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Als het voorstel moet worden behandeld in de gemeenteraad of ter kennis wordt gebracht van de raad,
dient ook deze pagina ingevuld te worden. Als een raadsbesluit wordt gevraagd dient een ontwerpraadsvoorstel en -besluit te zijn bijgevoegd! De stukken worden tijdig aangeleverd bij de griffie.

Voorstel voor behandeling in raad (aankruisen):
EI vraagt besluitvorming van de raad (ontwerp raadsvoorstel en -besluit is bijgevoegd)
•
voor overleg tussen college en raad
•
ter informatie

Korte toelichting
Na de behandeling van de stedenbouwkundige visie Oud-Borne in bijpraten Ruimte van 6 September 2011
is besloten de visie van de agenda van de raadsvergadering van 13 September 2011 te halen. Er is
vervolgens op 10 november 2011 een thema-avond over de stedenbouwkundige visie georganiseerd,
waarbij het doel en de status van deze visie en de juridische vertaling daarvan in het bestemmingsplan
aan de gemeenteraad is toegelicht. Op basis van deze thema-avond is de stedenbouwkundige visie op
onderdelen nader toegelicht en aangepast. De gemeenteraad wordt voorgesteld de stedenbouwkundige
visie Oud-Borne vast te stellen.
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1 Aanleiding
Het concept van de integrale stedenbouwkundige visie Oud-Borne heeft van 10 juni 2011 tot en met 21
juli 2011 ter inzage gelegen. Ingezetenen van de gemeente Borne en andere belanghebbenden zijn in
deze periode in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op het concept van de stedenbouwkundige visie
kenbaar te maken. Gedurende deze termijn zijn negen zienswijzen ingediend, tevens is er een
zienswijze ingediend buiten de termijn.
Op 23 augustus 2011 heeft uw college ingestemd met de beantwoording van de zienswijzen naar
aanleiding van het concept van de integrale stedenbouwkundige visie Oud-Borne en heeft u aan de
gemeenteraad voorgesteld de integrale stedenbouwkundige visie Oud-Borne gewijzigd vast te stellen.
Tijdens de gecombineerde bijpraten van 6 September 2011 is de visie behandeld. De conclusie na de
behandeling van de visie luidde dat er veel vragen open bleven. Op deze vragen zijn vervolgens
antwoorden geformuleerd. Desondanks is besloten de integrale stedenbouwkundige visie Oud-Borne
van de agenda van de raadsvergadering van 13 September 2011 te halen.
Om tot een verduidelijking van het doel en de status van de stedenbouwkundige visie Oud-Borne en de
juridische vertaling in het bestemmingsplan te komen, is op 10 november 2011 een thema-avond
georganiseerd. Tijdens deze avond is, samen met BRO (stedenbouwkundig adviseur en opsteller van
de visie) een toelichting gegeven op de reiatie tussen de stedenbouwkundige visie, bestemmingsplan en
uiteindelijk een concreet bouwplan. Ook zijn verschillende uitwerkingen van de visie op
bestemmingsplanniveau, met de daarbij behorende mogelijkheden en bevoegdheden, gepresenteerd.
Ten slotte is de gemeenteraad gevraagd op welke punten de stedenbouwkundige visie verbetering
behoeft, zodat deze wel rijp wordt geacht voor behandeling in de raadsvergadering.
2 Wet en beleid
Tijdens de thema-avond over de integrale stedenbouwkundige visie is door de raadsleden aangegeven
dat de visie op onderdelen verduidelijkt of aangescherpt dient te worden. Dit heeft geleid tot de volgende
aanpassingen, welke zijn verwerkt in de integrale stedenbouwkundige visie Oud-Borne:
1.
De visie is meer richtingsturend op bouwhoogtes. Er is een inventarisatie van nok- en
goothoogtes van bebouwing in Oud-Borne gemaakt en deze is toegevoegd aan de visie;
2.
Bij nieuwe initiatieven dient in de eigen parkeerbehoefte te worden voorzien. Nieuwe initiatieven
mogen niet leiden tot extra parkeerdruk voor bewoners;
3.
Beschermingswaardige open plekken worden benoemd in de visie en nadrukkelijk beschermd in
het bestemmingsplan;
4.
Er zijn toevoegingen gedaan op het gebied van de kwaliteit en levensbestendigheid van OudBorne.
Voor de beantwoording van de ingediende zienswijzen en de wijzigingen van de stedenbouwkundige
visie naar aanleiding van de zienswijzen wordt kortheidshalve verwezen naar het collegebesluit van 23
augustus 2011 (bijlage I).
3 Geld
N.v.t.
4 Personeel
N.v.t.
5 Communicatie
Nadat uw college een besluit heeft genomen over de wijzigingen die gedaan zijn in de
stedenbouwkundige visie zal de visie ter vaststelling worden aangeboden aan de gemeenteraad.
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Behandeling in bijpraten ruimte staat gepland op 17 januari 2012, behandeling in de raadsvergadering
op7februari2012.
6 Altematieven
Niet instemmen met de aangepaste stedenbouwkundige visie Oud-Borne en de gemeenteraad niet
voorstellen deze visie vast te stellen.
7 Korte samenvatting van het voorstel
Na de behandeling van de stedenbouwkundige visie Oud-Borne in bijpraten Ruimte van 6 September
2011 is besloten de visie van de agenda van de raadsvergadering van 13 September 2011 te halen. Er
is vervolgens op 10 november 2011 een thema-avond over de stedenbouwkundige visie georganiseerd,
waarbij het doel en de status van deze visie en de juridische vertaling daarvan in het bestemmingsplan
aan de gemeenteraad is toegelicht. Op basis van deze thema-avond is de stedenbouwkundige visie op
onderdelen nader toegelicht en aangepast. De gemeenteraad wordt voorgesteld de stedenbouwkundige
visie Oud-Borne vast te stellen.
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integrale stedenbouwkundige visie

