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1  Inleiding

1.1  Aanleiding

Op 31 oktober 2006 heeft de gemeente Borne het bestemmingsplan 'Bornsche Maten' 

vastgesteld. Dit bestemmingsplan voorziet in een juridisch-planologische regeling voor 

de realisatie van een groot woongebied voor circa 2.700 woningen aan de oostkant van 

Borne. Het bestemmingsplan is gericht op het ontwikkelen van een wijk dat ruim van 

opzet is met een enorme variëteit aan woningen. De woonwijk wordt in verschillende 

fasen ontwikkeld. Dit uitwerkingsplan heeft betrekking op de woonbuurt Singelwonen, 1ste 

fase.

Voorliggend uitwerkingsplan 'Bornsche Maten, uitwerkingsplan Singelwonen, 1ste fase' 

betreft een uitwerking van het vigerend bestemmingsplan 'Bornsche Maten'. 

Met ingang van 1 januari 2010 is de digitaliseringsverplichting voor 

bestemmingsplannen in de Wet ruimtelijke ordening van kracht geworden. Dit betekent 

dat alle ruimtelijke plannen digitaal vastgesteld en beschikbaar gesteld moeten worden. 

Voor de bestemmingsplannen gelden de RO standaarden 2008. Het bestemmingsplan 

'Bornsche Maten' van de gemeente Borne voldoet echter niet aan deze standaarden. 

Hoewel het niet wettelijk verplicht is gesteld, is dit uitwerkingsplan wel opgesteld 

conform de RO standaarden 2008.

1.2  Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied van woonbuurt Singelwonen, 1ste fase is gelegen aan de zuidkant van de 

woonwijk Bornsche Maten, begrensd door de Buitensingel, de Bornsche Beeklaan en de 

Europalaan. Het deelplan ligt als een schil om het deelgebied 'Wilde Wonen' heen.

Afbeelding 1.1: ligging plangebied Singelwonen, 1e fase
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1.3  Vigerende bestemmingsplannen

Voor het gebied is het bestemmingsplan 'Bornsche Maten' van kracht. Dit 

bestemmingsplan is op 28 oktober 2004 door de gemeenteraad vastgesteld en op 31 

oktober 2006 door Gedeputeerde Staten goedgekeurd.

Afbeelding 1.2: bestemmingsplan "Bornsche Maten"

Het plangebied is in het bestemmingsplan bestemd als 'Uit te werken Wonen (UW)'. Deze 

gronden zijn bestemd voor wonen in gestapelde en niet gestapelde vorm, uitoefening van 

aan huis gebonden beroepen, lichte bedrijvigheid,  tuinen en erven, detailhandel, 

zakelijke dienstverlening en horeca passend in een woonbestemming, maatschappelijke 

dienstverlening, binnen- en buitensportvoorzieningen, water, waterhuishouding, 

infiltratievoorzieningen en waterstaatswerken, groen- en speelvoorzieningen, verkeers- 

en verblijfsdoeleinden, gebouwde en ongebouwde parkeervoorzieningen, gebouwen van 

openbaar nut en geluidwerende voorzieningen. 

Voor het uitwerken van deze bestemming moeten de uitwerkingsregels in acht worden 

genomen. In de uitwerkingsregels is het volgende bepaald:

Binnen de bestemming 'Uit te werken wonen (UW)' worden maximaal 1.700 woningen 

gebouwd.

Binnen de bestemming 'Uit te werken wonen (UW)' mag maximaal 15% van de 

woningen gestapeld worden gebouwd.

De gemiddelde woningdichtheid van de bestemming 'Uit te werken wonen (UW)', met 

uitzondering van het gebied dat op de plankaart is aangegeven met de aanduiding 

'Bornsche beekpark' bedraagt 20 woningen per hectare.

Voor gestapelde woningen geldt een maximale bouwhoogte van 28 meter.

Voor niet gestapelde woningen geldt een maximale bouwhoogte van 11 meter.

Het op de plankaart aangegeven gebied met de aanduiding 'Bufferzone' is uitsluitend 

bedoeld voor groen, water sportvoorzieningen en verkeers- en verblijfdoeleinden.

Binnen het op de plankaart aangegeven gebied met de aanduiding 'Veiligheidszone 

brandstofleiding' zijn de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, en het 

uitvoeren van werken en/ of werkzaamheden uitsluitend toegestaan, voor zover de 

veiligheidsrisico's vanwege de brandstofleiding dit toelaten.

Binnen de bestemming 'Uit te werken wonen (UW)' bedraagt de totale bruto 
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vloeroppervlakte van binnensportvoorzieningen maximaal 3.000 m2.

Binnen de bestemming 'Uit te werken wonen (UW)' bedraagt de totale bruto 

vloeroppervlakte aan buitensportvoorzieningen maximaal 71.000 m2.

Binnen de bestemming 'Uit te werken wonen (UW)' bedraagt het totaal bruto 

vloeroppervlak voor detailhandel en horeca maximaal 1.000 m2.

Binnen de bestemming 'Uit te werken wonen (UW)' bedraagt het totaal bruto 

vloeroppervlak van voor onderwijsdoeleinden te bestemmen gronden maximaal 

12.000 m2.

Binnen de bestemming 'Uit te werken wonen (UW)' bedraagt het totaal bruto 

vloeroppervlak van voor kinderopvang te bestemmen gronden maximaal 2.500 m2.

Binnen de bestemming 'Uit te werken wonen (UW)' bedraagt het totale bruto 

vloeroppervlak van voor lichte bedrijvigheid te bestemmen gronden maximaal 4.500 

m2.

Binnen de bestemming 'Uit te werken wonen (UW)' bedraagt de totale hoeveelheid 

water en waterhuishoudkundige doeleinden maximaal 7%.

De op de plankaart aangegeven gronden met de aanduiding 'Beek' worden als 

zodanig bestemd.

De op de plankaart aangegeven aanduiding 'Beek' mag maximaal 150 meter worden  

verschoven ten opzichte van de aanduiding.

Binnen de bestemming 'Uit te werken wonen (UW)' bedraagt de totale hoeveelheid 

voor groenvoorzieningen te bestemmen gronden minimaal 3%.

De op de plankaart aangegeven aanduiding 'Hoofdontsluiting verkeer' wordt als 

zodanig bestemd.

De op de plankaart aangegeven aanduiding 'Hoofdontsluiting verkeer' mag 

maximaal 150 meter worden verschoven ten opzichte van de aanduiding op de 

plankaart. Bij het vastleggen van het tracé dient de in de Wet geluidhinder 

aangegeven maximaal toelaatbare geluidbelasting van de gevel van een woning in 

acht te worden genomen.

Binnen de bestemming 'Uit te werken wonen (UW)' bedraagt de afstand tussen 

buitensportvoorzieningen en woningen minimaal 50 meter.

Binnen de bestemming 'Uit te werken wonen (UW)' bedraagt de maximale hoogte van 

geluidwerende voorzieningen 3 meter.

Binnen de bestemming 'Uit te werken wonen (UW)' dient rekening te worden 

gehouden met de lokale en regionale woningbehoefte.

Voordat een beslissing wordt genomen over het ontwerp uitwerkingsplan stellen 

burgemeester en wethouders nader onderzoem in naar de archeologische waarden 

van gronden. Indien uit dit onderzoek blijkt dat het bodemarchuef bescherming 

verdient, houden burgemeester en wethouders rekening met deze archeologische 

waarden.

Voordat een beslissing wordt genomen over het ontwerp uitwerkingsplan dient 

(nader) bodemonderzoek te zijn verricht.

Het uitwerkingsplan Singelwonen, 1ste fase voldoet aan de uitwerkingsregels uit het 

bestemmingsplan 'Bornsche Maten'. Er worden geen gestapelde woningen gebouwd, de 

maximale bouwhoogte van de woningen bedraagt 11 meter. In de op de plankaart 

aangeduide bufferzone wordt een groenzone gerealiseerd. Binnen de veiligheidszone van 

de brandstofleiding is geen bebouwing toegestaan. Naast woningbouw worden er geen 

andere voorzieningen toegestaan in dit uitwerkingsplan. 
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1.4  Leeswijzer

In hoofdstuk 2 wordt de bestaande situatie beschreven. In hoofdstuk 3 wordt ingegaan 

op het ruimtelijk beleid op zowel nationaal-, provinciaal- als gemeentelijk niveau. Het 

stedenbouwkundig plan voor het deelgebied Singelwonen wordt in hoofdstuk 4 

beschreven. De resultaten van de diverse onderzoeken zoals bodem, flora en fauna, 

geluid en archeologie worden in hoofdstuk  5 beschreven. Hoofdstuk 6 beschrijft de 

juridische planopzet. In hoofdstuk  7 wordt ingegaan op de economische 

uitvoerbaarheid. Tot slot wordt de maatschappelijke uitvoerbaarheid beschreven in 

hoofdstuk 8.
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2  Bestaande situatie

2.1  Algemeen

Voor de beschrijving van de bestaande situatie wordt verwezen naar de toelichting van 

het bestemmingsplan 'Bornsche Maten'. 

2.2  Omgeving plangebied

Ten oosten van de huidige Rondweg is de eerste fase van Bornsche Maten gerealiseerd. 

De eerste fase bestaat uit de buurten Nieuw Borne en Oost Esch. De eerste fase wordt van 

de tweede fase van Bornsche Maten gescheiden door het Bornsche Beekpark. De tweede 

fase bestaat uit de buurten Tuinstad, Singelwonen en De Veste. Diverse langzaam 

verkeersroutes zullen het centrum van Borne en de eerste en tweede fase met elkaar 

verbinden.

Afbeelding 2.1: plangebied Bornsche Maten
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3  Beleidskader

3.1  Europees en Rijksbeleid

3.1.1  Nota Ruimte (2006)

Het belangrijkste ruimtelijke beleidskader op rijksniveau wordt gevormd door de Nota 

Ruimte. Op grond van art. 9.1.2 lid 1 van het overgangsrecht bij de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) wordt deze planologische kernbeslissing aangemerkt als 

Rijksstructuurvisie.

De Nota Ruimte is een nota van het Rijk, waarin de principes voor de ruimtelijke 

inrichting van Nederland zijn vastgelegd. In de Nota Ruimte gaat het om 

inrichtingsvraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. In de 

nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarbij de ruimtelijke 

hoofdstructuur van Nederland een belangrijke rol speelt. Onderwerpen die aan bod 

komen zijn: wonen, woonlocaties en verstedelijking, natuur, landschap en waterbeheer, 

bereikbaarheid en het ruimtelijk accommoderen van de economie. 

Hoofddoel van het nationaal ruimtelijk beleid is ruimte te scheppen voor de 

verschillende ruimtevragende functies op het beperkte oppervlak dat Nederland ter 

beschikking staat. Meer specifiek richt het kabinet zich hierbij op vier algemene doelen:

 versterking van de internationale concurrentiepositie van Nederland;

 bevordering van krachtige steden en een vitaal platteland;

 borging en ontwikkeling van belangrijke (inter)nationale ruimtelijke waarden;

 borging van de veiligheid.

Het rijk wil zich niet meer met alles bemoeien en wil strategisch op hoofdlijnen sturen. 

Decentrale overheden krijgen meer ruimte om hun eigen weg te gaan. Het gaat er 

uiteindelijk om dat de besluitvorming over de inrichting van de ruimte dichter bij de 

direct belanghebbenden komt te liggen. De Nota Ruimte kenmerkt zich dan ook door:

Ontwikkelingsplanologie: het ruimtelijk beleid moet beter gaan voldoen aan 

maatschappelijke wensen en sneller uitgevoerd worden. Het accent zal meer liggen 

op wat kan en minder op wat moet.

Decentralisatie: nationale prioriteiten en decentralisatie bepalen de inhoud. De 

nationale ruimtelijke hoofdstructuur is daarbij een belangrijk kader.

Deregulering: dit betekent minder rijkssturing. Provincies en gemeenten kunnen hun 

eigen verantwoordelijkheid verschillend gaan invullen.

