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Samenvatting voorstel 

In het kader van het actualiseringtraject ligt voor u het bestemmingsplan Woongebied Borne West. Het 

bestemmingsplan is vooral conserverend van aard, maar bevat ook enkele ontwikkelingen. 

Het bestemmingsplan Woongebied Borne West biedt een nieuwe planologische regeling voor het woongeb 

tussen het spoor en de Rijkswegen. Tijdens de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan zijn zes 

zienswijzen bij de gemeenteraad ingediend. Deze geven aanleiding het bestemmingsplan op een aantal 

onderdelen aan te passen. Ook zijn er enkele ondergeschikte ambtshalve wijzigingen doorgevoerd. 

Binnen het plangebied vinden geen nieuwe woningbouwontwikkelingen plaats. Het bestemmingsplan is in 

overeenstemming met de aangescherpte Woonvisie 2010-2014. 

1 Inleiding 

Overeenkomstig artikel 3.1, lid 1 Wet ruimtelijke ordening (hierna: Wro) en artikel 9.1.4 lid 3 en 4 

Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening (hierna:IWro) moeten bestemmingsplannen vóór 1 juli 2013 

jonger zijn dan tien jaar. Indien niet vóór het verstrijken van de periode van tien jaar de gemeenteraad 

opnieuw een bestemmingsplan heeft vastgesteld, vervalt de bevoegdheid tot het invorderen van 

rechten. Concreet betekent dit dat er dan geen leges voor omgevingsvergunningen en/of planologische 

procedures geïnd kunnen worden. Alle bestemmingsplannen (in 2001 nog ruim 300) binnen het Bornse 

grondgebied worden geactualiseerd. Ook wordt het aantal bestemmingsplannen teruggebracht tot 

negen, dit uit het oogpunt van efficiency. De herziening van Woongebied Borne West is één van de 

bestemmingsplannen die in het kader van het project actualisering van bestemmingsplannen worden 

opgesteld. 

Het bestemmingsplan Woongebied Borne West voorziet in de actualisatie van de oude 

bestemmingsplannen voor globaal gezien het woongebied tussen het spoor en de Rijkswegen A1 en 

A35. Aangezien het om een actualisatieplan gaat is het plan vooral conserverend. 
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De volgende gebieden die tussen het spoor en de rijkswegen zijn gelegen zijn niet opgenomen in het 
bestemmingsplan Woongebied Borne West te weten: De Veldkamp, het gebied waar de zuidelijke 
randweg mogelijk gerealiseerd wordt, de locatie tussen Tichelweg 18 en 20. De Veldkamp en het gebied 
waar de zuidelijke randweg mogelijk komt, zijn zulke specifieke gebieden met elk een eigen bijzondere 
regelgeving dat hiervoor separate bestemmingsplannen zijn/worden opgesteld. Tevens zal de locatie aan 
de Tichelweg 18/20 niet worden opgenomen in dit bestemmingsplan. 

Binnen het plangebied komt een drietal grote woonwijken voor, te weten: Letterveld-Noord, Letterveld-Zuid 
en Veldkamp-Tichelkamp. Dit bestemmingsplan voorziet niet in het toekennen van nieuwe woningen of 
nieuwe woonbestemming. Dit bestemmingsplan legt enkel de huidige bestaande (planologische) situatie 
opnieuw vast. Binnen het plangebied vinden geen nieuwe woningbouwontwikkelingen plaats. Het 
bestemmingsplan is in overeenstemming met de aangescherpte Woonvisie 2010-2014. 

Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 8 maart 2013 tot en met 18 april 2013 ter inzage gelegen. 
Gedurende deze termijn zijn zes zienswijzen ingediend. 

2 Beoogd resultaat 
Het beoogd eindresultaat is een onherroepelijk bestemmingsplan Woongebied Borne West dat juridisch 
handhaafbaar en overeenkomstig een goede ruimtelijke ordening is en dat bovendien politiek en 
maatschappelijk wordt gedragen. 