Inleiding

Voor u ligt de integrale stedenbouwkundige visie Oud-Borne. Deze visie is opgesteld als voorloper op het bestemmingsplan voor het sinds 1991 beschermde dorpsgezicht van Oud-Borne.
De visie doet echter meer dan input leveren voor het bestemmingsplan. De visie signaleert
ruimtelijke of sociaal-maatschappelijke problemen of knelpunten en geeft hiervoor oplossingsrichtingen en/of aanbevelingen voor nader onderzoek. Door middel van 5 thema's wordt de
wenselijke ontwikkelingsrichting van Oud-Borne aangegeven. We spreken hier uitdrukkelijk
ook over 'ontwikkeling'. Het is niet het doel van het Bornse gemeentebestuur om Oud-Borne
te laten verworden tot een openluchtmuseum. Oud-Borne wordt bewoond en gebruikt door
een actieve gemeenschap, die wil genieten van het erfgoed maar tegelijkertijd ook moderne
eisen stelt aan het leven op een dergelijke plek anno 2011. Ontwikkelingen zijn goed, daar
waar ze gebeuren met respect voor het verleden en ze leiden tot een versterking van juist
die aspecten die we gezamenlijk waardevol vinden. Deze visie geeft geen eindbeeld over hoe
Oud-Borne er over 10 jaar uit zal zien. Deze visie geeft een richting waarin de ruimtelijke
en sociaal-maatschappelijke ontwikkeling van de samenleving zich op deze plek verder kan
ontplooien, met respect voor het erfgoed.
Leeswijzer
Deze visie is thematisch opgebouwd. Eerst wordt een beeld geschetst van het huidige OudBorne. Hoe zit de structuur van het oude dorp in elkaar, wat zijn de feitelijke waarden en wat
vinden wij waardevol. Vervolgens komen enkele belangrijke aanstaande ontwikkelingen aan
bod. Ontwikkelingen die al gaande zijn of reeds in procedure zijn, worden hier uiteraard niet
behandeld aangezien dat weinig zinvol is. Deze worden voor bestaand aangenomen. Tot slot
wordt de integrale visie getoond en thematisch toegelicht. Dit document eindigt met aanbevelingen voor de toekomst.
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Bouwvoornemen

Aanvraag
omgevingsvergunning
voor het bouwen

Welstandstoets

Verstrekken
omgevingsvergunning
voor het bouwen
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Toch medewerking
verlenen?

