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Verkoop Spinnerij Oosterveld 

 

 

Geachte leden van de Raad, 

 
Geschiedenis 
Spinnerij Oosterveld is een voormalige garenspinnerij uit 1911. De gemeente Enschede heeft 
eind 2003 besloten om een van de laatste aanwezige textielfabrieken aan te kopen.  
De beoogde doelen hierbij waren: 

1. Dat de aankoop een positieve bijdrage levert aan de herontwikkeling van het 
binnenstedelijke bedrijfsterreinen, Rigtersbleek; 

2. Er een groot aantal m
2
 bedrijfsruimte met een laagdrempelig karakter wordt toegevoegd 

voor startende en andere ondernemers oa. door flexibele huurcontracten met een korte 
opzegtermijn; 

3. Het in stand houden en hergebruiken van een stukje Industrieel Erfgoed. 
De doelgroep was jonge bedrijven uit de sectoren bouw, industrie, dienstverlening, groothandel 
en eventueel cultuur.  
Het pand is in de periode 2006-2008 verbouwd tot bedrijfsverzamelgebouw met 12.500 m

2
 

verhuurbaar vloeroppervlak. Vastgoedbedrijf Enschede (VBE) is eigenaar van het pand en heeft 
het voor langere periode verhuurd aan de toenmalige afdeling Economische Zaken (EZ) van het 
programma Economie en Werk (E&W). Al spoedig bleek dat de bezettingsgraad fors achter 
bleef bij de prognose van E&W. 
 
Al jaren geleden (raadsvoorstel 27-11 2011) is geconcludeerd dat het (commercieel) exploiteren 
van een bedrijfsverzamelgebouw beter aan de markt kan worden overgelaten. Ook is toen 
geconcludeerd dat het pand niet op korte termijn verkocht kan worden zonder dat we 
substantiële verliezen moeten accepteren. Tegelijkertijd zal bij een keuze voor continuering van 
de exploitatie in de Spinnerij geïnvesteerd moeten worden en dat een structureel tekort te 
verwachten is waarvoor extra reserveringen gedaan moeten worden. 
 
Huidige beleid 
In de programmabegroting 2015-2018 is de onderbouwing te vinden ten behoeve van de 
verkoop van vastgoed in het algemeen en meer specifiek van dit bedrijfsgebouw.  
 
In de in 2015 vastgestelde Strategie op Vastgoed gaan we er vanuit dat eigendom van 
vastgoed geen kerntaak is van de gemeente Enschede. We stoten het vastgoed af, tenzij de 
markt hier niet in voorziet of duurder is. Dat doen we op een gefaseerde wijze. 
Als uit de toepassing van het beleidskader blijkt dat er geen aantoonbare noodzaak is om 
gebouwen in bezit te hebben, stoten wij deze op een doordachte en verantwoorde manier af.  
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Ten aanzien van de bedrijfsverzamelgebouwen is in 2015 incidenteel een bijdrage verstrekt 
voor het exploitatietekort van de Spinnerij van 640.000 euro. De exploitaties  van de 
bedrijfsverzamelgebouwen zijn inmiddels overgedragen naar het Vastgoedbedrijf (VBE). In het 
onderzoek van de concentratie van de bedrijfsverzamelgebouwen naar het Vastgoedbedrijf 
wordt naar een passende structurele oplossing gezocht voor het opvangen van het tekort op de 
exploitatie van de bedrijfsverzamelgebouwen. Hiervoor is in het coalitieakkoord in 2017 drie 
miljoen euro beschikbaar gesteld. Met behulp van deze eenmalige bijdrage werken we toe naar 
een gezonde exploitatie van de bedrijfsverzamelgebouwen en/of overdracht aan de markt. 
 
Voorbereiding verkoop  
In 2014/2015 is een verkenning uitgevoerd met lokale (vastgoed) ondernemers naar de 
mogelijkheden van overname exploitatie en het eigendom van de Spinnerij. Daar is uiteindelijk 
uit gebleken dat zij geen interesse hadden.  
Daarnaast hebben we in het verleden een vastgoedadviseur / makelaar ingeschakeld ten 
behoeve van een advies hoe het object te positioneren. Daarbij kwam naar voren dat het om 
een complex object gaat waarbij een koper niet makkelijk  traceerbaar is, algemene reclame 
geen zin heeft en dat een koper gericht gezocht moet worden onder beleggers / investeerders. 
In 2015 is het vastgoed bedrijf  in contact gekomen met de huidige aspirant-koper die zich 
toelegt op het exploiteren en her ontwikkelen van bestaand vastgoed. Walas is sinds 2011 
zelfstandig actief in Nederland. Sinds kort nemen zij naast de exploitatie van objecten ook het 
eigendom over.   
 
De overeenkomst   
We hebben afgesproken dat Walas een periode van een jaar de gelegenheid krijgt om de 
(negatieve) exploitatie van de spinnerij te verbeteren voor eigen rekening en risico. Deze 
periode gebruikt Walas ook om hun financiering te regelen ten behoeve van de uiteindelijke 
beoogde eigendomsoverdracht.  
In dat jaar blijft de Gemeente Enschede eigenaar en hoofdverhuurder. Walas betaalt een vaste 
fee aan de Gemeente Enschede. Daarmee wordt het voor dat jaar begrote exploitatietekort voor 
de gemeente verminderd.  Hoewel Walas de feitelijke exploitatie en het beheer na goedkeuring 
van de overeenkomst direct overneemt behoud de Gemeente Enschede controle op hun 
werkzaamheden tot aan de beoogde eigendomsoverdracht. Voor de huurders verandert er niet 
veel . Huurstromen lopen in dat jaar via de gemeente die dat doorzet naar Walas. Na 
eigendomsoverdracht zal dat uiteraard direct naar rekening Walas zijn.  
Na een jaar zal Walas het geheel in eigendom overnemen tegen een nu vastgestelde 
marktconforme prijs. Mocht het zo zijn dat de financiering niet rondkomt dan behoudt de 
Gemeente Enschede het eigendom en gaat de exploitatie weer terug. Er zal dan een nieuwe 
koper gevonden moeten worden.  
 
Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 
 
Hoogachtend,  
 
Burgemeester en Wethouders van Enschede, 
de Secretaris,  de Burgemeester, 
 
 
 
(M.J.M. Meijs)  (dr. G.O. van Veldhuizen) 
 
 


