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GEMEENTE BORNE

l Aanleiding
Op 20 september 2011 heeft u besloten om in te stemmen met ontwerpuitwerkingsplan "Bornsche Maten,

Uitwerkingsplan Singelwonen 'l't" fase". Vervolgens heeft dit ontwerpuitwerkingsplan van 23 september

2011 tot en met 3 november 2011 ter inzage gelegen. Gedurende deze periode zijn geen zienswijzen

ingediend.

Het plandeelslngelwonen, 1't'fase (2" uitwerkingsplan van de buurt Singelwonen)wordt uitgewerkt als
.,^!-^-,J^ .-^^ .,^- r^ D^--^^L^ i r^r^^ n^ ,,,^-:^^^á r^raa ,{^ D^-Ê^^ o^^Ll^^^ ^h h^t ^^,ó+^ rr^ll^Ài^Àvutgtrilutr tdètr vcilt uË E)UiltètJiltr tvtdtcil. lJs vvuililtvclr rdilgo u9 uurilog uEsÀroqil er l ilel serrrs vvleqrye

blok ten noorden van de Hesselerbeek maken onderdeel uit van deze fase. Hiervoor geldt de indicatieve

stedenbouwkundige verkaveling als basis. De beeldbepalende kenmerken hieruit zijn vertaald in eisen en

wensen. Deze zijn vastgelegd in het beeldkwaliteitsplan en het (uridische) uitwerkingsplan. Het

beeldkwaliteitsplan ligt nog tot en met 10 november 2011ler inzage en wordt in een andere rapportage

behandeld.

Het (luridische) uitwerkingsplan moet door het college van B&W worden vastgesteld.

2 Wet en beleid
Artikel 9.1.5 lnvoeringswet Wet ruimtelijke ordening; Artikel 3.6 en 3.9a Wet ruimtelijke ordening;

Hoofdstuk 3 en artikel 8.1 2 Besluit ruimtelijke ordening.

Uitwerkinqsplan
Artikel 8.2.1 van het Bro ziet toe op de digitaliseringseisen voor ruimtelijke plannen. Ondanks dat er voor
dit uitwerkingsplan geen verplichting bestaat voor het digitaliseren, is voor het uitwerkingsplan

Singelwonen 1't'fase gekozen te voldoen aan de Wet ruimtelijke ordening en deze volgens de RO-

standaarden 2008 in te richten en digitaal vorm te geven.

Zienswiize

Er zijn geen zienswijzen ingediend

\A/rjziqinq
. ln het kader van de beeldkwaliteit zijn de bouwmogel'tjkheden voor carports en overkappingen

ook aÍgestemd op de hoogte van de eerste bouwlaag en voor de duidelijkheid samengevoegd in

artikel 6.2.4. Planologisch gezien zijn deze aanpassingen van ondergeschikt belang.
. Op de verbeelding wordt bij de meest links gelegen vrijstaande woning de exacte bouwhoogte

van 'l'1 meter gewijzigd in een minimale bouwhoogte van 9 meter en een maximale bouwhoogte

van 11 meter. De exacte hoogte van 11 meter is planologisch gezien niet noodzakelijk. De

gewenste ruimtelijke uitstraling wordt geregeld in het beeldkwaliteitsplan.

Vervolq procedure

Het vastgestelde uitwerkingsplan zal vervolgens gedurende zes weken ter inzage liggen. Binnen deze

termijn kan beroep worden ingesteld door belanghebbende$ij de Afdeling hrestuursrechtspraak van de

Raad van State. Tevens kan, naast het instellen van beroep, een verzoek worden ingediend tot het treffen

van een voorlopige voorziening bij de voozitter bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van

State. lnclien dit vezoek is ingediend binnen de bei-oepstei"mijn, ti'eedt dit besluit niet wei'king vooi'dat op

dat verzoek is beslist. Geen beroep kan worden ingesteld door belanghebbende aan wie redelijkerwrjs kan

worden venrueten dat zij geen zienswijzen bij het college van burgemeester en wethouders hebben

ingediend.

3 Geld
De ontwikkeling van het "Singelwonen, 1ste" is in de grondexploitatie van de Bornsche Maten opgenomen.
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GEMEENTE BORNE

4 Personeel
De personeelskosten kunnen worden gedekt uit de onder punt 3 genoemde vergoeding.

5 Communicatle
Na vaststelling het uitwerkingsplan publiceren in de Bornse Courant, Staatscourant en op de website
_-___-. L---^ -twww.uutÍte.ilr.

Een kennisgeving van dit besluit zal langs elektronische weg worden toegezonden aan Gedeputeerde
Staten, de inspecteur VROM, het Waterschap, gemeente Hengelo en de brandweer.

6 Alternatieven
Geen

7 KoÉe samenvatting van het voorstel
Het uikyerkhgsplan Bornsche Maten, Uitwerkingsplan Singelwonen 1't' fase gewijzigd vast te stellen.

bzs Lc m.a.in5s

Bijiage:
- Uitwerkingsplan Bornsche Maten, Uitwerkingsplan Singelwonen 1'tu fase.
- Notitie ambtshalve aanpassingen uitwekringsplan Bornsche Maten Singelwonen 1't" fase.
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