Dit resultaat kan allereerst bereikt worden door draagvlak te creëren bij de burger (bewoners Letterveld 
Noord, Letterveld Zuid, Veldkamp-Tichelkamp). Wij hebben hieraan reeds deels invulling gegeven door de 
diverse wijkverenigingen uit te nodigen voor een gesprek om onderhavige actualisatie toe te lichten. 
Hiervoor zijn de Bewonersvereniging Akker en Warande en de Stichting wijkorganisatie 
Letterveld/Kerkedennen uitgenodigd. Er hebben met hen gesprekken plaatsgevonden. Vervolgens hebben 
wij teksten voor de website van de verenigingen aangeleverd om hiermee een breder publiek te bereiken. 
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Op 15 november 2012 heeft de verplichte kennisgeving voorbereiding bestemmingsplanprocedure ex 
artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening plaatsgevonden. 

Gedurende de procedure zal het bestemmingsplan diverse keren ter inzage liggen en kan op meerdere 
momenten hierop gereageerd worden. Ten behoeve van het voorontwerpbestemmingsplan is tijdens de 
inzage periode tevens een inloopavond georganiseerd. 

Juridische aanvaardbaarheid wordt gerealiseerd door te voldoen aan hoofdstuk 3 van de Wro 
(bestemmings- en inpassingsplannen) en aan de RO-Standaarden 2008. Het toepassen van de R O -
Standaarden is wettelijk verplicht sinds januari 2010. De RO-Standaarden 2008 zorgen ervoor dat 
ruimtelijke plannen digitaal uitwisselbaar zijn en dat er meer uniformiteit ín bestemmingsplannen ontstaat. 
Op het moment dat het plan maatschappelijk en juridisch gedragen wordt, zal het ook politiek gedragen 
kunnen worden. Politieke afstemming heeft plaatsgevonden door informatie via de Bijpraat Ruimte (6 juni 
2013). 

3 Argumenten 
1.1. a Verzoek Bomse Harmonie, Weideweg 1, uitbreiding van het pand 
De Bornse Harmonie heeft een verzoek ingediend voor het uitbreiden van het pand aan de Weideweg 1 te 
Borne. De uitbreiding betreft concreet het verlengen van het gebouw aan de achterzijde met 2x6 en 4,5x4 
meter, het verlengen van het gebouw aan de voorzijde met 4x14 meter en het verbreden van het gebouw 
aan de zijkant met ongeveer 1,5x11 meter. De uitbreiding is noodzakelijk omdat de huidige oefenruimte 
niet meer groot genoeg is voor de huidige bezetting van de Bornse Harmonie. Bij besluit van 8 januari 
2013 heeft het college besloten medewerking te verlenen aan het hiervoor genoemde verzoek. 

1.2. C Verzoek Nettorama, Letterveldweg 83, uitbreiding van het pand 
Het winkelcentrum Letterveld is medio 2012 aangekocht door B.V. Nettorama (een supermarktketen). 
Door haar is een verzoek ingediend om het bouwvlak iets te vergroten, waardoor er een rechthoekig 
bouwvlak ontstaat en de gangen binnen het winkelcentrum ook de bestemming Detailhandel te geven. 

2.1 Actualisatie is een wettelijke verplichting 
De actualisatie van het plangebied Woongebied Borne West is noodzakelijk in verband met de wettelijke 
verplichting (artikel 3.1, lid 1 Wro en artikel 9.1.4 lid 3 en 4 IWRO) dat bestemmingsplannen voor 1 juli 
2013 jonger moeten zijn dan 10 jaar. 

2.2 Rechtszekerheid voor de burger 
Het opstellen van één bestemmingsplan voor het gehele plangebied Woongebied Borne West, 
waarvoor nu nog 22 bestemmingsplannen gelden, draagt bij aan de rechtszekerheid voor de burger. 

2.3 Prioriteit op grond van het Afdelingsplan 
Conform het Afdelingsplan 2012 Grondgebied is, als onderdeel van het project actualisering 
bestemmingsplannen, prioriteit gegeven aan het maken van één bestemmingsplan voor het woongebied 
Borne West. 

