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Wethouder Mulder opent de avond. Deze avond betreft een thema-avond, dit wijkt af van een normale
bijpraten ruimte. Formeel is er geen inspreekrecht voor aanwezigen en is er vanavond enkel discussie
tussen het college en de raad. Wellicht is er aan het eind van het programma nog ruimte om ook de
aanwezige betrokkenen het woord te geven.
Luke Vredeveld licht daarna nog kort inhoudelijk de visie toe. De visiekaart is de basis van het
document. De visie is gestoeld op 5 principes. Daarnaast zijn er diverse onderdelen meegenomen in
de visie en zijn er knelpunten in Oud-Borne benoemd. Dit betreft ook knelpunten die buiten het bereik
van het bestemmingsplan vallen. De waarde van Oud-Borne, zoals straten, stegen en open ruimtes,
zijn benoemd in de visie. Er is differentiatie in bebouwing, elke generatie heeft wat gesloopt en
toegevoegd in Oud-Borne. Voor nieuwe initiatieven geldt dat de 5 principes het toetsingskader zijn ,
ontwikkelingen kunnen dan ook alleen plaatsvinden als ze in de geest van deze principes zijn. Er zijn
wel enkele ontwikkelingen concreet beschreven: Pellenhof, Morselt en Balkema. Andere
ontwikkelingen zijn toetsbaar aan de principes.
Daarna wordt ingegaan op het verschil tussen een visie, bestemmingsplan en welstand. In de
ruimtelijke ordening wordt van grof naar fijn gewerkt. Daardoor worden de documenten steeds
concreter. Dit wordt uitgelegd aan de hand van een stromenschema: van bouwvoornemen naar een
vergunning. Uiteindelijk blijkt dat er voor gevallen die niet in het bestemmingsplan passen en waarvoor
geen binnenplanse afwijking is opgenomen een afwegingskader (visie) moet worden opgesteld om in
dergelijke situaties te kunnen beslissen.
De heer Bergsma wil weten hoe we omgaan met vrijstellingen?
Luke Vredeveld antwoordt dat hij in het schema is uitgegaan van afwijkingen waarvoor in het
bestemmingsplan regels zijn opgesteld. Past dit niet moet je een partieel bestemmingsplan maken,
daarvoor is een afwegingskader (=visie) nodig. Het is je fundament. Zonder kader is grote kans op
willekeur. Hoe gedetailleerder je bestemmingsplan, des te vaker komen er verzoeken die niet passen
en die afgewogen moeten worden, des te belangrijker wordt de rol van een visie.
Jos Hoenderboom vervolgt. In de bijpraten Ruimte van september waren er veel vragen vanuit de
commissieleden. De beantwoording van deze vragen, de eerdere toelichtingen / presentaties en de
antwoorden op de ingediende zienswijzen zijn vrij uitvoerig geweest. De stedenbouwkundige visie is
evenwel niet behandeld in de raadsvergadering van september. Er waren voor de raad echter nog te
veel ‘open einden’ en ‘vaagheden’ in de visie. Voor de raad was dan ook onvoldoende duidelijk wat de
gevolgen voor vaststelling van de visie zouden zijn.
We kennen voor de gemeente drie niveaus van planvorming. Ten eerste is er de visie, daarin wordt
ingegaan op de ‘waarom’ vraag. De gemeenteraad is bevoegd een visie vast te stellen. Ten tweede is
er het bestemmingsplan. Daarin wordt de ‘hoe’ vraag beantwoord. Hier worden uitgangspunten
gekwantificeerd. Ook bij het bestemmingsplan is de raad bevoegd tot vaststelling. Ten derde heb je
het concrete bouwplan. Dit betreft een collegebevoegdheid.
Er wordt een voorbeeld genoemd om het belang van een visie te benadrukken. Het betreft het perceel
Watertorenstraat 5, waar de gemeenteraad het besluit had genomen een bouwmogelijkheid op te
nemen in het bestemmingsplan. Dit stond echter in geen enkele visie. Tot aan de Raad van State toe
moet daarom steeds opnieuw de vraag worden beantwoord: Waarom wilt u deze woning realiseren?
In dergelijke situaties zou je idealiter terug moeten kunnen vallen op een visie. We moeten voorkomen
dat we in rechterlijke procedure rond ontwikkelingen in Oud-Borne steeds weer geconfronteerd
worden met de ‘waarom-vraag’.
De heer Meijer vraagt of je verplicht bent om een visie te maken voor een bestemmingsplanprocedure
wordt gestart?

Jos Hoenderboom antwoordt dat dit niet verplicht is, maar dat het zeker voor keuzes in een
beschermd dorpsgezicht belangrijk is om fundamentele uitgangspunten vast te leggen. Fundamenteel
is de keuze om Morselt te herontwikkelen naar een woonfunctie; fundamenteel is ook de keuze om de
Pellenhof in zijn huidige vorm te behouden. Het waarom van die keuzes wordt in de visie aangegeven.
