belang van het monument en 
het belang van de eigenaar. Maar vaak liggen die belangen in dezelfde 
richting. 
 
 
 



Ad 4.  
De gemeente heeft niet de aanwijzing van het ROC ingetrokken omdat 
daarvoor plannen waren die zouden worden doorkruist door de 
monumentenstatus. De aanwijzingsprocedure is gestopt omdat bleek dat 
voordat het besluit om de aanwijzingsprocedure was genomen, er een 
sloopmelding was gedaan die niet geweigerd kon worden.  
 
Ad 5. 
Intussen doet men wel inspanningen om te zoeken naar mogelijkheden tot 
herbestemming van de Detakerk. Er is een subsidie voor een 
herbestemmingsonderzoek verleend. Er is inmiddels ook een gesprek 
geweest met de gemeente om suggesties te doen voor herbestemming. Tot 
nu toe is er nog geen reëel zicht op herbestemming. 
Verder hebben wij uit de krant vernomen dat de kerk inmiddels verhuurd is 
aan een ander kerkgenootschap. Hergebruik als kerk lijkt zodoende tot de 
mogelijkheden te behoren. 
 
Ad. 6. 
In verband met de moeilijke financiële situatie verkoopt de gemeente sinds 
enige tijd zoveel mogelijk van haar vastgoed. Daarin past niet het aankopen 
van nieuw vastgoed. 
 
Ad 7. 
PM 
 

11 Voortsweg 131 voormalig kantoor Menko. 
 

1. De binnenkant is niet beoordeeld en moet dus buiten de omschrijving 
blijven. 

2. De geëtste ramen kunnen niet tegen redelijke prijs worden verzekerd. 
Herstel is onbetaalbaar. In voorkomende gevallen zal het worden 
vervangen door gewoon glas. 

 
Mogelijke beantwoording. 
Ad 1. 
In de systematiek van het aanwijzen van monumenten volgens landelijke 
richtlijnen worden panden in het algemeen uitsluitend aan de buitenkant 
beoordeeld. Dat is een gebruikelijke werkwijze. Als een pand dan wordt 
aangewezen, geldt de beschermde status voor het hele pand, de buitenkant 
en de binnenkant. Als er op enig moment  plannen zijn om de binnenkant te 
veranderen dan moet op dat moment beoordeeld worden of het gaat om een 
onderdeel dat al dan niet monumentwaarde heeft. Alleen als dan blijkt dat het 
gaat om een onderdeel met monumentwaarde gelden daarvoor de regels van 
de monumentenwet/-verordening. 
PM: Om de eigenaar te ontlasten kan ook voorafgaand aan de definitieve 
aanwijzing een beoordeling van de binnenkant plaatsvinden. 
 
Ad 2. 
Als het pand wordt aangewezen als monument gelden voor de binnenkant en 
de buitenkant, dus inclusief de genoemde ramen, de regels van de 
monumentenverordening. Aanpassingen zullen dan binnen dat kader moeten 
worden beoordeeld. 

 

 

 

 

 