Check
bouwbesluit etc
positief: toch medewerking verlenen

I
Afwegingskader?

negatief

Afwijzen

Procedure bij vergunningaanvraag (vereenvoudigde weergave)
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Status en doel
De visie heeft geen bindende status zoals het bestemmingsplan dat heeft. De visie levert op de
eerste plaats kwalitatieve input voor het bestemmingsplan. Uitwerkingen richting aantallen,
hoogtes, dieptes en allerlei andere kwantitatieve aspecten worden in het bestemmingsplan
gedaan. Deze uitwerkingen moeten in de lijn van de visie zijn, voldoen aan de principes uit
de visie. Daarmee is een visie (de naam zegt het al) per definitie globaler dan een plan. De
in deze visie omschreven keuzemogelijkheden worden in het bestemmingsplan of geformaliseerd in de regels of niet opgenomen en rechtstreeks en expliciet bestemd. Verder is de visie
van belang om te dienen als afwegingskader voor bouwaanvragen die in de toekomst niet
aan het bestemmingsplan voldoen. In deze visie beschrijft de gemeente Borne onder welke
voorwaarde(n) zij wil afwijken van het bestemmingsplan. De visie voorkomt willekeur bij het
maken van deze afweging.
Totstandkoming
Deze visie is tot stand gekomen onder begeleiding van een ambtelijke werkgroep en een
klankbordgroep, bestaande uit de volgende personen:
de heer Meijer - bewoner
de heer Lindeboom - voorzitter belangenvereniging Oud Borne
de heer Glas - Consilient Erfgoed en Ruimte van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
de heer Compagner - secretaris monumentencommissie
de heer Weghorst - projectleider Wabo, gemeente Borne
de heer Polman / de heer Oortman - projectleider gemeente Borne
de heer Vredeveld - projectleider BRO
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Analyse van de huidige

1.1

situatie

Verkeer en parkeren

Vanwege het feit dat Oud-Borne een zeer oud stratenpatroon heeft, leidt de aanwezigheid
van autoverkeer al gauw tot beheersproblemen. Dit doet afbreuk aan de kwaliteit en beleveningswaarde van Oud-Borne. Het toenemend autobezit tijdens de afgelopen decennia leidt
snel tot problemen in gebieden als Oud-Borne. Daar komt bij dat er voornamelijk overdag in
Oud-Borne veel langparkeerders uit het centrum gebruik maken van de schaarse ruimte in de
smalle straatjes.
Er is een aantal opties om de parkeersituatie in Oud-Borne te benaderen, waaronder:
•

•

•

Behouden zoals deze is: acceptatie. Het parkeerprobleem is inherent aan de karakteristiek
van het gebied. Het is niet mogelijk om parkeerruimte toe te voegen in de wijk zelf omdat
de hoeveelheid openbare ruimte zeer beperkt is.
Afsluiten: geheel Oud-Borne of gedeelten daarvan worden afgesloten voor autoverkeer,
met of zonder uitzondering voor de bestaande bewoners. Hiermee schaart Oud-Borne
zich tussen (vergelijkbare) historische plekken als Orvelte, Bourtange of Ootmarsum.
De parkeeroverlast oplossen door parkeerregulering, bijvoorbeeld door parkeren alleen
toe te staan voor bewoners.