De heer Geerdink merkt op dat het belangrijk is een visie te ontwikkelen. Het is ook de basis voor de
burgers. Naar zijn mening is de visie nu nog te grofmazig, voorzichtigheid is belangrijk.
Jos Hoenderboom maakt daarop de vergelijking met een bouwplan. Je hebt eerst de
schetstekeningen, dan komt de bouwtekening en uiteindelijk het bestek. De visie moet je zien als de
schets. Waarom willen we iets wel of juist niet? Het moet een eerste houvast geven.
De heer Meijer zegt dat de raad dus tot twee keer toe het laatste woord heeft: zowel bij de vaststelling
van de visie als bij het bestemmingsplan.
De heer Geerdink geeft aan dat de bouwhoogtes wat hem betreft specifieker opgenomen moeten
worden in de visie.
De heer Bergsma vraagt of er toezeggingen zijn gedaan aan initiatiefnemers? Er is angst om een visie
vast te stellen en vervolgens gemaakte afspraken niet meer te kunnen waar maken.
De heer Geerdink merkt op dat er al concrete aanvragen en bouwplannen liggen. Er zijn afspraken
gemaakt en besluiten genomen om deze verzoeken aan te houden. Nu is er weer een andere visie,
waar deze verzoeken op moeten wachten.
Luke Vredeveld haakt hier op in. Juist daarom is het belangrijk een visie (afwegingskader) te hebben.
Pas dan kun je objectief toetsen.
De heer Bergsma geeft aan dat hij bang was een visie vast te stellen die een belemmering zou zijn
voor de initiatiefnemers.
Luke Vredeveld laat vervolgens voor twee locaties drie uitwerkingen van de visie op
bestemmingsplanniveau zien. Hoe kun je een visie vertalen in een bestemmingsplan?
Ten eerste voor de Pellenhof. Scenario 1 is een uitwerkingspicht met uitwerkingsregels. Scenario 2
betreft een wijzigingsbevoegdheid, waarbij wijzigingsregels worden opgenomen. Scenario 3 is
specifiek de huidige situatie bestemmen. Slechts in de marge zijn dan nog wijzigingen mogelijk.
Ook voor het terrein Morselt zijn drie uitwerkingen gemaakt. Ten eerste is het een concreet bouwplan
direct bestemmen. Dit kan een vertaling zijn van de schetsen in de visie. Ten tweede is er de
mogelijkheid van een wijzigingsbevoegdheid. De huidige situatie wordt dan positief bestemd. Ten
derde heb je de ‘-1’ variant. De huidige bebouwing wordt gehandhaafd en bestemd, de
wijzigingsbevoegdheid die nu nog in het bestemmingsplan is opgenomen wordt geschrapt en
ontwikkelingen zijn pas mogelijk na het wijzigen van het bestemmingsplan.
Wethouder Mulder geeft aan dat het beschermd dorpsgezicht nog een extra instrument kent om
onwenselijke ontwikkelingen (in de vorm van sloop en herbouw) tegen te kunnen gegaan. Zo kan een
omgevingsvergunning voor slopen pas worden verleend nadat er een goedgekeurd bouwplan ligt.
Jos Hoenderboom vult dit aan met de regels over bouwvergunningvrij bouwen. In het beschermd
dorpsgezicht is het enkel vergunningvrij om inpandig te verbouwen of kleine, ondergeschikte
aanpassingen te doen aan de achtergevel, mits dit niet vanaf de openbare weg zichtbaar is.
Wethouder Mulder geeft aan dat nu alle informatie op tafel ligt. Wat is nu, met deze kennis, de
denkrichting van de raad? Waar kan de visie verbeterd worden?
De heer Geerdink heeft enkele verbeterpunten die hij graag in de visie verwerkt wil zien:
1. De visie dient richtingsturend te zijn op bouwhoogtes, vooral op beeldbepalende plekken.
2. Hoe wordt omgegaan met kwaliteit (bijvoorbeeld schuttingen, schuurtjes, etc.)?
3. Bij nieuwe ontwikkelingen moeten we eisen dat parkeren, indien mogelijk, plaatsvindt op eigen
terrein. Nieuwe initiatieven mogen niet leiden tot extra parkeerdruk voor bewoners.
4. Oud-Borne moet levensbestendig blijven. Is de visie het document om iets op te nemen voor
bebouwingsmogelijkheden voor spelen / ontplooiing van de jeugd, of juist voor ouderen?

Er is de angst om de grip te verliezen op Oud-Borne, we moeten voorzichtig zijn.