3.1 De zienswijzen leiden ten opzichte van het ontwerp tot kleine wijzigingen. 
Voor de beantwoording van de zienswijzen wordt verwezen naar de zienswijzennota, zoals bijgevoegd in 
bijlage 2. De volgende punten zijn naar aanleiding van de zienswijzen gewijzigd ten opzichte van het 
ontwerp: 

Pag ina 3 



G E M E E N T E B O R N E 

Bestemming Cultuur en ontspanning (artikel 6) - Kids City 
In verband met de in het verleden gemaakte afspraken tussen Kids City en omwonenden om de 
speeltoestellen aan de zijkant en achterkant te verwijderen is uit artikel 6.2.2 de bouwhoogte voor 
speeltoestellen verwijderd. 

Bestemming Gemengd - Krinqloopbedrijf 
Het kringloopbedrijf had in het voorgaande bestemmingsplan Letterveld Noord de bestemming 
Dienstverlening (met begripsomschrijving 'het beroeps- en bedrijfsmatig verlenen van diensten) met 
nadere aanduiding detailhandel. In het ontwerpbestemmingsplan is voor het kringloopbedrijf de 
bestemming 'Gemengd' opgenomen. Gelet op het voorgaande bestemmingsplan wordt de bestemming 
'Gemengd' gewijzigd in de bestemming 'Gemengd 2', waardoor naast een kringloopbedrijf dienstverlening 
en kantoren (evenals in het voorgaande bestemmingsplan) mogelijk is op dit perceel. Binnen Gemengd - 2 
is het daardoor niet meer (rechtstreeks) mogelijk om activiteiten uit te oefenen die gericht zijn op de 
sociale, maatschappelijke, educatieve en openbare dienstverlening. Hierdoor is de bestemming meer en 
beter in overeenstemming gebracht met het voorgaande bestemmingsplan. 

Kamperfoeliestraat 4 tot en met 10 
In het ontwerpbestemmingsplan zijn per abuis de voor- en achtertuin aan de Kamperfoeliestraat 4 tot en met 
10 omgewisseld. Op de verbeelding zal dit worden aangepast. 

4.1 De ambtshalve wijzigingen leiden ten opzichte van het ontwerp tot kleine wijzigingen. 
Voor de leesbaarheid en duidelijkheid van het plan worden de volgende ambtshalve wijzigingen 
voorgesteld: 

Azelosestraat 23-25 
De panden aan de Azelosestraat 23 en 25 hadden in het voorgaande bestemmingsplan 'Letterveld II -
Erica' de bestemming 'Kantoor'. In het ontwerpbestemmingsplan Woongebied Borne West zijn beide 
panden bestemd als 'Maatschappelijk' en is voor de gehele bestemming de functieaanduiding 'kantoor' 
opgenomen. Daardoor zijn de gronden ter plaatse van deze aanduiding tevens bedoeld voor zelfstandige 
kantoren. Echter, gelet op de bestemming in het voorgaande bestemmingsplan, zal deze bestemming 
gewijzigd worden in 'Gemengd - 2'. waardoor dienstverlening en kantoren mogelijk is op dit perceel. 

Anjelier 56 
Ter hoogte van de Anjelier 56 zal de tuinstrook 1 meter worden verkleind, waardoor er een strook met de 
bestemming Tuin overblijft van 3 meter vanaf de straat. De bestemming Wonen wordt hierdoor met 1 
meter vergroot. 

Autoboxen Meidoornhof 
De functieaanduiding specifieke vorm van wonen - autoboxen ontbreekt aan de Meidoornhof en zal 
opgenomen worden. 