Uitvoeringsgerichtheid: het kabinet legt het accent op uitvoering met onder meer een 

periode die financieel gedekt is tot aan 2010.

Voor verstedelijking, infrastructuur en vestiging van bedrijven en economische 

activiteiten geldt een zogenaamd bundelingsbeleid: nieuwe woongebieden en 

bedrijvigheid moeten zoveel mogelijk worden aangesloten op bestaande bebouwing 

en infrastructuur. Hierbij moet bovendien rekening worden gehouden met recreatieve 

voorzieningen, groen en water.

3.1.2  AMvB Ruimte (2009)

Op basis van artikel 4.3 Wro heeft de Minister de bevoegdheid om in Algemeen 

Maatregel van Bestuur kaders te stellen, indien nationale belangen dat met het oog op 

een goede ruimtelijke ordening noodzakelijk maken. In 2009 heeft een ontwerp van deze 

AMvB ter inzage gelegen. Het besluit is nog niet vastgesteld en in werking getreden. 

In de Realisatieparagraaf Nationaal Ruimtelijk Beleid (juni 2008) heeft het kabinet haar 
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nationaal ruimtelijke plannen gepresenteerd. In de Realisatieparagraaf is beschreven 

welke instrumenten het rijk onder de nieuwe Wro inzet om haar ruimtelijke belangen te 

realiseren. Voor die belangen die juridisch doorwerking behoeven is het besluit 

algemene regels ruimtelijke ordening (AMvB Ruimte) vastgesteld. De AMvB Ruimte heeft 

directe gevolgen voor de ruimtelijke besluitvorming van andere overheden. Het omvat 

alle ruimtelijke rijksbelangen uit eerder uitgebrachte planologische kernbeslissingen 

(PKB's) die juridisch moeten doorwerken in bestemmingsplannen. 

De gemeente Borne ligt binnen het op de PKB-kaarten aangegeven nationaal stedelijk 

netwerk Twente en tevens binnen een economisch kerngebied. Voor dit gebied en andere 

gebieden is het beleidsdoel om verstedelijking te bundelen. Daarbij maken economische 

activiteiten in steden en dorpen het mogelijk functies bij elkaar te brengen waardoor het 

draagvlak voor voorzieningen en arbeid, zorgtaken en ontspanning beter te combineren 

zijn. Bundeling van verstedelijking en economische activiteiten vereist een in onderlinge 

samenhang optimale benutting van het bestaande bebouwde gebied en tegelijk nieuwe 

bebouwing daarbuiten.

Volgens de Realisatieparagraaf dient in bestaand stedelijk gebied optimale benutting 

van bestaand bebouwd gebied plaats te vinden om verrommeling een halt toe te roepen. 

Hierdoor neemt de noodzaak af om open ruimte te gebruiken voor bebouwing. Het wordt 

moeilijker gemaakt om nieuwbouw in het buitengebied te realiseren. De 

bundelingsdoelstellingen uit de Nota Ruimte blijven actueel. Het Rijk toetst of provincies 

het bundelingsbeleid voor verstedelijking en economische activiteiten in het provinciale 

en regionale ruimtelijke beleid opnemen.

3.1.3  Conclusie

Het betreft hier het oprichten van een onderdeel van de nieuwbouwwijk Bornsche Maten. 

De ontwikkeling van Bornsche Maten past in het Rijksbeleid, er wordt gebouwd in 

aansluiting op bestaande gebied ter versterking en bundeling van de verstedelijking in 

netwerkstad Twente.

3.2  Provinciaal beleid

3.2.1  Omgevingsvisie Overijssel (2009)

Op 1 juli 2009 is de Omgevingsvisie vastgesteld door Provinciale Staten van Overijssel. 

In dit beleidsplan zijn het provinciale streekplan, verkeer- en vervoerplan, 

waterhuishoudingsplan en milieubeleidsplan samengevoegd tot één Omgevingsvisie. 

Hierin geeft de provincie haar visie op de ontwikkeling van de fysieke leefomgeving van 

Overijssel tot 2030. 

De Twentse zandgebieden (zuidoost Overijssel) is één van de zogenaamde windstreken 

die in de visie in detail is uitgelicht. Benoemd wordt dat Twente behoort tot de 

economische kerngebieden van Nederland en beschikt over internationale verbindingen 

over weg en spoor (A1-corridor) en over water wordt ontsloten via het Twentekanaal. De 

netwerkstad Twente (Enschede, Hengelo, Oldenzaal, Borne en Almelo) wordt dan ook als 

stedelijk netwerk beschouwd van nationale betekenis. Dit gebied grenst direct aan een 

uitzonderlijk mooi historisch landschappelijk gebied waardoor het wonen in het 

stedelijk gebied sterk verhoogd wordt. Er worden kansen gezien voor de verrijking in de 

diversiteit aan woonmilieus rondom het stedelijk netwerk.

De hoofdambitie is om de positie van Twente als hoogwaardige internationale 

kennisregio verder uit te bouwen door kwalitatieve economische groei en het benutten 

van de bestaande gebiedskenmerken. Voor stedelijke gebieden binnen de provincie is een 
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reconstructiezonering opgenomen dat inzichtelijk maakt tot waar het stedelijk gebied 

maximaal mag uitbreiden. Dit geldt ook voor de gemeente Borne.

Ontwikkelingsperspectieven

Het plangebied behoort tot het ontwikkelingsperspectief 'Dorpen en kernen als veelzijdige 

leefmilieus', met als aanduiding 'geplande woonwijk'. Dorpen en kernen hebben een 

aantal eigen karakteristieken. De eigenheid kan versterkt worden door de karakteristieke 

opbouw trouw te blijven en de verbinding met het omliggende landschap of historische 

structuren expliciet te maken. De nadruk komt steeds meer te liggen op het creëren van 

een breed spectrum aan gemengde milieus van woningen, werkruimtes, bedrijven, 

voorzieningen en recreatiebe mogelijkheden die voortbouwen op de karakteristieke 

opbouw van dorp of kern. Hierbij kan het omliggende landschap beter bereikbaar worden 

gemaakt door open en zorgvuldige ingerichte dorpsranden.

Bij het ontwerp van de gehele Bornsche Maten is rekening gehouden met de aanwezige 

historische structuren en het versterken hiervan. De realisatie van de wijk sluit hierdoor 

aan bij het versterken van de eigenheid door de karakteristieke opbouw van het 

oorspronkelijke Twentse landschap trouw te blijven.

Afbeelding 3.1: Uitsnede Ontwikkelingsperspectievenkaart

Gebiedskenmerken

Bij nieuwe ontwikkelingen wil de provincie de ruimtelijke kwaliteit versterken. Dit wordt 

gedaan door gebiedskenmerken te verbinden aan nieuwe ontwikkelingen. De 

gebiedskenmerken zijn te onderscheiden in vier lagen: natuurlijke laag, laag van het  

agrarisch-cultuurlandschap, stedelijke laag en lust- en leisurelaag. Er gelden specifieke 

kwaliteitsvoorwaarden en –opgaven voor ruimtelijke ontwikkelingen.

1. Natuurlijke laag

Overijssel bestaat uit een rijk en gevarieerd spectrum aan natuurlijke landschappen. 

Deze vormen de basis voor het gehele grondgebied van Overijssel. Het beter afstemmen 

van ruimtelijke ontwikkelingen op de natuurlijke laag kan ervoor zorgen dat de 

natuurlijke kwaliteiten van de provincie weer mede beeldbepalend worden. En dit niet 

alleen in de natuurcomplexen in de provincie, maar ook in steden en dorpen bij 

voorbeeld in nieuwe waterrijke woonmilieus en nieuwe natuur in stad en dorp.
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Het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart 'de natuurlijke laag' aangeduid met de 

gebiedstypen 'beekdalen en natte laagtes' en 'dekzandvlakte'.

Voor het gebiedstype 'dekzandvlakte' is de ambitie de natuurlijke verschillen tussen hoog 

en laag en tussen droog en nat functioneel meer sturend en beleefbaar te maken. Dit kan 

bijvoorbeeld door een meer natuurlijk watersysteem en door beplanting met 'natuurlijke' 

soorten. Tevens is het mogelijk de (strekkings)richting van het landschap te benutten in 

gebiedsontwerpen.

De ambitie voor het gebiedstype 'beekdalen en natte laagtes' is de beekdalen als 

functionele en ruimtelijke dragende structuren van het landschap betekenis te geven. 

Ruimte voor water, continuïteit van het systeem zijn leidend. Tevens is de ambitie 

afwenteling van wateroverlast op stroomafwaarts gelegen gebieden te voorkomen door 

het beeksysteem als eenheid te beschouwen en het vasthouden van water te bevorderen. 

Tot slot zijn beekdalen belangrijke verbindingen voor mens, plant en dier.

De ambities voor de natuurlijke laag sluiten niet aan op de voorgenomen ontwikkeling. 

Zoals reeds aangegeven is ter plaatse van het gebied sprake van het 

ontwikkelingsperspectief 'dorpen en kernen als veelzijdige leefmilieus' met de 

aanduiding 'geplande woonwijk'. Vanwege het ontwikkelingsperspectief is het mogelijk 

om af te wijken van de ambities voor de natuurlijke laag.

2. Laag van het agrarisch cultuurlandschap

In het agrarisch cultuurlandschap gaat het er altijd om dat de mens inspeelt op de 

natuurlijke omstandigheden en die ten nutte maakt. Hierbij hebben nooit ideeën over 

schoonheid een rol gespeeld. Wel zijn ze in de loop van de tijd meer gewaardeerd om hun 

ruimtelijke kwaliteiten. Vooral herkenbaarheid, contrast en afwisseling worden 

gewaardeerd. De ambitie is gericht op het voortbouwen aan de kenmerkende structuren 

van de agrarische cultuurlandschappen door óf versterking óf behoud óf ontwikkeling of 

een combinatie hiervan.

De locatie is op de gebiedskenmerkenkaart 'de laag van het agrarisch-cultuurlandschap' 

aangeduid met de gebiedstypen 'maten en flierenlandschap' en 'oude hoevenlandschap'.

Kenmerkend voor het 'maten en flierenlandschap' is het laaggelegen kleinschalig 

landschap dat zich langs de beken, in de natuurlijke laagten heeft ontwikkeld. Langs de 

ontwateringssloten haaks op de beek werd vaak hakhout aangeplant. Dit diende tevens 

als perceelsafscheiding – daar, waar de ontwateringssloot niet altijd watervoerend was 

in geval van beweiding. Rond de beek ontstond een lineair landschap, met daaromheen 

in de natte laagtes een matenlandschap. Kleinschalig landschap langs beken en in 

laagten met veel variatie in ruimtelijke opbouw: de open ruimte van de watergang, de 

coulissen van hakhoutstruweel, de open kamers van de hooien weilanden, met hier en 

daar een broekbos op de nattere plekken.

Een kenmerk van het 'maten en flierenlandschap' is het onbebouwde karakter. De ambitie 

is dit landschapstype weer herkenbaar te maken, en de samenhang met de esdorpen en 

erven weer betekenis te geven. De nog gave delen verdienen een intensief op 

cultuurhistorische waarden gerichte inrichting en beheer. Voor de andere delen is het 

aanzetten van de randen, het beleefbaar maken van het waterrijke karakter, de 

continuïteit van het landschap het uitgangspunt.

Het gebiedstype 'oude hoevenlandschap' wordt gekenmerkt als een landschap met 

verspreide erven. Het werd ontwikkeld nadat de complexen met de grote essen 'bezet' 

waren en een volgende generatie boeren nieuwe ontwikkelingsruimte zocht. Die vonden ze 

bij kleine dekzandkopjes die individueel werden ontgonnen. Dit leidde tot een landschap 

dat dezelfde opbouw kent als het essenlandschap, alleen in een meer kleinschalige, meer 
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individuele en jongere variant. Deze kleinere maat en schaal is tevens de reflectie van de 

natuurlijke ondergrond.

