Aldus vastgesteld door
de gemeenteraad van Enschede
m zijn vergadering van

De raad van de gemeente Enschede, gehoord de beraadslagingen over:
De Visie Landelijk gebied

Constaterende dat:
® De visie Landelijk gebied ruimte biedt om woningen aan het buitengebied toe te voegen vanuit
initiatieven van bijzondere doelgroepen en voor pilots, met als voorwaarde dat het initiatief waarde
toevoegt aan de kwaliteiten van het landelijk gebied.
o De motie Langer zelfstandig wonen in juni 2019 unaniem is aangenomen waarin het college de
opdracht heeft gekregen om woonconcepten te introduceren die langer zelfstandig en comfortabel
wonen mogelijk maken voor ouderen via bijv, het concept ouderenhofjes.
Overwegende dat:

o Het bieden van mogelijkheden voor nieuwe woonvormen gebruikskansen biedt voor vrijkomende agrarische
opstallen en bij de toepassing van de Rood voor Rood regeling.
o Op deze wijze een bijdrage kan worden geleverd aan instandhouding van een divers en aantrekkelijk
buitengebied.
• De gemeente terughoudend is met nieuwbouw in het landelijk gebied, maar een uitzondering kan
maken voor pilots met nieuwe woonvormen, zoals generatiewoonvonnen of communaal wonen.
o Een experiment in de vorm van een seniorenhof hiervan ook een mogelijke invulling is.
Draagt het college op:
• Om ruimte te geven aan een experiment, zoals maar niet uitsluitend, voor een seniorenhof aan de
rafelrand van de stad passend bij het landschap van het Twentse landelijk gebied.
o Wanneer gewenst hier ook agrarische elementen toe te staan als bijvoorbeeld een moestuin en een
boomgaard of voedselbos.
® Hiermee onder andere deels invulling te geven aan de motie 'Langer zelfstandig wonen' van juni 2019
o Bij de uitvoering van de Visie ruimte te bieden voor collectieve woonvormen in vrijkomende agrarische
bebouwing en bij de toepassing van de Rood voor Rood Regeling.
• Hierbij waarde toe te voegen aan het landelijk gebied conform de strekking van de visie landelijk
gebied.
• In de nieuwe Gids Buitenkans uit te werken hoe het concept/woonvorm na ingebruikname voor
langere termijn geborgd moet worden voor de doelgroep in kwestie.

En gaat over tot de orde van de dag.
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