Winkels Deldensestraat en fietsenhandel Bornebroeksestraat 
De winkels aan de Deldensestraat hadden in het ontwerp bestemmingsplan de bestemming Gemengd, 
terwijl in de geldende planologische regeling Veldkamp-Tichelkamp een bestemming Dienstverlening-
Detailhandel aanwezig is. Voorgesteld wordt de bestemming van de stoffenwinkel, fietsenhandel 
(Rijwielspecialist Wim Visser), juwelier en sportwinkel in overeenstemming te brengen met de geldende 
regeling en de specifieke aanduiding voor de detailhandel uit het ontwerp bestemmingsplan Woongebied 
Borne West te handhaven. De percelen krijgen derhalve de bestemming Dienstverlening met een 
aanduiding "specifieke vorm van dienstverlening". 
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De kapsalon aan de Deldensestraat krijgt eveneens een bestemming Dienstverlening. De aanduiding 
"specifieke vorm van gemengd - kapsalon" komt te vervallen. Dit is op basis van de geldende regeling en 
het feitelijke gebruik als kapsalon. 

Cafetaria 't Heukske, Deldensestraat 74 
De cafetaria 't Heukske aan de Deldensestraat 74 had in het ontwerp bestemmingsplan de bestemming 
Gemengd, terwijl in de geldende planologische regeling Veldkamp-Tichelkamp een bestemming 
Dienstverlening-cafetaria (hc) aanwezig is. Voorgesteld wordt de bestemming in overeenstemming te 
brengen met de geldende regeling, derhalve de bestemming Dienstverlening. De cafetaria behoudt de 
nadere aanduiding "horeca", waarbij alleen horeca uit ten hoogste categorie 1a is toegestaan. Zoals al in 
het ontwerpbestemmingsplan aanwezig was. 

Maatschappelijk 
Diverse panden binnen de gemeente Borne hebben de bestemming of aanduiding 'maatschappelijk'. 
Binnen het plangebied hebben de scholen; 't Oldhof, Jan Ligthart, Flora en de Zonnebloem de 
bestemming Maatschappelijk. Verder hebben het arrestantencomplex, IBT Regiopolitie Twente, de 
Israëlitische begraafplaats, de Nieuwe Kerk aan de Deldensestraat, De Wiekslag/Borne '28, de J . P . van 
den Bent Stichting aan de Anemoon 2, Fysiotherapiepraktijk aan de Lupine 2-4 en de Harmonie aan de 
Weideweg 1 de bestemming Maatschappelijk. Daarnaast zijn diverse panden aan de Deldensestraat zoals 
de sportwinkel, kapsalon, juwelier en winkel in stoffen en textiel, de fietsenhandel aan de 
Bornerbroeksestraat en het clubgebouw van R K S V N E O op het sportpark 't Wooldrik mede bestemd als 
maatschappelijk. 

Op 18 april 2013 zijn de bestemmingsplannen die op 25 juni 2013 ter vaststelling aan u worden 
aangeboden op ambtelijk niveau besproken met enkele raadsleden. Hierin is een toelichting gegeven op 
elk plan en zijn met name de ontwikkelingen besproken. Tevens was er speciale aandacht voor de 
maatschappelijke voorziening binnen elk plan. 

In de begripsomschrijving van het bestemmingsplan wordt Maatschappelijk als volgt omschreven: 
Het veríenen van diensten, op het gebied van openbaar bestuur, openbare dienstverlening, religie, 
onderwijs, lichamelijke en/of geestelijke volksgezondheid, verenigingsleven, opvoeding, waaronder 
begrepen begraafplaatsen. 

Al snel werd geconstateerd dat de aanduiding 'waaronder begrepen begraafplaatsen' verwijderd kon 
worden uit deze beschrijving. Begraafplaatsen krijgen een aparte aanduiding, waardoor deze specifiek 
bestemd worden als uitsluitend begraafplaats. 

Scholen 
De scholen krijgen een brede maatschappelijke bestemming, omdat indien een schoolgebouw vrijkomt 
deze weer eigendom wordt van de gemeente. De gemeente kan dan als eigenaar zelf bepalen voor welke 
functie het vrijgekomen schoolgebouw wordt gebruikt. 