De ambitie voor dit gebiedstype is het kleinschalige, afwisselende oude 

hoevenlandschap vanuit de verspreid liggende erven een ontwikkelingsimpuls te geven. 

Deze erven bieden veel ruimte voor landbouw, wonen, werken, recreatie, mits er wordt 

voortgebouwd aan kenmerkende structuren van het landschap: de open esjes, de routes 

over de erven, de erf- en lanschapsbeplantingen. Binnen deze structuren zijn er vol op 

mogelijkheden om een functioneel grootschalige landbouw in een kleinschalig 

landschap te ontwikkelen.

De ambities voor de laag van het agrarisch cultuurlandschap sluiten niet aan op de 

voorgenomen ontwikkeling. Zoals reeds aangegeven is ter plaatse van het gebied sprake 

van het ontwikkelingsperspectief 'dorpen en kernen als veelzijdige leefmilieus' met de 

aanduiding 'geplande woonwijk'. Vanwege het ontwikkelingsperspectief is het mogelijk 

om af te wijken van de ambities voor de laag van het agrarisch cultuurlandschap.

3. Stedelijke laag

De locatie heeft op de gebiedskenmerkenkaart 'de stedelijke laag' geen bijzondere 

eigenschappen. Deze gebiedskenmerken kunnen derhalve feitelijk buiten beschouwing 

worden gelaten.

4. Lust en leisurelaag

Ten zuiden van het plangebied is op de gebiedskenmerkenkaart 'lust- en leisurelaag' het 

gebiedstype 'stads- en dorpsranden' gelegen. De stads- en dorpsrand is een 

overgangsgebied. Hier is sprake van twee elkaar overlappende invloedssferen. De randen 

zijn bepalend voor de identiteit van zowel de steden en dorpen als het landschap er om 

heen. De (potentiele) kwaliteit is die van 'best of both worlds'; stedelijke voorzieningen, 

verspreid liggende (gewilde) woon- en werkfuncties, padennetwerk in een 

landschappelijk raamwerk. Dichtbij stad en dorp en toch buiten. Randen gaan niet alleen 

over de 'functionele mix', maar vooral ook over herkenbaarheid, duidelijkheid, 

silhouetten (kerktorens, markante gebouwen, bruggen en dergelijke) en het je thuis 

voelen. Markante zichtlijnen op dorpen versterken de randkwaliteit.

Voor dit gebiedstype is de ambitie het verbinden van ontwikkeling van woon-, werk- en 

recreatiemilieus in de stads- en dorpsranden aan hun omgeving met landschappelijke 

structuren en routes. Doel is het stimuleren van integrale projecten waarin stedelijke 

programma's en landschappelijk raamwerk gelijktijdig worden ontwikkeld en 

gerealiseerd en het tegengaan van verrommeling in randzones. Tevens dient een bijdrage 

te worden geleverd aan een aantrekkelijke mix van woon-, werk- en recreatiemilieus.

Ten zuidoosten van het plangebied wordt een bufferzone gerealiseerd. Deze is in het 

moederplan vastgelegd en het is niet toegestaan om hier te bouwen. De bufferzone is 

uitsluitend bedoeld voor groen, water en sportvoorzieningen, alsmede voor verkeer- en 

verblijfsdoeleinden voor zover dit noodzakelijk is voor de ontsluiting van het gebied.

De bufferzone is een groene afscheiding van de wijk en vormt tevens de stadsrandzone 

van de gemeente Borne.
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3.2.2  Omgevingsverordening Overijssel (2009)

Op 1 juli 2009 is de Omgevingsverordening door Provinciale Staten van Overijssel 

vastgesteld. De Verordening bevat regels als bedoeld in artikel 4.1 eerste lid Wet 

ruimtelijke ordening en stelt regels aan de inhoud van gemeentelijke 

bestemmingsplannen. Er wordt nadrukkelijk gestuurd op ruimtelijke kwaliteit en 

duurzaamheid. Uitgangspunt is dat verstedelijking en economische activiteiten 

gebundeld worden ten behoeve van een optimale benutting van bestaand bebouwd 

gebied. 

3.2.3  Conclusie

De nieuwbouwwijk Bornsche Maten is opgenomen in de Omgevingsvisie Overijssel als 

'geplande woonwijk'. De nieuwe wijk zal de eigenheid van het Twentse landschap 

versterken, wat tevens een versterking van de ruimtelijke kwaliteit betekent. Het oprichten 

van de nieuwe woonwijk past binnen het provinciaal beleid.

3.3  Gemeentelijk beleid

3.3.1  Structuurplan Uitbreiding Borne (2002)

Het Structuurplan Uitbreiding Borne is in 2002 vastgesteld. Dit structuurplan is 

opgesteld om op (korte) termijn de ontwikkeling van woningbouw- en bedrijvenlocaties 

mogelijk te maken en een samenhangende en integrale ruimtelijke visie voor het te 

voeren ruimtelijk beleid voor het gemeentelijk grondgebied te hebben.

Ten aanzien van de woonwijk Bornsche Maten is in het structuurplan het volgende 

bepaald: 

Er wordt uitgegaan van ongeveer 2.700 woningen in de Bornsche Maten. Stedelijke 

dichtheden zijn niet gewenst. De Bornsche Maten wil voorzien in de Twentse behoefte 

aan groenstedelijke en landelijke woonmilieus, gericht op midden- en hoge 

inkomens.

De nieuwe woonwijk krijgt een landelijk karakter, doordat de natuur zichtbaar 

wordt.

De integratie van de Bornsebeek heeft een natuurontwikkelings-, een recreatieve en 

een visueel-ruimtelijke functie.

De beken maken onderdeel uit van een brede groenstructuur. Op deze wijze kunnen 

herkenbare woonbuurten van een beperkte omvang worden gecreëerd, die optimaal 

gebruik kunnen maken van de aanwezige landschappelijke kwaliteiten.

In het woongebied wordt water gescheiden op basis van kwaliteit.

De groene bufferzone is bedoeld als een merkbare scheiding tussen Borne en 

Hengelo.

De Bornsche Maten is vooral gericht op de voorzieningen van het huidige Borne.

De Bornsche Maten wordt mogelijk aangesloten op het Hoogwaardig Openbaar 

Vervoersnetwerk.

Het wonen in De Bornsche Maten kenmerkt zich door de vele uitloopmogelijkheden naar 

het buitengebied. Het aantrekkelijke landschap is op vele plaatsen vanuit de wijk te zien. 

In dit gebied wordt tevens de Bornsebeek geïntegreerd die de verschillende buurten 

geleed. De nieuwe woonwijk krijgt een landelijk karakter, doordat de natuur zichtbaar 

wordt. Naast geleding van de wijk heeft dit water ook een natuurontwikkelings-, een 

recreatieve en een visueel-ruimtelijke functie. De beken maken onderdeel uit van een 

brede groenstructuur. Op deze wijze kunnen herkenbare woonbuurten van een beperkte 

omvang worden gecreëerd die optimaal gebruik kunnen maken van de aanwezige 
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landschappelijke kwaliteiten. Het nieuwe woongebied kenmerkt zich doordat het 

oppervlakte ‘niet-uitgeefbaar’ verhard terrein (straten en pleinen) relatief laag is ten 

opzichte van het onverharde terrein (openbaar groen, tuinen en oppervlaktewater).

3.3.2  Structuurvisie Borne (2011)

De Structuurvisie Borne heeft betrekking op de periode 2010-2030. De verwachting is dat 

de structuurvisie in het 3e kwartaal van 2011 wordt vastgesteld. In de structuurvisie 

wordt ingegaan op de wijze waarop Borne zich binnen de Netwerkstad wil profileren en 

via welke strategie zij die keuze concreet wil verwerkelijken. Bij het opstellen van de 

structuurvisie is het ambitieniveau van de gemeente verwoord. Daarin spreekt de 

gemeente zich uit dat Borne in 2030 nog steeds een zelfstandige gemeente is binnen 

Netwerkstad Twente. Borne zal binnen de Netwerkstad in samenwerking met de andere 

gemeenten als duurzame motor van en voor de regio fungeren. De identiteit en sociale 

samenhang van de Bornse leefgemeenschap zal in essentie behouden blijven. 

In de structuurvisie wordt ingegaan op de ontwikkelingsvisie voor het stedelijk gebied. 

Het onderwerp 'Wonen' maakt hier onderdeel van uit. De woningvooraard van Borne 

wordt de komende jaren uitgebreid. In 2030 zal de woonwijk Bornsche Maten ruimte 

bieden aan 2.700 woningen. Hiervan zijn inmiddels 2.300 woningen in het 

bestemmingsplan 'Bornsche Maten' verdisconteerd. Er blijven 400 woningen als reserve 

voor de periode na 2025 over. Er wordt uitgegaan van een uitgiftetempo van 120 

woningen per jaar. Bornsche Maten is een wijk die past binnen de identiteit en het 

karakter van de gemeente Borne. Er wordt voldoende ruimte geboden aan water en groen 

en goede uitloopmogelijkheden naar het aangrenzende buitengebied.  

3.3.3  Masterplan Bornsche Maten (2004)

Het planconcept voor de Bornsche Maten is vastgelegd in het Masterplan Bornsche 

Maten. De hoofdstructuur bestaat uit een duurzaam raamwerk dat is samengesteld uit 

het centraal gelegen Bornsche Beekpark, het Park Oud Borne als overgang naar het 

landschap, een bufferzone tussen Hengelo en Borne en een combinatie van waterlopen, 

groenzones, oude landwegen, nieuwe fietsroutes en bebouwingswanden. De 

hoofdstructuur begeleidt de verstedelijking en omkadert de zeven verschillende 

woonbuurten die in de Bornsche Maten worden gerealiseerd.
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Afbeelding 3.2: Masterplan

Singelwonen

De buurt 'Singelwonen' is de meest zuidelijk woonbuurt van de reeks langs het Bornsche 

Beekpark. De buurt is gelegen aan de hoofdentree van Borne en vormt tevens de overgang 

naar bedrijvenpark Westermaat (Hengelo). De woonbuurt voorziet in circa 200-300 

woningen. Het woonmilieu is modern en gevarieerd, verlopend van intensief stedelijk 

nabij de hoofdontsluiting naar extensief aan de groene bufferzone.

De wijk grenst aan de noordzijde aan de Vossenbeek. Deze beekloop wordt niet als een 

natuurlijke beek vormgegeven, maar juist als een meer gecultiveerde singel met licht 

gebogen lijnvoering en plaatselijk een verbreding. Deze curve wordt herhaald in de 

verkaveling van de woonbuurt. De licht gebogen straten worden breder richting 

bufferzone, waardoor het groen in de straten kan doordringen: groene singels (met wadi's 

en boombeplanting).

De tweede beekloop in deze woonbuurt, de Hesselerbeek, wordt eveneens vormgegeven 

als een meer gecultiveerde singel met een veel smaller profiel dan de Vossenbeek. De 

relatie tussen woningen en het water kan hier aan één zijde heel direct zijn: wonen aan of 

half op het water.

De singel moet worden gecombineerd met een buurtontsluitingsweg en de in te passen 

HOV-structuur (Hoogwaardige Openbaar Vervoer). Aan de zuidzijde van deze singel ligt 

een woonblok dat als een compact stedelijk blok kan worden vormgegeven. Dit blok 

markeert, samen met een woongebouw aan de westzijde van de Bornsebeek de entree tot 

Borne, vanuit Hengelo en de A1. Het zuidelijk blok van de buurt Singelwonen moet een 

helder gebaar vormen naar de hoofdentree van Borne toe.

3.3.4  Bestemmingsplan Bornsche Maten (2004)

De stedenbouwkundige hoofdstructuur zoals beschreven in het Masterplan Bornsche 

Maten heeft een juridische vertaling gekregen middels het bestemmingsplan 'Bornsche 

Maten' dat op 28 oktober 2004 door de gemeenteraad is vastgesteld en op 31 oktober 

2006 door Gedeputeerde Staten is goedgekeurd.

