
 

Jaarverslag 2019 

Doelstelling 

De Stichting Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o. heeft als doel: de bevordering van de bescherming 

van natuur, landschap en milieu in de gemeente Hengelo (Ov.) en omgeving en voorts al wat ermee 

verband houdt, alles in de ruimste zin. Wij werken samen met de plaatselijke afdelingen van KNNV, 

IVN, NIVON, Groei en Bloei, Bijenhoudersvereniging, Fietsersbond en de Vereniging Vrienden van 

Twickel. Zie de werkgroepen voor de lokale, regionale en provinciale samenwerkingspartners.  

Organisatie 

De Natuur- en MilieuRaad heeft vier werkgroepen en een bestuur op enige afstand.  

In de werkgroepen Natuur, Milieu, Ruimtelijke Ordening en Communicatie zijn zowel medewerkers 

als bestuursleden actief. De werkgroepen vergaderen 6 - 8 maal per jaar. Ook is er 4 maal per jaar 

een werkgroepbreed overleg.  

Het bestuur vergadert 4 maal per jaar. Het dagelijks bestuur bestaat uit de voorzitter, secretaris en 

penningmeester en vergadert naar behoefte 4 - 8 maal per jaar. 

Zie bijlage 1 voor de samenstelling van de werkgroepen en het bestuur in 2019. 

 

Jaarplan 2019 

Zowel de werkgroepen als het bestuur stellen voorafgaand aan de jaarvergadering in maart een 

jaarplan op. Ze werken in de loop van het jaar aan de hand van het jaarplan en sluiten ook aan op 

relevante actuele ontwikkelingen. In december 2019 heeft het bestuur het jaarplan 2020 vastgesteld. 

 

Jaarvergadering 2019   

De jaarvergadering 2019 had een feestelijk verloop, omdat 

Rob Lehr, de scheidende secretaris, die avond een koninklijke 

onderscheiding ontving. Hij is benoemd tot lid in de orde van 

Oranje-Nassau. Rob Lehr kreeg het lintje voor meer dan 20 

jaar inzet voor de Natuur- en MilieuRaad Hengelo e.o.  

Werkgroep Natuur 

De werkgroep Natuur zet zich in om het draagvlak voor 

bomen en groen in het gemeentebeleid van Hengelo e.o. te 

vergroten.  

De werkgroep beoordeelt de verleende kapvergunningen in 

gemeente Hengelo en Borne, neemt deel aan de Groene Tafel 

(het overleg van de gemeente met groene organisaties en is 

via een adviseur vertegenwoordigd in de Bomencommissie.  

In 2019 diende het hoger beroep tegen de kap van de 

stadhuisceder met een voor ons teleurstellende uitspraak.  

Naar aanleiding van het rooien van houtwallen bleek dat de gemeentelijke regelgeving ten aanzien 

van houtwallen het niet mogelijk maakt om door handhaving herplant af te dwingen. 

Eind 2019 heeft de werkgroep zich op de hoogte gesteld van de vervangende herplant van het 

Strootbeekpark.    

Zie bijlage 2 voor een overzicht van de activiteiten van de werkgroep Natuur in 2019. 



 
 

Werkgroep Milieu 

De werkgroep Milieu zet zich in voor het behoud en verbetering van het milieu in gemeente Hengelo, 

Borne en omgeving. Dit omvat zowel de bodem-, water- en luchtkwaliteit als geluidsoverlast.  

De werkgroep beoordeelt de inspectierapportages van de BRZO bedrijven en rangeerbewegingen 

met gevaarlijke stoffen. De werkgroep onderhoudt samen met het bestuur contacten met Nouryon 

en Twence en waar gewenst met andere bedrijven. De werkgroep heeft haar kennis over de 

bedrijfsprocessen in een aantal bedrijven uitgebreid.  

De werkgroep heeft in 2019 initiatief genomen tot de Twentse Ronde, een regionaal overleg van 

NMO met regionale organisaties op het gebied van duurzame energie. Ook draait de werkgroep mee 

in de bijeenkomsten van het regionaal Bodemcafé.  

