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breedte inritten bedrijventerrein "De Veldkamp".

Samenvatting voorstel
In het beeldkwaliteitplan van het bedrijventerrein "De Veldkamp" is vastgelegd dat de breedte van in- en
uitritten maximaal 15 meter mag bedragen. Dit is niet in overeenstemming met het bestemmingsplan "De
Veldkamp". Hierin is geen maximale breedte vastgelegd. Op grond van de Woningwet moet voorrang
worden gegeven aan de bepalingen van het bestemmingsplan t.o.v. het beeldkwaliteitplan. Daarom wordt
voorgesteld het beeldkwaliteitplan op dit punt buiten beschouwing te laten.
Ontwerpbesluit
De bepaling van de maximale breedte van in-en uitritten in het beeldkwaliteitplan "De Veldkamp" vanwege
strijd met het bestemmingsplan buiten beschouwing laten.
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Programma

Borne Werkt.

Portefeuillehouder

M Kotteman

Opgesteld door (tel.)

D. Bethlehem (644).

Afdeling í productgroep

Grondgebied 1 Ontwikkeling

Paraaf steller
Paraaf manager
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Paraaf portefeuillehouder
Paraaf secretaris
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Afstemming intern

B. v.d. Dolder, G . Ramerman.
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11nleiding
Voor het bedrijventerrein "De Veldkamp" geldt een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitplan. In het
bestemmingsplan zijn regels opgenomen met betrekking tot de breedtes, goot- en bouwhoogtes van de
gebouwen en dergelijke. In het beeldkwaliteitplan zijn regels (welstandseisen) opgenomen met
betrekking tot zaken als de kleur van de gebouwen en de gewenste inrichting van het onbebouwde
terrein per kavel. Voor de breedtes van de inritten is in het beeldkwaliteitplan een bepaling opgenomen
dat deze ten hoogste 15 meter breed mogen zijn. In de praktijk bleek en blijkt er behoefte te zijn aan de
aanleg van bredere inritten, zoals onlangs bij de voorgenomen vestiging van een transportbedrijf en van
een meubelwarenhuis op het bedrijventerrein.

2 Beoogd resultaat
Een duidelijk kader creëren voor het beoordelen van bedrijfsvestigingen op het bedrijventerrein "De
Veldkamp".

3 Argumenten
Wij zijn van mening dat het ongewenst is om de maximale breedte van inritten tot 15 meter te beperken.
Ten eerste zijn bredere inritten wel in overeenstemming met de bepalingen van het bestemmingsplan
"De Veldkamp". De inritten worden aangelegd in het gebied dat in het bestemmingsplan de bestemming
"Groenvoorzieningen" heeft. Binnen deze bestemming is de aanleg van in- en uitritten toegestaan,
zonder dat hieraan een maximale breedte is verbonden.
In lijn met artikel 9 van de Woningwet is de voorrang van het bestemmingsplan op de welstandseisen
geregeld in artikel 12, derde lid, van de Woningwet. In artikel 12b, eerste lid, van de Woningwet is
bovendien expliciet vastgelegd dat de welstandscommissie deze voorrangsregeling moet betrekken bij
de advisering. Het bestemmingsplan is namelijk het wettelijk instrument waarin de bebouwings- en
gebruiksmogelijkheden worden aangegeven. Als een bestemmingsplan bepaalde bouw- en
gebruiksmogelijkheden mogelijk maakt mogen deze niet worden beperkt door welstandseisen. In dit
geval spreken het beeldkwaliteitplan en het bestemmingsplan elkaar tegen, in zo'n geval moet dus
volgens de wet en de jurisprudentie voorrang worden gegeven aan de bepalingen van het
bestemmingsplan.
Gelet op het gewenste (groene) beeld van het bedrijventerrein zal ook in de toekomst bij elke aanvraag
kritisch worden gekeken naar de voorgenomen inrichting van de kavel, waaronder de breedte van de
inritten, echter daarbij wordt niet op voorhand een maximale breedte voor de in- en uitritten vastgelegd.
4 Kanttekeningen
n.v.t.

5 Kosten, baten en dekking
n.v.t.

6 Personeel en organisatie
n.v.t.
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