Arrestantencomplex/justitiële inrichting 
Het arrestantencomplex aan de Hosbekkeweg wordt conform de vigerende regeling in het 
bestemmingplan Woongebied Borne West aangeduid als 'uitsluitend voor een justitiële inrichting' binnen 
de bestemming Maatschappelijk. Dit betekent dat in dit pand geen andere functie mogelijk is dan een 
justitiële inrichting. 
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IBT Regiopolitie Twente 
Het trainingscentrum van de regiopolitie (IBT Centrum) heeft in het vigerende bestemmingsplan de 
bestemming Dienstverlening met nadere aanduiding Maatschappelijk Dienstverlening (MD). Binnen deze 
bestemming zijn alle maatschappelijke functies conform de definitie uit het bestemmingsplan toegestaan 
(zoals hierboven genoemd). Gelet op de specifieke inrichting van het gebouw en het terrein is een andere 
invulling dan trainingscentrum niet voor de hand liggend. In combinatie met het risico op planschade wordt 
voorgesteld de bestaande regeling voort te zetten en niet te beperken of te verruimen. 

De Israëlitische begraafplaats 
De Israëlitische begraafplaats (de Joodse begraafplaats) aan de Twijnerstraat21 wordt conform de 
vigerende regeling in het bestemmingplan Woongebied Borne West aangeduid als 'uitsluitend voor een 
begraafplaats' binnen de bestemming Maatschappelijk. Dit betekent dat op dit perceel geen andere functie 
mogelijk is dan een begraafplaats. 

De Nieuwe Kerk 
De Nieuwe Kerk aan de Deldensestraat heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming 
Dienstverlening met nadere aanduiding Maatschappelijk Dienstverlening (MD). Binnen deze bestemming 
zijn alle maatschappelijke functies conform de definitie uit het bestemmingsplan toegestaan (zoals 
hierboven genoemd). In combinatie met het risico op planschade wordt voorgesteld de bestaande regeling 
voort te zetten en niet te beperken of te verruimen. 

De Wiekslag/Borne '28 
De Wiekslag/Borne '28 aan de Deldensestraat heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming 
Dienstverlening met nadere aanduiding Maatschappelijk Dienstverlening (MD). Binnen deze bestemming 
zijn alle maatschappelijke functies conform de definitie uit het bestemmingsplan toegestaan (zoals 
hierboven genoemd). In combinatie met het risico op planschade wordt voorgesteld de bestaande regeling 
voort te zetten en niet te beperken of te verruimen. 

J .P . van den Bent Stichting aan de Anemoon 2 
Het pand van de J .P . van den Bent Stichting aan de Anemoon 2 had in het vigerende bestemmingsplan de 
bestemming Dienstverlening met de aanduiding Zakelijke en Maatschappelijke Dienstverlening (ZD en 
MD). Binnen deze bestemming zijn alle maatschappelijke functies conform de definitie uit het 
bestemmingsplan toegestaan (zoals hierboven genoemd), alsook kantoren. In combinatie met het risico op 
planschade wordt voorgesteld de bestaande regeling voort te zetten. 

Fysiotherapiepraktijk aan de Lupine 2-4 
De fysiotherapiepraktijk aan de Lupine 2-4 heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming 
Dienstverlening met nadere aanduiding Maatschappelijk Dienstverlening (MD). Binnen deze bestemming 
zijn alle maatschappelijke functies conform de definitie uit het bestemmingsplan toegestaan (zoals 
hierboven genoemd). In combinatie met het risico op planschade wordt voorgesteld de bestaande regeling 
voort te zetten en niet te beperken ofte verruimen. 

Bornse Harmonie aan de Weideweg 1 
De Bornse Harmonie aan de Weideweg 1 heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming 
Dienstverlening met nadere aanduiding Maatschappelijk Dienstverlening (MD). Binnen deze bestemming 
zijn alle maatschappelijke functies conform de definitie uit het bestemmingsplan toegestaan (zoals 
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hierboven genoemd). In combinatie met het risico op planschade wordt voorgesteld de bestaande regeling 
voort te zetten en niet te beperken of te verruimen. 

Baptistenkerk, Twijnerstraat 6 
De Bornse Harmonie aan de Weideweg 1 heeft in het vigerende bestemmingsplan de bestemming 
Bijzondere doeleinden. Binnen deze bestemming is uitsluitend een kerkgebouw toegestaan. In het 
bestemmingsplan Woongebied Borne West wordt derhalve een nadere aanduiding 'uitsluitend religie' 
opgenomen, waardoor er uitsluitend religieuze voorzieningen mogelijk zijn. 