Ten tijde van het opstellen van het bestemmingsplan 'Bornsche Maten' stond voor een 

groot deel van de woonwijk de nadere invulling nog niet vast. Het bestemmingsplan kreeg 

daarom een globaal karakter en werd met het oog op flexibiliteit voor een groot deel 

voorzien van een uitwerkingsplicht. Ter plaatse van het plangebied geldt de bestemming 

'Uit te werken Wonen (UW)'. Het uitwerkingsplan is in lijn met de uitwerkingsregels uit 

het bestemmingsplan.

3.3.5  Woonvisie Borne (2010)

De Woonvisie Borne 2010-2014 heeft het Woonplan 2002-2006 vervangen. Met de 

Woonvisie Borne 2010-2014 wordt geen volledig nieuw beleid ingezet, maar wordt in 

grote lijnen het ingezette beleid voortgezet. Er doen zich echter diverse fundamentele 

ontwikkelingen voor, waardoor de woningmarkt sterk verandert. Zo neemt landelijk en 

regionaal de bevolkingsgroei af en verandert de samenstelling van de bevolking; de 

vergrijzing neemt toe, het aantal personen per huishouden blijft nog even dalen en het 

aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe. Hiermee houdt deze nieuwe Woonvisie 

rekening. 

De woningvoorraad van Borne is niet alleen permanent onderhevig aan vernieuwing en 

verbetering, maar wordt de komende jaren tevens uitgebreid. Borne biedt ruimte aan 

zowel de lokale als een deel van de regionale woningbehoefte in het uitbreidingsplan 
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Bornsche Maten. In de visie staan de volgende punten centraal:

Groei en kwaliteit: de toevoeging van woningen met hoge kwaliteit voor alle 

doelgroepen, waarbij de mogelijkheid geboden wordt om een volledige wooncarrière 

op te bouwen.

Stad en landelijk gebied: het optimaal benutten van kansen vanuit het landelijk als 

vanuit het stedelijk gebied. 

Vitale voorzieningen en een aangename kleinschaligheid: inzetten op sociale 

structuren, fysieke omstandigheden en economische dynamiek op kleinschalige, 

Bornse schaal.

Doelgroepen: levenloopbestendige woningen voor senioren, een actief 

doorstromingsbeleid om een wooncarrière binnen Borne mogelijk te maken, 

realiseren van passende woon- en opvangprojecten voor bijzondere doelgroepen.

3.3.6  Conclusie

Het oprichten van de nieuwe woningen in de woonbuurt Singelwonen 1ste fase past 

binnen het gemeentelijk beleid. In zowel het structuurplan, de structuurvisie als het 

bestemmingsplan Bornsche Maten is rekening gehouden met de uitwerking van dit 

deelplan. Dit uitwerkingsplan is in overeenstemming met de uitwerkingsregels. In de 

Woonvisie Borne is aangegeven dat het uitbreidingsplan Bornsche Maten ruimte biedt 

aan zowel de lokale als een deel van de regionale woningbehoefte. Dit uitwerkingsplan 

voor de woonbuurt Singelwonen 1ste fase past binnen het gemeentelijk beleid.
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4  Planbeschrijving

4.1  Ruimtelijke uitgangspunten tweede fase

Het duurzame groenblauwe raamwerk van de Bornsche Maten omkadert zeven 

woonbuurten, waaronder Singelwonen. De woonbuurten verschillen van elkaar door de 

stedenbouwkundige opbouw, de architectonische uitwerking en de inrichting van de 

openbare ruimte. Het Singelwonen maakt onderdeel uit van de te ontwikkelen tweede fase 

(Singelwonen, Tuinstad en de Veste) en ligt ten oosten van het Bornsche Beekpark. Deze 

fase vormt, samen met een groene bufferzone, de overgang naar de bedrijfsterreinen van 

de gemeente Hengelo. 

De hoofdontsluiting

De Bornsche Beeklaan is de hoofdontsluitingsweg van Bornsche Maten. Hierop is 

autoverkeer gepland en Hoogwaardig Openbaar Vervoer (busverbinding) mogelijk. De 

weg heeft een groene uitstraling en een breed profiel vanwege de te respecteren 

geluidshinderzone.

Bornsche Beekpark en bufferzone

Het Bornsche Beekpark is centraal gelegen tussen de Bornsebeek en de nieuwe 

hoofdontsluiting van de woonwijk, en vormt het intermediair tussen de diverse buurten. 

De bufferzone vormt letterlijk een groene buffer tussen de bebouwde gebieden van Borne 

en Hengelo, maar tevens een verbinding tussen grootschalige groengebieden ten noorden 

en zuiden van het plangebied. Het Bornsche Beekpark en de bufferzone vormen 

belangrijke onderdelen van het duurzame groenblauwe raamwerk van de Bornsche 

Maten.

Twee woonbuurten

De woonbuurt Singelwonen maakt samen met Tuinstad, ingeklemd tussen het Bornsche 

Beekpark en de bufferzone, deel uit van de tweede fase van de Bornsche Maten. Het vormt 

samen met de toekomstige buurten een meer besloten begeleiding van het Bornsche 

Beekpark dan de buurten van de eerste fase. Deze keuze is gemaakt omdat aan deze zijde 

ook de hoofdontsluiting van de Bornsche Maten is gelegen. Tevens vormt de rand van 

deze buurten de belangrijkste wand van het Bornsche Beekpark. De buurten vragen om 

een efficiënte verkaveling, die desalniettemin aantrekkelijk is.

Ruimtelijke opbouw Singelwonen

Binnen de tweede fase verschilt Singelwonen van Tuinstad in ruimtelijke opzet en de 

uitstraling van architectuur en openbare ruimte. Tuinstad is gekoppeld aan 

tuinstedelijke architectuur met bijbehorend beeldkwaliteitplan. Singelwonen leent zich 

door de opzet meer voor diversiteit in architectuur en voor welstandsvrij bouwen.

Singelwonen, een gevarieerde woonbuurt

De buurt omvat ongeveer 200-300 woningen met een gevarieerd karakter, zowel 

eigentijds als meer traditioneel. De heldere ruimtelijke opzet wordt gekenmerkt door een 

licht gebogen (half) open blokverkaveling in oost-west richting vanaf de Bornsche 

Beeklaan. Aan de zuidzijde is Singelwonen gezichtsbepalend voor de entree van Borne en 

aan de westzijde gezichtsbepalend voor de wand van het Bornsche Beekpark.
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4.2  Waterhuishouding in Singelwonen

In de Bornsche Maten wordt gestreefd naar het vertragen en zoveel mogelijk zichtbaar 

afvoeren van hemelwater. De buurten binnen de tweede fase kennen een iets hogere 

dichtheid dan die in de eerste fase. Door een hoger percentage uitgeefbare gronden dan 

in de eerste fase, is er in de tweede fase minder openbare ruimte beschikbaar in de 

directe omgeving van de woningen voor het zichtbaar afkoppelen. De omringende 

groenzones bieden wel mogelijkheden voor het zichtbaar maken van retentie en afvoer 

van water. Daar worden wadi's en beeklopen ingepast. Infiltratie- en 

overstortvoorzieningen kunnen bij de uitwerking van de openbare ruimte worden 

verbijzonderd.

De buurt Singelwonen ligt 'bol': hoger in het midden en lager aan de randen. In de 

gebogen straten van Singelwonen worden molgoten ingepast, die het water naar de 

randen van de buurt leiden. Langs de Bornsche Beeklaan, de Vossenbeek en aan de 

zuidoost-zijde in de bufferzone is ruimte voor wadi's die het water vasthouden en 

vervolgens naar de beken afvoeren.

De Hesselerbeek wordt (verlegd) ingepast in de woonbuurt Singelwonen, met een duiker 

bij de passage van de Bornsche Beeklaan. De Vossenbeek loopt tussen Singelwonen en 

Tuinstad met een brug bij de passage van de Bornsche Beeklaan. De Vossenbeek loopt 

door tot de verlaagde zone langs de Bornsebeek. Daar kan het water vanuit de hoger 

gelegen Vossenbeek omlaag lopen.

4.3  Groen en spelen in Singelwonen

Met het Bornsche Beekpark, de Vossenbeek en de bufferzone is de directe omgeving van 

de woonbuurten goed van groen voorzien. De Bornsche Beeklaan moet een groenstructuur 

van formaat gaan vormen. Deze hoofdontsluiting wordt voorzien van vier rijen bomen in 

de groene (midden- en zij-) bermen. Daardoor wordt de route optisch bij het Bornsche 

Beekpark betrokken. De oost-west langzaam verkeersroutes (oude landwegen) worden 

eveneens begeleid door laanbeplanting en brede groene bermen.

Groene langzaam verkeersroute

De langzaam verkeersroute die in noord-zuid richting door de buurten loopt met een 

beëindiging in het Singelwonen, zal ook grotendeels door groen worden begeleid. De 

exacte invulling zal echter per buurt verschillen. Er zal een meer informeel karakter 

worden nagestreefd, sterk afwijkend van de met formele lanen beplante Bornsche 

Beeklaan.

Spelen

Speelplekken worden sociaal veilig gesitueerd en de inrichting wordt goed afgestemd op 

de omgeving. Speelvoorzieningen voor de jongste kinderen (2-5 jaar) liggen in de 

woonstraten en de buurtparken/-pleinen. Voorzieningen voor de 6-12 jarigen (klim- en 

klautertoestellen, klein trapveldje) liggen in de buurtparken, langs de Vossenbeek en in 

de groene bufferzone.

De speelvoorzieningen voor kinderen ouder dan 12 jaar (basketbalveld, trapveld) liggen 

vooral in het Bornsche Beekpark en deels in de groene bufferzone en langs de 

Vossenbeek.

De sport- en speelvoorzieningen in het Bornsche Beekpark fungeren tevens als mogelijke 

buitenspeelruimte van de scholen in de Bornsche Maten.

Elke straat in Singelwonen zal een eigen karakter krijgen door de architectonische 
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invulling en het toegepaste boomsortiment, dat per straat kan verschillen.

In de groene plekken langs de centrale langzaam verkeersroute kunnen 

speelvoorzieningen voor de kleinste kinderen worden aangelegd.

4.4  Singelwonen 1ste fase

In het woonbuurt Singelwonen 1ste fase worden minimaal 72 woningen en maximaal 128 

woningen gebouwd. Een aantal woningen worden gebouwd in collectief particulier 

opgeverschap (CPO), het betreft hier een CPO voor starters op de woningmarkt. Op deze 

locatie hebben inmiddels 10 initiatiefnemers de bouwlocatie verworven en gaan 

gezamenlijk in eigen beheer met zelfgekozen partners zonder winstoogmerk een 

woningbouwprogramma ontwikkelen en realiseren. Er zullen hier rijenwoningen worden 

opgericht. Ten behoeve van de ontwikkeling is er een handboek CPO vastgesteld.

De westzijde van de woonbuurt is gelegen aan de Bornse Beeklaan, de hoofdontsluiting 

van de gehele wijk. Uitgangspunt is dat hier een hoogwaardig stedelijk en 

gezichtsbepalend front wordt gerealiseerd. Er zal een gevarieerde bebouwingswand langs 

deze hoofdontsluiting moeten ontstaan. Er zijn hier aaneengesloten woonblokken 

gepland waarmee de gewenste uitstraling wordt bereikt.

Tussen de buurt Singelwonen en Westermaat (gemeente Hengelo) is een groene 

bufferzone gepland. Langs deze groene buffer zal de bebouwing extensiever worden. Deze 

bebouwing maakt geen onderdeel uit van de 1ste fase. 