Hoewel het oplossen van de parkeerproblematiek primair een verkeerskundig vraagstuk is,
heeft het ook gevolgen voor de ruimtelijke beleving van Oud-Borne. Wanneer we de opties
beschouwen dan is de eerste conclusie dat het volledig afsluiten van Oud-Borne voor het
autoverkeer geen optie is. Oud-Borne is geen openluchtmuseum met een primair toeristische
functie, maar op de eerste plaats een prettige woonomgeving voor een groep inwoners van
Borne. Het afsluiten van Oud-Borne zou een grote omslag betekenen in de identiteit van de
wijk, waar op dit moment weinig draagvlak voor zal bestaan.
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De overige opties zijn in hun ruimtelijke gevolgen sterk afhankelijk van de verkeerskundige
keuzes die gemaakt worden. Vanuit ruimtelijk-stedenbouwkundige oogpunt heeft parkeerregulering de voorkeur. Op grond van nader te formuleren (parkeer)beleid zal de uitwerking
hiervan middels separate besluitvorming moeten plaatsvinden. Om de parkeerproblematiek in
de toekomst niet nog verder te laten groeien, dienen alle toekomstige ontwikkelingen in hun
eigen parkeerbehoefte te voorzien. Dit gebeurt bij voorkeur op eigen terrein. Wanneer dat
echter niet mogelijk is, dient gezocht te worden naar een oplossing elders, bijvoorbeeld in de
vorm van een parkeerplaats of -vergunning elders in het centrum van Borne.
1.2

W a t e r - e n groenstructuur

De groenstructuur in Borne is heel kenmerkend in grote vlakken gestructureerd. Dat houdt
in dat er langs de straten nauwelijks boombeplanting voorkomt. Hier is door de vaak smalle
profielen ook feitelijk geen ruimte voor. De groene (boom)beplanting die wel aanwezig is,
vinden we voornamelijk op de achterste delen van sommige percelen. Van oudsher is het voormalige bed van de Bornse Beek goed zichtbaar. Dit lager en vochtiger deel is momenteel goed
herkenbaar door een groene band van volwassen boombeplanting die van het Bussemakerhuis
in de richting van de Oude Kerk loopt. Ook de omgeving rondom het Meijershof is een groene
enclave als overgang van het oude dorp naar de omgeving Rondweg. Het noordelijk deel van
Oud-Borne kent een groene uitloper in het gebied tussen de Aak en de Koppelsbrink.
Water is momenteel niet meer zichtbaar in Oud-Borne. De geschiedenis van de Bornse Beek is
daarentegen nog wel duidelijk zichtbaar, zowel in de huidige groenstructuur maar ook in de
verkavelingsgrenzen. De Bornse Beek kwam ten zuiden van het Bussemakerhuis Oud-Borne
binnen en liep tussen de achterste perceelsgrenzen van de woningen aan de Ennekerdijk en
de Abraham ten Catestraat richting de Oude Kerk. Vlak ten zuiden van de Oude Kerk boog
de beek met een scherpe bocht af in westelijke richting om via de huidige Pietmanskolkstraat
de huidige Grotestraat te bereiken. Vervolgens boog de beek weer af en liep over de huidige
Potkampstraat en vervolgens door het bouwblok dat nu gevormd wordt door de Markstraat,
Oude Kerkstraat en Brugstraatje om daarna de Markstraat over te steken en uit te komen in
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de haven, momenteel de parkeerplaats De Haven nabij het Kulturhus de Bijenkorf.
In de Pellenhof staat nog een oude waterput van Bentheimer zandsteen. De herkomst van
deze waterput is niet volledig bekend, maar vast staat wel dat deze put momenteel niet op
de originele plek staat. Ondanks dat feit staat de put wel op een kenmerkend deel van OudBorne. Deze plek is namelijk tot net na de Tweede Wereldoorlog grotendeels onbebouwd
gebleven. In vroeger tijden was hier slechts een woning gelegen alsmede een kleine boerderij
met productietuin, in eigendom van de kerk. Het feit dat deze grond met de komst van de
Pellenhof als laatste bebouwd is, is niet raar. Dit is het laagste en daarmee meest natte deel
van Oud-Borne zodat bebouwen eeuwenlang geen logische keuze was.
1.3