Clubgebouw R K S V N E O 
Het Clubgebouw van Neo op het sportpark 't Wooldrik heeft de nadere aanduiding Maatschappelijk. 
Binnen deze bestemming zijn alle maatschappelijke functies conform de definitie uit het bestemmingsplan 
toegestaan (zoals hierboven genoemd) mogelijk. In combinatie met het risico op planschade wordt 
voorgesteld de bestaande regeling voort te zetten en niet te beperken ofte verruimen. 

Technische aanpassingen 
In het bestemmingsplan zijn enkele technische aanpassingen in verband met de leesbaarheid van het plan 
doorgevoerd. 

5.1 Hierdoor kan het besluit eerder dan zes weken na vaststelling bekend worden gemaakt. 
Indien u besluit het bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen zal het raadsbesluit onverwijld langs 
elektronische weg aan Gedeputeerde Staten van de provincie Overijssel (GS) en de betrokken 
rijksdiensten worden gestuurd op grond van artikel 3.8 lid 4 Wro, met vervolgens het verzoek om 
toestemming tot versnelde publicatie. Dit is noodzakelijk omdat bij gewijzigde vaststelling het 
bestemmingsplan eerst bekend moet worden gemaakt aan de betrokken rijksdiensten en G S . Zij hebben 
vervolgens zes weken de tijd om hierop te reageren. Pas na deze zes weken mag het plan gepubliceerd 
worden en ligt het gedurende zes weken ter inzage voor beroep. Om deze lange termijnen terug te 
brengen, kunnen wij bij de betrokken rijksdiensten en G S een verzoek indienen voor versnelde publicatie. 
De betrokken rijksdiensten en G S zullen dan snel beoordelen of de wijziging een nationaal c.q. provinciaal 
belang raakt. Indien dit niet het geval is, zullen zij melden er geen bezwaar tegen te hebben om het besluit 
eerder dan zes weken na vaststelling bekend te maken. 

4 Kanttekeningen 
2.1 Indien het bestemmingsplan wordt vastgesteld na 1 juli 2013 vervalt het recht om leges te innen. 
Indien u, vóór het verstrijken van de periode van 10 jaar geen nieuw bestemmingsplan heeft vastgesteld 
vervalt na 1 juli 2013 de bevoegdheid tot het invorderen van rechten. Concreet betekent dit dat er dan 
onder andere geen leges voor omgevingsvergunningen en/of planologische procedures geïnd kunnen 
worden. 

2.2 Locatie Tichelweg 18/20 (voormalig kraanbedňjf Vorgers) 
Door de heer H. Oude Kamphuis is in het verleden een verzoek ingediend voor het realiseren van drie 
woningen op de locatie Tichelweg 18/20 (voormalig kraanbedrijf Vorgers) en door de heer Spies is 
verzocht een woning in zijn achtertuin aan de Tichelweg 24 te mogen realiseren. Het college heeft zich 
hierover positief uitgesproken. Na veelvuldig overleg waren wij voornemens een ontwerpbestemmingsplan 
voor deze locatie in procedure te brengen mits de anterieure overeenkomst getekend zou worden. De 
anterieure overeenkomst is tot op heden niet getekend en de heer Oude Kamphuis heeft aangegeven dat 
de plannen geen doorgang meer kunnen vinden. 
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Er is niet voor gekozen om een andere bestemming aan deze percelen te geven. Dit zou een verkeerd 
signaal afgeven richting de eigenaar. Voor planologische invulling van deze percelen zal op verzoek van 
de eigenaar (de heer Oude Kamphuis) een seperate procedure dienen te worden gevolgd. Het vigerende 
plan Tichelkamp Ill-Plan Vorgers - Tichelkamp tussen 18 en 20 zal van toepassing blijven, waarbij deze 
percelen bestemd zijn tot "kraanwagenbedrijf. Dit bestemmingsplan is op 27 april 1978 vastgesteld. Dit 
betekent dat het plan op 1 juli 2013 voor dit perceel een regeling ouder dan 10 jaar gaat gelden. Op dit 
perceel kan echter in verband met milieuwetgeving geen kraanbedrijf meer kunnen worden opgericht. Het 
risico op legesderving is daardoor nihil. Over eventuele risico's hebben wij reeds separaat besloten bij 
besluit van 16 april 2013, kenmerk 13int00424. 