Invoegen tekst uit Beeldkwaliteitsplan.
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5  Onderzoek/verantwoording

5.1  Geluidhinder ((spoor)wegverkeerslawaai en industrielawaai)

5.1.1  Beleidskader

In het kader van de Wet geluidhinder bevinden dient voor de ontwikkeling van 

geluidgevoelige functies een akoestisch onderzoek te worden verricht wanneer de 

locaties binnen de onderzoekszones van wegen, spoorwegen of gezoneerde 

industrieterreinen vallen. Rail- en industrielawaai is niet relevant voor het plangebied, 

wegverkeer wel.

In artikel 74 van de Wet geluidhinder is voortgeschreven dat zich langs alle wegen een 

geluidszone bevindt, met uitzondering van wegen die zijn gelegen binnen een als woonerf 

aangeduid gebied en waarvoor een maximumsnelheid geldt van 30 km/h. De breedte van 

de geluidzone hangt af van het aantal rijstroken en de ligging van de weg in stedelijk dan 

wel buitengebied.

De voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai voor nieuwe geluidgevoelige 

bestemmingen is 48 dB. Bij een hogere geluidsbelasting hebben B&W de bevoegdheid een 

ontheffing voor een hogere waarde te verlenen. De maximale ontheffingswaarde voor 

nieuwe woningen langs nieuwe wegen bedraagt 58 dB. De maximale ontheffingswaarde 

voor bestaande wegen bedraagt 63 dB. De maximaal toelaatbare geluidsbelasting voor 

het binnenniveau is 33 dB. Een eventuele ontheffing voor een hogere grenswaarde dient 

voor de vaststelling van het bestemmingsplan te zijn verleend. 

De gemeente Borne heeft in haar geluidsbeleid vastgelegd dat nieuwe woningen in eerste 

instantie moeten voldoen aan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB, mocht dit niet 

mogelijk zijn, dan kan er een hogere waarde worden verleend tot maximaal 53 dB.

5.1.2  Onderzoek plangebied

Ten aanzien van het wegverkeerslawaai is door Alcedo akoestisch onderzoek gedaan. Het 

rapport "Nieuwbouwwijk Bornsche Maten, Wijk Singelwonen te Borne", rapportnummer: 

20113449.R01.V01, dd. 2 augustus 2011 is opgenomen in bijlage 1. 

Het plangebied van dit bestemmingsplan ligt binnen de geluidszone van de Rondweg 

N743, Europalaan en de Bornsche Beeklaan. Uit de berekeningsresultaten blijkt dat voor 

deze wegen de voorkeursgrenswaarde van 48 dB wordt overschreden. De maximaal 

toelaatbare grenswaarde van 53 dB wordt voor wegen niet overschreden. 

Bron Object Aantal woningen Geluidsniveau dB

Rondweg N743 Woning, vrijstaand 1 51

Europalaan Woning, aaneen 8 50

Bornsche Beeklaan Woning, aaneen 8 49

Tabel 5.1: Hogere waarde ten gevolge van wegverkeerslawaai 

Onderzocht is of de geluidsbelasting gereduceerd kan worden door het treffen van 

maatregelen aan de bron of in het overdrachtsgebied. Door toepassing van bijvoorbeeld 

een stil wegdek kan voldoende geluidsreductie optreden. Deze maatregel moet dan echter 

wel vanuit civieltechnisch oogpunt (beheer, onderhoud en duurzaamheid) realistisch 

zijn. Geluidsreductie kan ook plaatsvinden door het plaatsen van afschermende 

maatregelen.
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Voor iedere weg afzonderlijk is bekeken wat de mogelijkheden zijn. Gebleken is dat voor 

de Rondweg N743 de oplossing kan liggen door het toepassen van geluidsreducerend 

wegdek. Het toepassen van dit type wegdek is echter vanuit civieltechnische en financiële 

niet realistisch. Dit geldt ook voor de Europalaan. Het toepassen van een stiller 

wegdektype is niet mogelijk in verband met de rotonde met de John Maynard 

Keynesstraat, dergelijke wegdektypen zijn niet geschikt in een situatie met een rotonde. 

En de aanleg van een stiller wegdektype op de rest van het tracé van de Europalaan stuit 

op civieltechnische en financiële bezwaren. 

Voor de Bornsche Beeklaan is in het akoestisch onderzoek reeds uitgegaan van een 

geluidsreducerend wegdektype, er is geen wegdektype dat nog meer geluidsreducerend is. 

Afschermende maatregelen heeft in deze situatie alleen effect wanneer deze geplaatst 

worden direct naast de weg met een lengte van circa 80 meter. Binnen de beeldkwaliteit 

van de nieuwe woonwijk is dit niet gewenst en ook fincancieel gezien stuit een dergelijke 

oplossing op bezwaren.

5.1.3  Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het treffen van maatregelen als het aanbrengen van een  

geluidsreducerend wegdektype of afschermende maatregelen op civieltechnische, 

stedenbouwkundige en financiële bezwaren stuit. Om te voldoen aan de toelaatbare 

geluidsbelasting zal bij het bevoegd gezag een aanvraag hogere grenswaarde moeten 

worden ingediend. Deze hogere grenswaarde zal voor in totaal 17 woningen in het 

plangebied moeten worden aangevraagd. 

De initiatiefnemer van het plan zal bij aanvraag om omgevingsvergunning moeten 

aantonen dat het binnenniveau in de woningen ten gevolge van wegverkeerslawaai 

voldoet aan de gestelde wettelijke eisen. Hiervoor zal aanvullend akoestisch onderzoek 

noodzakelijk zijn.

5.2  Bedrijven en milieuzonering

Op basis van de VNG-publicatie 'Bedrijven en milieuzonering' dient te worden beoordeeld 

of de in het plangebied te realiseren functies een belemmering betekenen of van invloed 

zijn op wonen in de directe omgeving van het plangebied, dan wel dat functies in de 

omgeving van invloed zijn op realisering van woningbouw in het plangebied.

In het plangebied worden alleen woningen mogelijk gemaakt. In de omgeving van het 

plangebied zijn geen functies aanwezig die belemmering kunnen opleveren. Hierdoor kan 

worden geconcludeerd dat de voorgenomen activiteiten vanuit bedrijven en 

milieuzonering geen problemen opleveren.

5.3  Bodem

5.3.1  Onderzoek

In het kader van de ontwikkeling van Bornsche Maten is een aantal bodemonderzoeken 

uitgevoerd. In paragraaf 6.3 van de toelichting van het bestemmingsplan 'Bornsche 

Maten' zijn reeds de resultaten van het verkennend onderzoek weergegeven.

Voor het grootste gedeelte van het plangebied blijkt uit het verkennend onderzoek dat de 

verontreinigingssituatie van de grond en het grondwater niet verhoogd of lichtverhoogd 

is. Hierdoor bestaat geen aanleiding voor nader onderzoek. Er is één locatie aanwezig 

waar in het grondwater nikkel boven de interventiewaarde aanwezig is. Ter plaatse van 

deze boring werd aanvankelijk een stortlocatie vermoed (op basis van de geroerdheid 

van de grond). Uit het onderzoek is gebleken dat de bovengrond niet verontreinigd was en 
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dat het vermoeden niet juist was. Omdat landelijk van nature ook hoge concentraties 

voor nikkel in het grondwater worden aangetroffen, is het aangetroffen gehalte nikkel als 

van nature aanwezig verondersteld. Een nader onderzoek wordt dan ook niet 

noodzakelijk geacht.

Asbest

Binnen het plangebied is één locatie aanwezig waar asbest is aangetroffen. Het betreft de 

locatie Torenlaan 1. Op deze locatie is een groenvoorziening gepland.

Voor de locatie Torenlaan 1 is nader onderzoek verricht naar asbest in de grond 

(Verkennen en nader bodemonderzoek 2e fase Locatie Bornsche Maten te Borne, 

Lankelma Geotechniek Almelo b.v. september 2005, zie bijlage 2 ). Uit dit onderzoek is 

gebleken dat er geen gehalten asbest boven 100 mg/kg d.s. aangetoond. Er bestaat 

derhalve geen aanleiding tot het uitvoeren van een nader onderzoek en/of sanerende 

maatregelen.

5.3.2  Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het uitwerkingsplan op het gebied van bodem uitvoerbaar 

is.

5.4  Archeologische en cultuurhistorische waarden

Voor de gehele locatie Bornsche Maten is voor archeologie in 2002 een gespecificeerd 

verwachtingsmodel opgesteld en heeft er een veldinspectie plaatsgevonden om dit model 

te toetsen (Plangebieden Bornsche maten en Veldkamp, gemeenten Borne en Hengelo; een 

archeologische verwachtingskaart en veldinspectie, zie bijlage 3).

Op basis van de resultaten van dit eerste archeologisch onderzoek zijn er aanbevelingen 

gedaan voor een nader inventariserend archeologisch onderzoek door middel van 

kartering (boringen) en proefsleuven. Het ging hierbij om proefsleuvenonderzoek op 

enkele grote, tijdens de veldinspectie reeds vastgestelde vindplaatsen en een kartering in 

gebieden met een hoge en middelmatige archeologische verwachting. In het gebied van 

Singelwonen 1e fase zijn geen vindplaatsen aanwezig.

Het nadere onderzoek voor het gehele plangebied van de Bornsche Maten is uitgevoerd 

tussen 2004 en 2006 (Plangebied Bornsche Maten, gemeente Borne; archeologisch 

vooronderzoek: een bureau- en inventariserend veldonderzoek kartering en proefsleuven, 

RAAP Archeologisch Adviesbureau B.V, mei 2006, zie bijlage 4).

Voor het plangebied van het uitwerkingsplan voor Singelwonen 1e fase kan de 

archeologische verwachtingswaarde als volgt worden gekenmerkt. Een deel van het 

plangebied (zuidkant, tegen Bornse Beekpark aan en de westkant, tegen de Europalaan 

aan) zijn dekzandruggen en -koppen met een esdek > 50 cm, dit gebied is aangemerkt met 

een hoge archeologische verwachtingswaarde. Een klein deel in het westen van het 

plangebied wordt gekenmerkt als lage dekzandwelvingen met een esdek > 50 cm. Dit deel 

heeft een middelhoge archeologische verwachtingswaarde. Het grootste deel van het 

plangebied wordt gekenmerkt als beekoverstromingsvlakte, beekdalen en overige laagten. 

Hier geldt een lage archeologische verwachtingswaarde. 

Net buiten het plangebied is de archeologische vindplaats Het Hesseler (De Schiphorst) 

gelegen. Het betreft hier een vuursteenvindplaats uit het Mesolithicum. Tijdens de 

veldinspectie zijn op de westrand van een es ten westen van erve De Klap enkele 

vuurstenen artefacten gevonden. Uit enkele boringen met een zandguts blijkt dat er ter 

plaatse sprake is van een 50 tot 60 cm dik esdek op het restant van een beek- of 

gooreerdgrond. Aangezien deze vindplaats buiten het plangebied is gelegen wordt deze 
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niet relevant geacht voor de voorgenomen ontwikkeling.

Voor beekoverstromingsvlakten (lage archeologische verwachtingswaarde) wordt 

karterend booronderzoek aanbevolen voorzover deze grenzen aan terreinen met bekende 

archeologische vindplaatsen. In het plangebied van het uitwerkingsplan voor 

Singelwonen 1e fase is hier geen sprake van. Karterend booronderzoek is hierdoor niet 

noodzakelijk.

Voor gebieden met een hoge en middelmatige archeologische verwachting wordt 

inventariserend archeologisch onderzoek aanbevolen, onder andere opgraving 

vindplaatsen Zuid Esch en Grutterskamp. Deze zijn nadien uitgevoerd.

Voor het onderhavige gebied Singelwonen 1e fase is op basis van de resultaten van de 

hiervoor genoemde onderzoeken geen aanbeveling gedaan voor nader archeologisch 

onderzoek.

Op basis van de gemeentelijke archeologische verwachtingskaart, welke is vastgesteld in 

2009, blijkt dat de westzijde van het plangebied bestaat uit dekzandhoogten en -ruggen. 