Openbare ruimte

De openbare ruimte is heel belangrijk voor Oud-Borne. Hoewel de inrichting van de openbare
ruimte ook de nodige problemen met zich meebrengt, zoals eerder beschreven bij het parkeren, is het patroon van straten en stegen een van de belangrijke aspecten dat geleid heeft tot
de aanwijzing tot beschermd dorpsgezicht. In het stratenpatroon is de historische ontwikkeling
van Oud-Borne af te lezen. Voorheen bestond Oud-Borne uit drie kleine buurtschapjes. Deze
buurtschappen zijn nu herkenbaar door het grillige stratenpatroon ter plekke. Deze drie buurtschappen zijn in de loop van vele jaren met elkaar verbonden door een aantal wat grotere
noord-zuid lopende straten zoals bijvoorbeeld de Brinkstraat.
De stegen zijn ook typisch kenmerkend voor Oud-Borne. Deze smalle tot zeer smalle weggetjes
of paden zorgen voor toegangen tot een achterterrein of lopen dwars door de bouwblokken
heen om straten in de oost-west richting met elkaar te verbinden. Op sommige plekken ontsluiten de stegen een beperkt aantal woningen.
De openbare ruimte in Oud-Borne is niet 'netjes' begrensd zodat de overgang van openbaar
naar prive heel natuurlijk en prettig verloopt. Door het eeuwenlange gebruik van het gebied is
op sommige plekken zelfs niet meer geheel duidelijk wat openbaar en prive is. Wellicht lastig

Nolli kaart Oud-Borne

wanneer er sprake is van verkoop van een woning, maar het draagt daarentegen wel bij aan de
dorpse en historische uitstraling van Oud-Borne. De gemeente Borne doet in dit kader uiteraard
ook een beroep aan de bewoners van Oud-Borne om deze situatie zoveel mogelijk in stand te
houden, bijvoorbeeld door te kiezen voor kwalitatief hoogwaardige erfafscheidingen.
1.4

Waardevolle open ruimten

In Oud-Borne komen verschillende open ruimten voor. Soms betreft dit plekken die in het
verleden zijn bebouwd en nu om welke reden dan ook niet meer bebouwd zijn, maar meestal
gaat het hier om plekken die historisch gezien nooit bebouwd zijn geweest. Het beleid is er
dan ook op gericht om de historische open plekken open te houden voor de toekomst. Hiermee
wordt voorkomen dat Oud-Borne steeds meer gaat verdichten waardoor de karakteristiek in
het geding komt.
In de visie zijn de meeste van deze ruimten aangegeven. In het bestemmingsplan wordt dit
thema gedetailleerder bekeken en waar nodig specifiek in het bestemmingsplan vertaald door
bijvoorbeeld het niet mogelijk maken van bebouwing op sommige plekken. Een bijzondere
plek is weggelegd voor de percelen aan de randen van het beschermd gezicht. Aan de meeste
randen is de scheiding tussen Oud en 'nieuw'-Borne zeer goed te ervaren, ook op de plekken
waar Oud-Borne zich met de achterzijde richt naar het nieuwere gedeelte zoals voornamelijk
aan de noordzijde (Kulturhus en rondweg). Deze visie richt zich op de bescherming van deze
randen, waarbij de voorzijden van de percelen dicht zijn bebouwd en de achterzijden vaak
nagenoeg onbebouwd zijn. Daarnaast wordt er gestreefd naar het slechten van de barriere
tussen Oud-Borne en het gebied aan de overzijde van de Rondweg, dat voorheen de agrarische
uitloper was van het gebied Oud-Borne.
De architect Wo/// maakte in de achttiende eeuw een kaart van Rome, waarin
hij onderscheid maakte tussen twee soorten ruimte: prive en openbaar. Tot die
laatste categorie behoorden naast de straten en pleinen ook de interieurs van
openbare gebouwen als kerken en overheidsgebouwen. Zijn definitie ging voor
het vaststellen van de openbaarheid niet uit van de beheerder, maar van het
gebruik van de ruimte.
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