Eind 2019 werd een begin gemaakt met de beleidsvorming n.a.v. het landelijke Klimaatakkoord. In de 

loop van 2019 werd de landelijke en provinciale overheid door de uitspraak van de Raad van State 

gedwongen tot een ingrijpende korte termijnaanpassing van het stikstofbeleid. Ook kwam een 

aanpassing van het PFAS-beleid.  

De werkgroep bereidt zich erop voor om in 2020 een rol te spelen in de lokale beleidsontwikkeling 

ten aanzien van de Regionale Energie Strategie, het stikstof- en PFAS beleid en de warmtetransitie.  

Zie bijlage 3 voor een overzicht van de activiteiten van de werkgroep Milieu in 2019. 

 

Werkgroep Ruimtelijke Ordening en Verkeersveiligheid 

De werkgroep Ruimtelijke Ordening zet zich in voor het behoud c. q.  de uitbreiding van de 

bestemming groen in de openbare ruimte, de weginrichting en verkeersveiligheid.  

De werkgroep is betrokken in het vooroverleg van bestemmingsplanwijzigingen en dient zo nodig 

zienswijzen in. De werkgroep heeft in 2019 geconstateerd dat in de meeste bestemmingsplannen de 

hoeveelheid en kwaliteit van het openbare groen niet bedreigd wordt.  

Zie bijlage 4 voor een overzicht van de activiteiten van de werkgroep Ruimtelijke Ordening in 2019. 

 

Werkgroep Communicatie 

De Werkgroep Communicatie ondersteunt de andere werkgroepen en het bestuur m.b.t. de 

communicatie over de doelstelling en activiteiten van de werkgroep. De werkgroep organiseerde in 

2019 vier goed bezochte thema-avonden in de bibliotheek. Ook nam de werkgroep initiatief tot twee 

boomplantfeestjes: een in het voorjaar en een in het najaar. Samen met Twente Circulair 

organiseerde de werkgroep de Nacht van de Nacht activiteit in het Stork Paviljoen en een 

fotowedstrijd over Lichtvervuiling. Ook was de werkgroep aanwezig met een stand op de groenmarkt 

i.v.m. de Actie Steenbreek, Earth Hour, het jubileum van de bibliotheek en de vrijwilligersbeurs in 

Hengelo en Borne.  

Een onopvallende, maar zeer belangrijke activiteit was de migratie van de website naar een 

professionele webhost.  

Zie bijlage 5 voor een overzicht van de activiteiten van de werkgroep Ruimtelijke Ordening in 2019. 

  

 



 
Werkgroepbreed overleg 

Het doel van het werkgroepbrede overleg is het delen van kennis met de andere werkgroepen en het 

NMRH-breed afstemmen van inzichten en standpunten.  

In 2019 hebben de medewerkers en bestuursleden zich verdiept in de stofstromen van de 

bedrijfsprocessen bij Nouryon en Twence. Ook is op initiatief van de Werkgroep Ruimtelijke Ordening 

NMRHbreed nagedacht over de Nieuwe Omgevingswet. Alle werkgroepen zijn actief betrokken 

geweest bij de pilot: de nieuwe omgevingsvisie Buitengebied. 

 Op een expertbijeenkomst is het eigen kennisniveau van de medewerkers over de toekomstige 

energievoorziening op een hoger niveau gebracht. 

 

Bestuur, secretariaat en financiën 

De taak van het bestuur is het faciliteren en ondersteunen van het uitvoerend werk in de 

werkgroepen. In 2019 is geleidelijk aan een duidelijker scheiding aangebracht tussen bestuurlijke en 

uitvoerende taken, waardoor zowel de werkgroepen als het bestuur effectiever konden werken.  

Het dagelijks bestuur had een jaar na de benoeming van de nieuwe gemeenteraad een gesprek met 

twee wethouders over het gemeentebeleid in Hengelo.   

Het dagelijks bestuur is in 2019 flink gevorderd met het afbouwen en digitaliseren van het grote 

fysieke archief. De overdracht naar de nieuwe secretaris is goed verlopen. In 2019 heeft de NMRH de 

omslag gemaakt naar het digitaal beschikbaar stellen van de vergaderstukken en archivering in de 

cloud.  