Hierdoor is sprake van een hoge archeologische verwachting. Het advies voor een 

dergelijk gebied is dat wanneer sprake is van plangebieden groter dan 2500 m² en bij 

bodemingrepen dieper dan 40 cm archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Naar 

aanleiding hiervan is ten behoeve van het uitwerkingsplan "Bornsche Maten, Uitwerking 

Singelwonen, deelgebied Wilde Wonen" onderzoek uitgevoerd (Bornsche Maten-Het 

Wilde Wonen, RAAP Archeologisch adviesbureau B.V., januari 2011, zie bijlage 5). Uit dit 

onderzoek is gebleken dat er geen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van 

substantiële archeologische resten in de ondergrond. Tijdens het onderzoek is in één 

boring weliswaar een vuursteenafslag uit het Meso- of Neolithicum aangetroffen in het 

plaggendek, maar daarvan is onduidelijk of deze zich op zijn primaire locatie bevindt of 

van elders is aangevoerd. Op grond van de resultaten van het inventariserend 

veldonderzoek wordt aanvullend archeologisch onderzoek niet noodzakelijk geacht.

5.4.1  Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat het uitwerkingsplan op het gebied van archeologie 

uitvoerbaar is. In het bestemmingsplan 'Bornsche Maten' was voor een gedeelte van het 

plangebied een archeologische waarde opgenomen. Nu uit nader onderzoek blijkt dat er 

geen aanwijzingen zijn voor de aanwezigheid van substantiële archeologische resten in 

de ondergrond zal deze archeologische waarde in dit uitwerkingsplan verwijderd 

worden. 

5.5  Watertoets

Voor de Bornsche Maten is een waterstructuurplan opgesteld. Het waterstructuurplan 

Bornsche Maten ondersteunt het planproces voor het aspect waterhuishouding. Het 

waterstructuurplan Bornsche Maten geeft ten aanzien van de waterhuishouding 

uitgangspunten en randvoorwaarden, waarmee bij de nadere uitwerking en ontwikkeling 

van de deelgebieden rekening wordt gehouden.

Voor de deelontwikkelingen Tuinstad en Singelwonen is het aanvullende 

waterhuishoudingsplan 'Bornsche Maten Fase 2 Tuinstad en Singelwonen' (Royal 

Haskoning, juli 2008) opgesteld. Het Waterschap heeft hiermee op 13 juli 2008 

ingestemd. Dit waterhuishoudingsplan is uitgangspunt geweest bij het opstellen van het 

stedenbouwkundig plan.

Het hemelwater dat afstroomt van niet vervuilende oppervlakken wordt zoveel mogelijk 

binnen het plangebied in de bodem geïnfiltreerd (vasthouden). Wanneer de 

infiltratiecapaciteit van de bodem tekort schiet, zal het water worden vastgehouden 
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(bergen). Bij hevige en/of langdurige regenval zal het hemelwater dat niet verwerkt kan 

worden door infiltratie en berging, overstorten op oppervlaktewater (afvoeren).

5.6  Flora en fauna en de natuurbeschermingswet (Natura 2000)

5.6.1  Onderzoek plangebied

In 2003 is uitgebreid natuuronderzoek verricht in het gebied de Bornsche Maten te Borne. 

Dit woongebied wordt gerealiseerd. Momenteel staat de realisatie van Singelwonen 

gepland. Voor deze realisatie is het noodzakelijk dat het natuuronderzoek geactualiseerd 

wordt. Dit heeft plaatsgevonden in het kader van het opstellen van het uitwerkingsplan 

'Singelwonen deelgebied Wilde Wonen' op basis van veldonderzoek en inschatting op 

basis van best professional judgement.

In en rond het gebied Singelwonen komen diverse licht beschermde soorten voor (o.a. 

grondgebonden zoogdieren en amfibieën). Voor deze soorten bestaat een algemene 

vrijstelling van de Flora- en faunawet. Het is aannemelijk dat deze soorten kunnen 

blijven voorkomen in het gebied gedurende en na realisatie van het plan. Singelwonen 

wordt gefaseerd gebouwd en er is een relatief extensieve bouwdichtheid met veel groen.

In het verleden zijn twee matig beschermde soorten vastgesteld. Dit betreft de 

steenmarter en de vissoort bermpje. Het voorkomen van steenmarter in Singelwonen is 

niet aannemelijk. Bermpje is daadwerkelijk vastgesteld gedurende onderhavig onderzoek. 

Bermpje komt voor in de beek langs de weg Brittanielaan/Europalaan. Rond en aan deze 

beek vinden geen werkzaamheden plaats. Op grond hiervan worden effecten op het 

bermpje uitgesloten.

Vleermuizen zijn de enige zwaar beschermde soorten die voorkomen in de Bornsche 

Maten. Voor Singelwonen is vastgesteld gedurende onderhavig onderzoek dat het 

marginaal foerageergebied is. De realisatie van de plannen zal hierin geen verandering 

brengen.

In verband met het voorkomen van huismus is het noodzakelijk dat vervangende 

nestlocaties worden aangeboden. Er dient verder in de aanlegfase rekening gehouden te 

worden met het voorkomen van broedvogels.

5.6.2  Conclusie

Geconcludeerd kan worden dat de aanleg en het gebruik van de woonbuurt Singelwonen 

plaats kan vinden zonder ontheffing van de Flora- en faunawet. Hiermee vormt de flora- 

en fauna geen belemmering voor de uitvoerbaarheid van onderhavig plan.

Naar aanleiding van het flora en fauna onderzoek in het kader van het moederplan zijn 

alle voorgestelde compenserend maatregelen in beeld gebracht, inclusief de maatregelen 

voor de broedvogels.

5.7  Luchtkwaliteit

Ten behoeve van het bestemmingsplan is onderzocht of de voorgenomen ontwikkelingen 

voldoen aan de gestelde eisen voor wat betreft luchtkwaliteit. 
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5.7.1  Wet Luchtkwaliteit

Op 15 november 2007, dus na de vaststelling van het bestemmingsplan, is een nieuw 

wettelijk stelsel voor luchtkwaliteitseisen van kracht geworden. De hoofdlijnen van deze 

nieuwe regelgeving zijn te vinden in hoofdstuk 5, titel 5.2 van de Wet milieubeheer (Wm). 

Dit hoofdstuk wordt ook wel de ‘Wet luchtkwaliteit’ (Wlk) genoemd.

In algemene zin kan worden gesteld dat de Wlk bestaat uit in Europees verband 

vastgestelde normen van maximumconcentraties voor een aantal componenten. Hierbij 

gaat het om componenten als zwaveldioxide (SO2), stikstofoxiden (NOx als NO2), fijn stof 

(PM10 en PM2,5), koolmonoxide (CO), lood, benzeen, ozon, arseen, cadmium, nikkel en 

benzo(a)pyreen.

De componenten NO2 en fijn stof (PM10) kunnen in Nederland problemen opleveren met 

betrekking tot overschrijding van grenswaarden. Fijn stof (PM10) wordt beïnvloed door 

grote industriële bronnen (met name uit het buitenland), diffuse bronnen zoals het totale 

wagenpark, natuurlijke bronnen en in mindere mate door lokale bronnen. NO2 wordt 

voornamelijk beïnvloed door het wagenpark (verkeersbewegingen). Aangezien deze 

emissies problemen kunnen opleveren met betrekking tot overschrijdingen van de 

grenswaarden zijn enkel deze componenten in het onderzoek in beschouwing genomen.

Verder kan worden opgemerkt dat sinds 1 augustus 2009 in de Wlk ook grenswaarden 

zijn opgenomen voor de component PM2,5. PM2,5 heeft echter een directe relatie met 

PM10 waardoor kan worden gesteld dat wanneer aan de grenswaarde voor PM10 wordt 

voldaan ook aan de grenswaarde voor PM2,5 wordt voldaan. Derhalve wordt de 

component PM2,5 in onderhavig onderzoek buiten beschouwing gelaten.

Mate van bijdragen

In de 'Wet luchtkwaliteit' is een flexibele koppeling aanwezig tussen ruimtelijke 

ontwikkelingen en luchtkwaliteit. Projecten die 'Niet in betekenende mate' (NIBM) 

bijdragen aan de luchtverontreinigingen behoeven niet afzonderlijk getoetst te worden 

aan de wettelijke luchtkwaliteitsnormen (in de vorm van grenswaarden). Een project is 

NIBM als aannemelijk is dat het project een toename van de jaargemiddelde concentratie 

van de componenten NO2 en PM10 veroorzaakt van maximaal 3% van de jaargemiddelde 

grenswaarden van NO2 en PM10. Voor NO2 en PM10 komt dit overeen met 1,2 ìg/m3 

(beide 40 ìg/m3). Deze maximale bijdrage is van toepassing op de minst gunstige plaats 

('worst-place' benadering). 

Indien een plan In Betekende Mate bijdraagt (>1,2 ìg/m3) aan de verslechtering van de 

luchtkwaliteit dan dient toetsing aan de grenswaarden plaats te vinden.

5.7.2  Onderzoeksresultaten

In het kader van het uitwerkingsplan 'Bornsche Beekpark' is onderzoek gedaan naar 

luchtkwaliteit. Uit de bepaling van de jaargemiddelde concentraties is naar voren 

gekomen dat de berekende concentraties langs alle de beschouwde wegen voor de 

componenten NO2 en PM10 beneden de grenswaarde uit de Wlk zijn gelegen. Dit geldt 

voor zowel voor 2010 als voor 2020.

Uit de resultaten van de berekeningen komt naar voren dat langs alle beschouwde wegen 

het berekende aantal overschrijdingen voor zowel de uurgemiddelde NO2 concentratie 

als de daggemiddelde PM10 concentratie beneden de gestelde grenswaarde uit de Wlk 

zijn gelegen. Dit geldt voor zowel voor 2010 als voor 2020.

Hieruit kan geconcludeerd worden dat de luchtkwaliteit in de plansituatie, de situatie na 

realisatie van de voorgenomen ontwikkelingen, voldoet aan de grenswaarde uit de 'Wlk' 
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en derhalve niet leidt tot knelpunten ten aanzien van luchtkwaliteit.

5.7.3  Conclusie

Het uitwerkingsplan is op het gebied van luchtkwaliteit uitvoerbaar. Het aspect 

luchtkwaliteit levert geen problemen op voor de voorgenomen ontwikkelingen.

5.8  Externe veiligheid (inrichtingen en vervoer gevaarlijke stoffen)

Voor het onderzoek naar externe veiligheid wordt verwezen naar paragraaf 6.4 uit het 

bestemmingsplan 'Bornsche Maten'. Er zijn geen nieuwe inrichtingen en transportroutes 

bijgekomen sinds de vaststelling van het bestemmingsplan 'Bornsche Maten'.

Omdat het plangebied grenst aan grondgebied van de gemeente Hengelo is ook 

onderzocht of vanuit daar belemmeringen aanwezig zijn.

Ten zuiden van het plangebied, parallel aan de Europalaan, is een buisleiding van het 

Ministerie VROM gelegen (brandstofleiding). Aan weerszijden van deze leiding dient een 

afstand van 12 meter te worden vrijgehouden. In het uiterste oosten van het plangebied 

ligt een klein stukje van de veiligheidszone van deze buisleiding. Binnen deze zone gelden 

belemmeringen voor de bouw van woningen. In het uitwerkingsplan worden deze gronden 

ten behoeve van een groene bufferzone en geluidwal bestemd.

Aan de Rondweg is service station Shell 'Het Plein' gelegen met een LPG-installatie. Zowel 

de contouren van het vulpunt (45 meter), het LPG-reservoir (25 meter) en de 

LPG-afleveringsinstallatie (15 meter) liggen niet over het plangebied heen. Deze levert 

daarom geen problemen op voor de voorgenomen activiteit.

5.8.1  Conclusie

Het uitwerkingsplan is op het gebied van externe veiligheid uitvoerbaar.