De heer Bergsma vindt het belangrijk dat de visie geen belemmering is voor toezeggingen en
afspraken uit het verleden met initatiefnemers.
De heer Meijer ten slotte heeft ook een tweetal vragen:
1. Hij spreekt zijn zorgen uit over de lengte van het traject, hoe lang gaat het nog duren?
2. In de achterliggende periode zijn er nieuwe initiatiefnemers bij gekomen, hoe lang moeten zij nog
wachten op duidelijkheid?
Wethouder Mulder vat vervolgens samen. Vanavond was belangrijk, we hebben verbeterpunten
gekregen van de raadsleden. Deze verbeterpunten moeten nu in de visie worden verwerkt. We zullen
deze aangepaste visie vervolgens rondsturen naar de raadsleden. Als zij zich kunnen herkennen in de
aanpassingen gaat de visie weer terug naar de commissie en vervolgens naar de gemeenteraad.
De heer Geerdink heeft nog een laatste vraag. Mogen waardevolle open gebieden worden bebouwd?
Jos Hoenderboom antwoordt dat de visie hier voor het afwegingskader vormt. Open plekken en
stratenpatronen die kenmerkend zijn voor Oud-Borne en om die reden beschermingswaardig zijn,
worden in het bestemmingsplan beschermd.
De heer Meijer merkt op dat hij nog geen antwoord heeft gehad op de vraag over de planning.
Jos Hoenderboom geeft aan dat het streven is behandeling van de visie in een gecombineerde
bijpraten op 6 december en vervolgens behandeling in de raad op 20 december.
Wethouder Mulder sluit daarmee om 21.05 uur de thema-avond. Gezien de belangstelling van het
publiek is er voldoende ruimte en aanleiding om ook hen te betrekken in de discussie. Om iedereen
de kans te geven, krijgt iedereen de mogelijkheid om kort zijn of haar bevindingen kenbaar te maken.
1. Monumentencommissie
De Monumentencommissie heeft een zienswijze ingediend. Hoe is dit verwerkt in de visie?
Wethouder Mulder antwoordt dat het college de zienswijzen heeft beantwoord, dit heeft op onderdelen
geleid tot het aanpassen van de visie.
2. De heer Grotenboer.
Hij heeft geen inhoudelijke opmerkingen.
3. De heren Balkema (senior en junior)
Ze dringen er op aan om vaart te houden in het proces.
4. De heer Lohuis, namens de belangenvereniging Oud Borne.
De heer Lohuis heeft enkele opmerkingen die de visie versterken:
- Benoem expliciet de betekenis van het beschermd dorpsgezicht.
- Breng toezeggingen in kaart, inventariseer deze en maak ze zichtbaar.
- Werk alle ‘rotte kiezen’ uit in de visie, dus ook het Grutje.
5. De heer Rouhof
In de bijpraten Ruimte van 6 september 2011 is gevraagd waarop de visie is gebaseerd? In het
structuurplan Centrum uit 2005 is opgenomen dat er geen bebouwing mag worden gerealiseerd aan
de achterzijde van de percelen van Balkema, nu moet daar een accentpunt komen. De overheid moet
consistent zijn!
6. De heer Nas
In de visie ontbreekt kwaliteitsbeleid. Hoe wordt de ruimtelijke kwaliteit in stand gehouden? Een
voorbeeldje is Ennekerdijk 34. De woning is al jaren geleden afgebrand, maar er gebeurt niets.
7. Mevr. Lauvenberg

Ze geeft aan gelukkig te zijn met de opmerkingen van de heer Geerdink. Wees specifieker in wat
opgenomen wordt over bouwhoogtes.
8. De heer Lammers
In de visie ontbreekt hoe onderhoud wordt geregeld. Hoe wordt dit vastgelegd?
9. De heer Hilbrink
De heer Hilbrink geeft aan meer begrip te hebben gekregen voor de visie. Wat nog ontbreekt is hoe
om te gaan met veiligheid (trottoir, kwaliteit van wegen, etc.)? Waarom wordt dit niet opgenomen in de
visie?
Wethouder Mulder antwoordt voor insprekers 8 en 9 dat voor zowel onderhoud als veiligheid de visie
niet het document is om dit te regelen. Bovendien zijn het thema’s die Oud-Borne overstijgen en
gemeentebreed zijn. Het onderhoudsplan en de wijkschouw zijn hiervoor bedoeld.
10. Mevr. Wiggers
De stedenbouwkundige visie is dus niet het moment juridische stappen te zetten? Het
bestemmingsplan is wel vatbaar voor zienswijzen en beroep, dus voor ongewenste ontwikkelingen
moet ik dat in de gaten houden.
11. De heer Morselt.
Ook de heer Morselt dringt aan om het proces spoedig verder te brengen.
Om 21.30 uur sluit wethouder Mulder de bijeenkomst.