De activiteiten van de NMRH worden mogelijk gemaakt door de subsidie van gemeente Hengelo en 

een subsidie uit het fonds Lokaal Actief.  

De secretaris en penningmeester verzorgden de jaarstukken. Mede door een herziening van de 

kosten van het secretariaat en een aanscherping t.a.v. de vergoedingen aan medewerkers was de 

financiële situatie, ondanks de juridische procedure rond de stadhuisceder, in 2019 weer gezond.  

Het bestuur dankt alle medewerkers van de NMRH voor hun enorme en vrijwillige inzet in 2019.  

Zie bijlage 6 voor een overzicht van de activiteiten van het bestuur en het secretariaat. 



 
Bijlage 1 Samenstelling van de werkgroepen en het bestuur in 2019 

 

 
  

Werkgroep Natuur 

Wim ten Vaarwerk werkgroepcoördinator 

Rob Lehr werkgroeplid 

Pieter Leutscher werkgroeplid 

Raymond Somhorst werkgroeplid 

aspirant werkgroepleden 3 personen 

Werkgroep Milieu 

Rob Lehr werkgroepcoördinator tot 01-09-2019, daarna werkgroeplid 

Heleen Driessen werkgroepcoördinator vanaf 01-09-2019 

Johan Molthof werkgroeplid 

Piet IJben werkgroeplid 

Gerrit Jurgens werkgroeplid tot 01-04-2019 

Han Limburg werkgroeplid vanaf 1-07-2019 

aspirant werkgroepleden 1 persoon 

Werkgroep Ruimtelijke Ordening 

Heleen Driessen werkgroepcoördinator 

Frans de Bruijn werkgroeplid 

Rob Lehr werkgroeplid 

Pieter Leutscher werkgroeplid 

aspirant werkgroepleden 1 persoon 

Werkgroep Communicatie 

Heleen Driessen werkgroepcoördinator 

Rob Lehr werkgroeplid 

Bestuur 

Simon Janssen voorzitter 

Rob Lehr secretaris tot 05-03-2019, daarna lid  

Heleen Driessen secretaris vanaf 05-03-2019, daarvoor lid 

Gerrit Jurgens penningmeester  

Pieter Leutscher lid 

Piet IJben  lid 

Johan Molthof lid 

Tineke de Widt-Lameyer lid, afgetreden per 05-03-2019 

Adviseurs  

Hans Nijmeijer vertegenwoordigt NMRH in Bomencommissie Hengelo 

Gerard Leurink stadsinrichting 

Maarten van Dongen NMO Overijssel 

Martijn Wubbolts NMO Overijssel 

Herman Reimerink NMO Overijssel 

Gerrit Dijkman  duurzame energie 



 
Bijlage 2 Activiteiten van de werkgroep Natuur in 2019 

 

Werkgroep Natuur  

januari-december beoordelen van kapvergunningen, vragen stellen, zienswijzen en/of 
bezwaar indienen, herplant   

januari - juli  hoger beroep Raad van State kapvergunning stadhuisceder 

7 januari werkgroepbreed overleg 

18 januari gesprek met Vechtstromen en Fietsersbond over onderhoud beken, 
o.a. kap in ’t Genseler 

19 januari werkgroep natuur 

19 januari gesprek met gemeente over kap houtwallen ’t Rot  

20 februari gesprek met Welbions en Waterschap over groene inrichting 
parkeerplaats bij kantoor Welbions  

2 maart deelname Bloemenzee Hart van Zuid  

19 maart Groene Tafel 

1 april werkgroepbreed overleg 

april-mei informatiebijeenkomst Bos op het Plein in stadsschouwburg  

mei voorbereiding debat Biodiversiteit in de stad Pakhuis Oost  

13 mei werkgroep natuur 

18 mei Groenmarkt, actie Steenbreek 

juni-juli tentoonstelling Art Hok Bataafse Kamp met hout van de gekapte 
stadhuisceder 

maart-december rooien houtwal Klinkeweg, helaas blijkt dat gemeente geen grondslag 
heeft om te handhaven. 