5.9  Geurhinder

In en rondom het plangebied zijn geen bedrijven aanwezig die geurhinder kunnen 

opleveren. Er liggen ook geen geurcontouren over het plangebied. Er worden hier dan ook 

geen problemen verwacht.

5.10  Verkeer en parkeren

5.10.1  Woonbuurten

De woonbuurten in de Bornsche Maten worden ingericht als 30 km/h gebied en zijn allen 

aangesloten op de Bornsche Beeklaan. Autoverkeer van buurt naar buurt is alleen 

mogelijk via deze laan. Alleen voor hulpdiensten worden directe verbindingen tussen de 

buurten aangelegd. De vijf licht gebogen straten van Singelwonen komen uit op een 

ventweg, die op één plaats aansluiting krijgt op de Bornsche Beeklaan .

5.10.2  Parkeren

In de woonbuurten in de Bornsche Maten wordt gestreefd naar het beperken van een door 

auto's gedomineerd straatbeeld. Bij twee-onder-één-kap woningen en vrijstaande 

woningen geldt als eis dat, naast de garage, ruimte moet zijn voor 2 opstelplaatsen voor 

auto's op eigen erf. Daarnaast is er rekening gehouden met 0,7 pp./won voor bezoekers. 

Parkeren voor rijwoningen en bezoekers wordt in de openbare ruimte ingepast: 1,8 

pp./won.
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In openbare ruimte Op de kavel

Rijwoningen 1,8 0

2-onder-1 kap woningen 0,7 2

Vrijstaande woningen 0,7 2

Tabel 5.2: parkeernormen

5.10.3  Hoogwaardig openbaar vervoer

Het is nog onduidelijk of er sprake zal zijn van een Hoogwaardig Openbaar Vervoer 

ontsluiting van de Bornsche Maten. Er is wel rekening gehouden met een tracé. Het 

beoogde HOV-tracé wordt mogelijk vanuit Hengelo-Westermaat, via de Europalaan, 

Brittaniëlaan en Mekkelhorsterweg naar de Veste geleid, waar gehalteerd wordt. 

Vervolgens kan het tracé over de Bornsche Beeklaan naar het zuiden worden getrokken 

met een halte voor Singelwonen. De HOV zal dan via het tracé langs de Hesselerbeek de 

Bornsche Maten verlaten.

5.11  Belemmeringen/leidingen

In het plangebied zijn geen kabels en of leidingen aanwezig die een belemmering kunnen 

vormen. 

Ten zuiden van het plangebied, parallel aan de Europalaan, is een buisleiding van VROM 

gelegen. Zoals in paragraaf 5.8 al reeds is vermeld vormt deze geen belemmering voor de 

voorgenomen activiteit.

De vliegbasis Twente heeft een viertal invliegfunnels. Eén van de invliegfunnels is 

gedeeltelijk gelegen boven het plangebied de Bornsche Maten. De invliegfunnel stelt eisen 

aan de maximale bouwhoogte. Binnen de buitenste ring van de invliegfunnel geldt een 

maximum bouwhoogte van 182 meter. Binnen de binnenste ring van de invliegfunnel 

geldt een maximum bouwhoogte van 100 meter. De maximale bouwhoogte binnen de 

Bornsche Maten wordt beperkt tot een hoogte aanzienlijk lager dan 100 meter. Derhalve 

zijn in het bestemmingsplan geen beperkingen opgenomen ten aanzien van de hoogte in 

relatie tot de invliegfunnels.

Geconcludeerd kan worden dat op het gebied van belemmeringen/ leidingen het 

uitwerkingsplan uitvoerbaar is.
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6  Juridische planopzet

6.1  Inleiding

Ten aanzien van het wettelijk kader is artikel 9.1.5 van het Overgangsrecht Wet 

ruimtelijke ordening aan de orde. Daarin is bepaald dat een wijziging- of 

uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening gelijk 

wordt gesteld met een wijziging- of uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid 

van de Wet ruimtelijke ordening. Tevens is bepaald dat het recht zoals dat gold vóór het 

tijdstip van inwerkingtreding van de Wro (te weten 1 juli 2008) van toepassing blijft ten 

aanzien van een wijzigings- of uitwerkingsplan, waarvan het ontwerp binnen een jaar na 

dat tijdstip ter inzage is gelegd.

Op het uitwerkingsplan voor het Singelwonen 1e fase is de procedure van toepassing als 

bedoeld in artikel 3.9a Wro.

6.2  Opbouw van de regels

Het voorliggende plan vormt een uitwerking van de bestemming 'uit te werken wonen 

(UW)'. 

Artikel 9.1.5, tweede lid, van de Invoeringswet Wro wet geeft aan dat in een uitwerkings- 

of wijzigingsplan dat binnen 1 jaar na inwerkingtreding van het nieuwe ruimtelijke 

ordeningsstelsel in ontwerp ter inzage is gelegd, nog volgens het oude recht wordt 

behandeld. Dit geldt zowel voor de procedure, geregeld bij de WRO als voor de 

inrichtings- en vormvereisten, vastgelegd in het Besluit op de ruimtelijke ordening 1985.

Een uitwerkings- of wijzigingsplan dat na genoemd tijdstip in ontwerp ter inzage wordt 

gelegd zoals onderliggend uitwerkingsplan – moet aan het nieuwe stelsel voldoen, dat wil 

zeggen het wordt onderworpen aan de nieuwe procedure zonder goedkeuring van 

gedeputeerde staten, met de mogelijkheid van een grondexploitatieplan en ingericht en 

vormgegeven volgens de eisen gesteld bij of krachtens het nieuwe Bro, waaronder de 

eisen ten aanzien van de digitalisering (vormgevings- en inrichtingsvereisten).

De wetgever maakt het voor uitwerkingsplannen voorlopig nog mogelijk deze 

overeenkomstig het moederplan vorm te geven en in te richten. 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 1e fase is gekozen te voldoen aan de Wet ruimtelijke 

ordening en deze volgens de RO-standaarden 2008 in te richten en digitaal vorm te geven. 

De gemeente Borne onderkent het probleem dat hiermee de vergelijkbaarheid en 

uitwisselbaarheid tussen het moederplan en het uitwerkingsplan niet optimaal is. Zo is 

de naamgeving van de bestemmingen in het moederplan en in het uitwerkingsplan 

verschillend.
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6.3  Bestemmingen

6.3.1  Groen

De bestemming Groen is toegekend aan de groenzones in het plangebied. De brede 

groenzones aan de zuid- en oostkant van het plangebied zijn aangeduid als 'geluidwal'. 

Deze groene geluidwal vormt aan de zuidzijde een buffer tussen de nieuwbouw van 

Singelwonen en de Rondweg. Aan de oostzijde is deze groene geluidwal bedoeld als 

visuele scheiding tussen Bornsche Maten en het bedrijventerrein Westermaat van de 

gemeente Hengelo. De Bornse Beeklaan maakt onderdeel uit van het duurzaam raamwerk 

van de nieuwbouwwijk, de groene zone is hier ook als zodanig bestemd.

6.3.2  Tuin

Voor de woningen in het midden van het plangebied is ter plaatse van de voortuin een 

bestemming Tuin opgenomen. Deze gronden mogen niet worden bebouwd. Op deze manier 

kan worden gewaarborgd dat de ruimte voor de voorgevellijn niet bebouwd wordt, 

hetgeen de ruimtelijke kwaliteit van de woningen ten goede komt.

6.3.3  Verkeer - Verblijf

De bestemming Verkeer-Verblijf is toegekend aan de wegen in het plangebied en hebben 

de functie voor verblijf alsmede ter ontsluiting van de aanliggende of nabijgelegen 

gronden.

6.3.4  Wonen

De bestemming Wonen is toegekend aan de uit te geven gronden. Binnen deze bestemming 

is bepaald dat woningen vrijstaand, twee-aaneengebouwd of aaneengebouwd mogen 

worden. Voor de woningen langs de Bornse Beeklaan is bepaald dat deze alleen 

aaneengebouwd mogen worden. Binnen de bestemming Wonen is een gevellijn 

opgenomen, de woningen moeten in de voorgevellijn gebouwd worden, met uitzondering 

van de woningen aan de Bornse Beeklaan die mogen ook 1 meter achter de voorgevellijn 

opgericht worden. Op de planverbeelding is binnen de bestemming Wonen bepaald 

hoeveel woningen er minimaal moeten worden opgericht en hoeveel woningen er 

maximaal kunnen worden opgericht. Per bebouwingsvlak is aangegeven wat de minimale 

en maximale bouwhoogte is. Ten aanzien van de kapvorm is de kapregeling en het 

envelopprincipe van toepassing, deze is als bijlage bij de regels gevoegd.

Binnen de bestemming Wonen is een beroep aan huis onder bepaalde voorwaarden 

toegestaan. Binnen de bestemming Wonen wordt parkeren ook mogelijk gemaakt. Binnen 

deze bestemming kunnen zogenaamde 'parkeerkoffers' worden gerealiseerd. 

6.3.5  Leiding - Brandstof

In het oosten van het plangebied ligt een klein deel van de veiligheidszone van de 

buisleiding. Deze zone heeft de dubbelbestemming Leiding-Brandstof. Op deze gronden 

mag niet worden gebouwd. 
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7  Economische uitvoerbaarheid

Een bestemmingsplan dient economisch uitvoerbaar te zijn waardoor het plan inzicht 

moet geven in de financiële uitvoerbaarheid. Dit bestemmingsplan maakt een bouwplan 

als bedoeld in afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening mogelijk. De Grondexploitatiewet 

(afdeling 6.4 Wet ruimtelijke ordening) gaat ervan uit dat bij het bestemmingsplan een 

exploitatieplan moet worden vastgesteld tenzij het kostenverhaal anderszins verzekerd 

is.

Het uitwerkingsplan Singelwonen 1ste fase maakt onderdeel uit van de Bornsche Maten. 

Voor de gehele Bornsche Maten is een grondexploitatie opgesteld. In deze 

grondexploitatie zijn op basis van normen en kengetallen de kosten en opbrengsten 

bepaald. De grondexploitatie is voor het laatst vastgesteld door de Raad van de gemeente 

Borne in juni 2010. De grondexploitatie heeft een positief resultaat. Middels het 

positieve resultaat van de gehele Bornsche Maten is tevens de economische 

uitvoerbaarheid aangetoond van het deelgebied Singelwonen 1ste fase.
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8  Overleg en inspraak

Ingevolge artikel 9, lid 2 van het bestemmingsplan 'Bornsche Maten' en artikel 3.6 van de 

Wet ruimtelijke ordening is het college van burgemeester en wethouders bevoegd tot het 

vaststellen van een uitwerkingsplan. Voordat tot definitieve vaststelling kan worden 

overgegaan dient op grond van artikel 3.9a Wro het ontwerp uitwerkingsplan ter visie 

worden gelegd en de mogelijkheid te worden geboden voor belanghebbenden om 

zienswijzen op het ontwerp te kunnen indienen.

8.1  Vooroverleg

In artikel 3.1.1 van het besluit ruimtelijke ordening is de verplichting opgenomen om bij 

de voorbereiding van een bestemmingsplan overleg te plegen met de besturen van 

betrokken gemeente en waterschappen en met de diensten van provincie en Rijk die 

betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behartiging 

van belangen welke in het plan in het geding zijn. Tevens kunnen Gedeputeerde staten 

onderscheidenlijk Onze Minister bepalen dat onder bepaalde omstandigheden of in 

bepaalde gevallen geen overleg is vereist met de diensten van provincie 

onderscheidenlijk Rijk die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening.

De minister van VROM heeft met haar brief van 18 mei 2010 aan de gemeente Borne 

duidelijkheid gegeven over de noodzaak van het voeren van vooroverleg. In het kader van 

het uitwerkingsplan voor Singelwonen 1e fase is het is niet noodzakelijk om vooroverleg 

te voeren met het Rijk. In het plan is namelijk geen sprake van een nationaal belang 

welke in het geding is.