5 Kosten, baten en dekking 
De kosten voor de bestemmingsplanprocedure komen ten laste van de kostensoort 
'bestemmingsplannen', met kostenplaats 'advieskosten'. 

Er wordt een anterieure overeenkomst gesloten met de Bornse Harmonie ten aanzien van de ontwikkeling 
op het perceel Weideweg 1 te Borne en met Nettorama ten aanzien van de geringe uitbreiding van het 
pand aan de Letterveldweg 83. Hiermee zijn de plankosten van deze ontwikkelingen gedekt. 

6 Vervolg na besluitvorming 
Na gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan wordt het vastgestelde bestemmingsplan langs 
elektronische weg aan Gedeputeerde Staten van Overijssel en de betrokken rijksdiensten gestuurd met 
het verzoek om toestemming tot versnelde publicatie. Indien dit wordt toegestaan zal besluit eerder dan 
zes weken na vaststelling bekend worden gemaakt. Hierna ligt het vastgestelde bestemmingsplan zes 
weken ter inzage. Tijdens de termijn van terinzageligging kunnen degenen die tijdig een zienswijze bij de 
gemeenteraad hebben ingediend een beroepschrift bij de Raad van State indienen. Daarnaast kan iedere 
belanghebbende beroep instellen tegen de planonderdelen die gewijzigd zijn vastgesteld. De Raad van 
State zal uiteindelijk een uitspraak doen over de aanvaardbaarheid van het bestemmingsplan. 
Ook kan na het instellen van beroep, een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening bij de 
voorzitter van de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State worden ingediend. Indien dit 
verzoek wordt ingediend tijdens de beroepstermijn treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek 
is beslist. 
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G E M E E N T E B O R N E 

Voorstel 
Aan de raad wordt voorgesteld om: 
1. in te stemmen met de volgende ontwikkelingen: 
a. Weideweg 1, Bornse Harmonie, uitbreiding van het pand; 
b. Letterveldweg 83, Nettorama, uitbreiding van het pand; 
2. het bestemmingsplan Centrum (NL.IMRO. 0147.BpWBW2012-vg01) gewijzigd vast te stellen; 
3. in te stemmen met de zienswijzennota Bestemmingsplan Woongebied Borne West; 
4. in te stemmen met de ambtshalve wijzigingen en de wijzigingen naar aanleiding van de ingediende 
zienswijzen; 
5. Gedeputeerde Staten en de betrokken rijksdiensten verzoeken om toestemming tot versnelde publicatie 
te verlenen als bedoeld in artikel 3.8, lid 4, Wro. 

Borne, 21-5-2013 
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G E M E E N T E B O R N E 

Raadsbesluit 

Nummer 

13INT01219 

de raad van de gemeente Borne; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21-5-2013; 

besluit: 

1. in te stemmen met de volgende ontwikkelingen: 
a. Weideweg 1, Bornse Harmonie, uitbreiding van het pand; 
b. Letterveldweg 83, Nettorama, uitbreiding van het pand; 
2. het bestemmingsplan Centrum (NL.IMRO. 0147.BpWBW2012-vg01) gewijzigd vast te stellen; 
3. in te stemmen met de zienswijzennota Bestemmingsplan Woongebied Borne West; 
4. in te stemmen met de ambtshalve wijzigingen en de wijzigingen naar aanleiding van de ingediende 
zienswijzen; 
5. Gedeputeerde Staten en de betrokken rijksdiensten verzoeken om toestemming tot versnelde publicatie 
te verlenen als bedoeld in artikel 3.8, lid 4, Wro; 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 25-6-2013. 

De griffľ 

De voiprzitti rzitt 
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