4 juni Natuurinclusief bouwen, locatie Twente Milieu 

11 juni werkgroep natuur & gesprek burgerinitiatief inzaaien braakliggend 
terrein Enschedesestraat 

11 juni politieke markt wijziging ontsluiting Beuckschool Troelstrastraat en 
ingreep hoofdgroenstructuur 

14 juni Veldsymposium NMO 

18 juni gesprek gemeente over bomenkap Seahorseterrein 

27 juni Natuurinclusief bouwen, NMO Tubbergen 

10 juli Raad van State hoger beroep tegen kapvergunning stadhuisceder 

14 september bezoek Voedselbos Beckum 

sep-december kapvergunningen Seahorseterrein 

23 september gesprek met gemeente over herplant Strootbeekpark 

1 oktober werkgroep natuur 

7 oktober Groene Tafel 

16 oktober  Pakhuis Oost Enschede Biodiversiteit 

4 november werkgroepbreed overleg 

6 november werkgroep natuur 

13 november Pakhuis Oost Enschede Biodiversiteit in de stad 

20 november  politieke markt: invulling Marktplein 

9 december werkgroep natuur 

20 december werkbijeenkomst werkgroep Natuur m.b.t. gemeente Borne 

oktober-december Strootbeekpark, bomenkap en nog geen herplant 

november gesprek met rentmeester Twickel over bos- en houtwalbeheer 

november-december Berendinastraat -overleg projectleider en bewoners i.v.m. plannen 
strook hoofdgroenstructuur aan Lauravijver 

december bomeninventarisatie hoofdgroenstructuur aan Lauravijver door Hans 
Nijmeijer 

 

 



 
Bijlage 3 Activiteiten van de werkgroep Milieu in 2019 

 

Werkgroep Milieu 

medio januari Gesprek over bodemverontreiniging in talud Boekelosebrug 

7 januari werkgroepbreed overleg 

23 januari werkgroep milieu 

29 januari nieuwjaarsbijeenkomst Twence 

januari-februari voorbereiden gesprek Nouryon met NMEnschede en NMO 

5 februari deelname brainstormsessie Twence over zonne- en windenergie 

6 februari informatieavond tracé rondweg n.a.v. plannen bouw mestvergister 
Twence 

19 feb vooroverleg gesprek Nouryon met NMEnschede 

19 feb Bodemcafé Almelo 

5 maart NMO Bijpraatsessie Klimaat 

5 maart  vooroverleg gesprek Twence 

begin maart bij Rob Twents overleg met NMEnschede en NMO 

20 maart werkgroep milieu 

1 april werkgroepbreed overleg 

6 juni deelname klimaatdebat in Metropool 

12 juni werkgroep milieu 

24 juni gesprek met Twence i.s.m. NMEnschede en NMO 

28 aug werkgroep milieu 

9 september gesprek Nouryon i.s.m. NMEnschede en NMO 

9 september Twentse Ronde op initiatief van NMRH, NME en georganiseerd door 
NMO: thema duurzame energie.  

3 oktober Bodemcafé Almelo, energie 

oktober 2019 deelname internetconsultatie Omgevingsvisie Buitengebied 

9 oktober werkgroep milieu 

4 november werkgroepbreed overleg 

19 november deelname aan Klimaatatlas en Klimaat-risicospel gemeente Hengelo 

20 november werkgroep milieu 

20 november Politieke markt Afval 

 



 
Bijlage 4 Activiteiten van de werkgroep Ruimtelijke ordening in 2019 

 

Werkgroep Ruimtelijke Ordening 

7 januari werkgroepbreed overleg 

16 januari Bezwaarcommissie bezwaar toelaten speed-pedelec op F35 

16 januari politieke markt: nieuwe omgevingsvisie 

29 januari werkgroep RO 

29 januari inloopavond ontwerp bestemmingsplan Elisabethstraat i.v.m. 
nieuwbouw 

28 januari – 1 februari week van de nieuwe omgevingswet voor gemeenteambtenaren, zijn op 
de meeste bijeenkomsten als toehoorder aanwezig 

6 februari informatieavond tracé rondweg n.a.v. plannen bouw mestvergister 
Twence 

7 februari gesprek gemeente over herinrichting Industrieplein, samen met 
adviseur 

jan-maart bezoeken inloopavonden verkeerscirculatie rondom Seahorseterrein  

maart Herinrichting openbare ruimte Burg Jansenplein, zienswijze ingediend 

begin maart vooroverleg bestemmingsplan Lange Wemen en Deldenerstraat  

19 maart werkgroep ruimtelijke ordening 

19 maart interview i.v.m. Nieuwe Omgevingsvisie Buitengebied 

29 maart indienen zienswijze herinrichting openbare ruimte Burg. Jansenplein 

1 april werkgroepbreed overleg 

1 april voorgesprek herinrichting Deldenerstraat  

14 mei werkgroep RO 

21 mei bezoek inloopavond herinrichting Deldenerstraat 

11 juni werkgroep RO 

3 juli inloopmiddag voorontwerp bestemmingsplan Randweg Borne 

3 juli  workshops nieuwe omgevingsvisie buitengebied  ROC  

8 juli overleg gemeente Seahorseterrein 

8 juli inloopmiddag herinrichting Deldenerstraat 

3 september werkgroep RO 

7 september inloopbijeenkomst Waterschap inrichting Elsbeek bij Koekoekstraat 

24 september werkgroep RO 

oktober 2019 deelname internetconsultatie Omgevingsvisie Buitengebied 

4 november werkgroepbreed overleg 

8 november gesprek gemeente over bedrijventerrein De Veldkamp 

 



 
Bijlage 4 Activiteiten van de werkgroep Communicatie in 2019 

 

Werkgroep Communicatie 

 

7 januari werkgroepbreed overleg 

7 februari Slingerbijeenkomst 

13 februari thema-avond fam. Kristen: Wind voor Buren en Ronald Krabbenbos: 
Lonnekermeer 

13 mrt Boomplantfeestje Prismaschool Borne 

30 maart Earth hour 

1 april  werkgroepbreed overleg 

11 april  Thema-avond met Roel Corbee: De wolf en Joyce Vorgers: Tiny 
footprint, big impact  

18 mei Groenmarkt Operatie Steenbreek 

18 juni Scholingsavond Gerrit Dijkman: Energietransitie en klimaatverandering  

juni-augustus verhuizing naar andere webhost en migratie website 

1 september informatiemarkt 50 jarig bestaan bibliotheek Hengelo  

14 september bezoek voedselbos in Beckum voor medewerkers NMRH 

10 oktober opening Twente Circulair Festival 

10 oktober thema-avond Bea Claessens: De Wieden en Milou Leerling: Natuur 
voor elkaar 

16 oktober  Pakhuis Oost Enschede Biodiversiteit 

26 oktober Nacht van de Nacht i.s.m. Twente Circulair, Tijs Jagers en Stichting 
Loos 

4 november werkgroepbreed overleg 

5 november boomplantfeestje KDV Mickey 

13 november Pakhuis Oost Enschede; biodiversiteit in Twentse steden 

13 november evaluatie Nacht van de Nacht 

15 november Vrijwilligersbeurs Twickel Borne 

16 november prijsuitreiking fotowedstrijd Nacht van de Nacht  

21 november prijsuitreiking Groenste idee van Hengelo 

12 december thema-avond met Joachim Wissink, F35 en Jan Knol, huiszwaluw 

 



 
Bijlage 6 Activiteiten van het bestuur en het secretariaat in 2019 

 

Bestuur 

 

jan-februari opstellen reactie op coalitieakkoord gemeente Hengelo en Borne 

10 januari nieuwjaarsreceptie gemeente Hengelo 

13 februari voorbespreking gesprek wethouders met werkgroepcoördinatoren  

14 februari gesprek dagelijks bestuur en werkgroepcoördinatoren met wethouders 
ten Heuw en Bruggink i.s.m. de werkgroepcoördinatoren 

19 februari dagelijks bestuur 

februari-juni opheffen eigen bibliotheek  

februari-juni digitale archivering deel papieren archief 

4 maart jaarvergadering 

8 mrt  Slingerbeurs 

3 mei dagelijks bestuur 

3 juni bestuursvergadering 

23 juli dagelijks bestuur 

2 september bestuursvergadering 

30 oktober dagelijks bestuur 

16 december bestuursvergadering 

  

 