Naar aanleiding van inwerkingtreding van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening heeft de 

provincie Overijssel een uitroldocument opgesteld waarin de werkwijze van de provincie 

is beschreven. In lijst A onder B onder 1 van bijlage 1 van dit document is een 

beschrijving gegeven van categorieën waarvoor geen vooroverleg noodzakelijk is. Hieruit 

blijkt dat vooroverleg niet noodzakelijk is bij voorontwerp bestemmingsplannen die 

betrekking hebben op plangebieden in het landelijk gebied (buitengebied) wanneer het 

gaat om incidentele woningbouwplannen (een enkele woning) passend binnen het 

provinciale buurtschappenbeleid. In het plan Singelwonen 1e fase is geen sprake van een 

enkele woning waardoor vooroverleg met de provincie Overijssel noodzakelijk is.

Het uitwerkingsplan is voorgelegd aan de volgende overlegparteners:

Provincie Overijssel

Waterschap Regge en Dinkel

Gemeente Hengelo

Brandweer Borne

aanvullen

8.2  Inspraak

De Wro bevat geen procedurevoorschriften met betrekking tot inspraak en is in de Wro 

zelf ook niet verplicht gesteld. Op grond van artikel 2 sub 1 van de Inspraakverordening 

gemeente Borne 2005 bepaalt het college of er inspraak wordt verleend voor het 

voornemen om een uitwerkingsplan op te stellen. Artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke 

ordening (Wro) bepaalt dat voor de voorbereiding van een uitwerkingsplan, afdeling 3.4 

van de Algemene wet bestuursrecht (openbare voorbereidingsprocedure) van toepassing 

is verklaard.

Voor het uitwerkingsplan voor het Singelwonen 1e fase zal geen inspraak worden gevolgd. 

Belanghebbenden krijgen namelijk al de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen in de 
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openbare voorbereidingsprocedure. Daarnaast heeft in het kader van het moederplan al 

reeds inspraak plaatsgevonden.
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Bijlagen bij toelichting
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Regels
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1  Inleidende regels

Artikel 1  Begrippen

In deze regels wordt verstaan oner:

1.1  plan

het bestemmingsplan 'Bornsche Maten, Uitwerkingsplan Singelwonen 1 ste fase' van de 

gemeente Borne.                                                                             

1.2  bestemmingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand 

NL.IMRO.0147.BpBMuw004-ow01 met de bijbehorende regels en bijlagen.                      

1.3  aanduiding

een geometrisch bepaald vlak of figuur, waarmee gronden zijn aangeduid, waar 

ingevolge de regels regels worden gesteld ten aanzien van het gebruik en/of het 

bebouwen van deze gronden.  

1.4  aanduidingsgrens

de grens van een aanduiding indien het een vlak betreft.  

1.5  aaneengebouwde hoofdgebouwen

bebouwing welke wordt gekenmerkt door aaneengebouwde hoofdgebouwen.  

1.6  achtergevel

een van de weg afgekeerde gevel van een hoofdgebouw, die gelegen is tegenover de 

voorgevel.  

1.7  achtergevellijn

denkbeeldige lijn, die strak loopt langs de achtergevel van een gebouw tot aan de 

perceelsgrenzen.  

1.8  afvalcontainer

container voor het gescheiden inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen (d.w.z. 

afvalstoffen afkomstig uit particuliere huishoudens, behoudens voor zover het 

ingezamelde bestanddelen van die afvalstoffen betreft, die zijn aangewezen als 

gevaarlijke afvalstoffen).  

1.9  antenne-installatie

installatie bestaande uit een antenne, een antennedrager, de bedrading en de al dan niet 

in een techniekkast opgenomen apparatuur, met de daarbijbehorende 

bevestigingsconstructie.  

1.10  bebouwing

één of meer gebouwen en/of bouwwerken geen gebouwen zijnde.  
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1.11  bedrijf aan huis

het bedrijfsmatig verlenen van diensten c.q. het uitoefenen van ambachtelijke 

bedrijvigheid, geheel of overwegend door middel van handwerk, dat door zijn beperkte 

omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen, met behoud van de 

woonfunctie, kan worden uitgeoefend.  

1.12  beroep aan huis

een beroep of het beroepsmatig verlenen van diensten op administratief, juridisch, 

medisch, therapeutisch, kunstzinnig, ontwerptechnisch of hiermee gelijk te stellen 

gebied, dat door zijn beperkte omvang in een woning en daarbij behorende bijgebouwen, 

met behoud van de woonfunctie, kan worden uitgeoefend.  

1.13  bestaand bouwwerk

een bouwwerk dat:

a. op het moment van het ter inzage leggen van het ontwerp van dit plan bestaat of in 

uitvoering is;

b. na dat tijdstip is of mag worden gebouwd krachtens een bouwvergunning, waarbij de 

bouwaanvraag voor dat tijdstip is ingediend.  

1.14  bestemmingsgrens

de grens van een bestemmingsvlak.  

1.15  bestemmingsvlak

een geometrisch bepaald vlak met eenzelfde bestemming. 

1.16  bevoegd gezag

bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van een besluit ten aanzien van een 

aanvraag om een omgevingsvergunning of ten aanzien van een al verleende vergunning;

1.17  bijgebouw

een met het hoofdgebouw verbonden of daarvan vrijstaand gebouw, dat door zijn ligging 

en afmeting ondergeschikt is aan dat hoofdgebouw. 

1.18  bouwen

het plaatsen, het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of veranderen en het 

vergroten van een bouwwerk, alsmede het geheel of gedeeltelijk oprichten, vernieuwen of 

veranderen van een standplaats. 

1.19  bouwgrens

de grens van een bouwvlak. 

1.20  bouwperceel

een aaneengesloten stuk grond, waarop ingevolge de regels een zelfstandige, bij elkaar 

behorende bebouwing is toegelaten. 
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1.21  bouwperceelsgrens

de grens van een bouwperceel. 

1.22  bouwvlak

een geometrisch bepaald vlak, waarmee gronden zijn aangeduid, waar ingevolge de 

regels bepaalde gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde zijn toegelaten. 

1.23  bouwwerk

elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, die hetzij 

direct hetzij indirect met de grond is verbonden, hetzij direct of indirect steun vindt in of 

op de grond.  

1.24  carport

een overkapping met een open constructie zonder eigen wanden, aangebouwd aan het 

hoofdgebouw, bestemd om te dienen als overdekte stalling voor motorrijtuigen op meer 

dan twee wielen en daarvoor ook toegankelijk. 

1.25  detailhandel

het bedrijfsmatig te koop aanbieden (waaronder de uitstalling ten verkoop), verkopen, 

verhuren en leveren van goederen aan personen, die die goederen kopen of huren voor 

gebruik, verbruik of aanwending anders dan in de uitoefening van beroeps- of 

bedrijfsactiviteit. 

1.26  evenement

gebeurtenissen gericht op een groot publiek met betrekking tot kunst, sport, ontspanning 

en cultuur.  

1.27  extensieve recreatie

recreatief gebruik van gronden, zoals wandelen, fietsen, varen, zwemmen, vissen en 

daar-mee gelijk te stellen activiteiten, dat geen specifiek beslag legt op de ruimte 

behoudens ruimtebeslag door voet-, fiets- en ruiterpaden alsmede rust- en 

picknickplaatsen met bijbehorend meubilair. 

1.28  gebouw

elk bouwwerk, dat een voor mensen toegankelijke, overdekte, geheel of gedeeltelijk met 

wanden omsloten ruimte vormt. 

1.29  geluidsgevoelige gebouwen

gebouwen, zijnde woningen, onderwijsgebouwen, ziekenhuizen en verpleeghuizen, 

verzorgingstehuizen, psychiatrische inrichtingen medische centra, poliklinieken en 

medische kleuterdagverblijven. 

1.30  geschakelde woning

woningen waarvan de hoofdgebouwen door middel van bijgebouwen met elkaar zijn 

verbonden. 
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1.31  gevellijn

de op de plankaart aangegeven lijn, waar de voorgevel van een hoofdgebouw naar toe is 

gekeerd, die niet door gebouwen mag worden overschreden, behoudens krachtens deze 

regels toegelaten afwijkingen. 

1.32  hoofdgebouw

een gebouw dat op een bouwperceel door zijn ligging en afmetingen als belangrijkste 

bouwwerk valt aan te merken. 

1.33  inwoning

het bewonen van een woonruimte die deel uitmaakt van een woonruimte die door een 

ander huishouden in gebruik is genomen, met dien verstande dat dit slechts toegestaan 

is in het hoofdgebouw, dan wel in met het hoofdgebouw verbonden bijgebouwen en dat 

woningsplitsing niet toegestaan is. 

1.34  kelder

een onder het peil gelegen deel van een gebouw. 

1.35  ondergronds bouwwerk

een (gedeelte van een) bouwwerk, waarvan de vloer is gelegen op ten minste 1,75 meter 

beneden peil. 

1.36  overkapping

een bouwwerk, geen gebouw zijnde, omsloten door maximaal één wand en voorzien van 

een gesloten dak, waaronder niet wordt begrepen een carport. 

1.37  peil

a. voor gebouwen waarvan de toegang onmiddellijk aan de weg grenst: de hoogte van 

de kruin van de weg ter plaatse van de hoofdtoegang;

b. in andere gevallen: de gemiddelde hoogte van het bestaande aansluitende 

afgewerkte maaiveld. 

1.38  perceelgrens

een grenslijn tussen bouwpercelen onderling. 

1.39  prostitutie

het zich beschikbaar stellen tot het verrichten van seksuele handelingen met een ander 

tegen vergoeding.

1.40  seksinrichting

de voor het publiek toegankelijke, besloten ruimte waarin bedrijfsmatig, of in een 

omvang alsof zij bedrijfsmatig was, seksuele handelingen worden verricht, of 

vertoningen van erotisch-pornografische aard plaatsvinden. Onder een seksinrichting 

worden in elk geval verstaan: een seksbioscoop, seksautomatenhal, sekstheater, een 

parenclub, of een prostitutiebedrijf, waaronder begrepen een erotische massagesalon, al 

dan niet in combinatie met elkaar.
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1.41  vloeroppervlak

de grootte van de oppervlakte van een vloer.

1.42  voorgevel

een naar de weg toegekeerde gevel van een hoofdgebouw.

1.43  voorgevellijn

denkbeeldige lijn die strak loopt langs de voorgevel van een gebouw tot aan de 

perceelsgrenzen.

1.44  voorzieningen van algemeen nut

voorzieningen ten behoeve van algemeen nut zoals groen-, water-, nuts- en daarmee 

vergelijkbare voorzieningen, waaronder straatmeubilair, abri's, transformatorhuisjes, 

bergbezinkbassins en retentievoorzieningen;      

1.45  vrijstaande woning

een woning waarvan het hoofdgebouw vrijstaat van andere hoofdgebouwen.

1.46  weg

alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin 

liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.

1.47  woning

een gebouw dat dient voor de zelfstandige huisvesting van maximaal 1 huishouden.

1.48  zijgevel

een gevel van een hoofdgebouw niet zijnde een voor- of achtergevel.

1.49  zijgevellijn

denkbeeldige lijn, die strak loopt langs de zijgevel van een gebouw tot aan de 

perceelsgrenzen.
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Artikel 2  Wijze van meten

Bij toepassing van deze regels wordt als volgt gemeten:

2.1  de dakhelling

langs het dakvlak ten opzichte van het horizontale vlak.

2.2  de goothoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan de bovenkant van de goot, c.q. de druiplijn, het boeibord, of een 

daarmee gelijk te stellen constructiedeel.

2.3  de inhoud van een bouwwerk

tussen de onderzijde van de begane grondvloer, de buitenzijde van de gevels (en/of het 

hart van de scheidsmuren) en de buitenzijde van daken en dakkapellen.

2.4  de bouwhoogte van een bouwwerk

vanaf het peil tot aan het hoogste punt van een gebouw of van een bouwwerk, geen 

gebouw zijnde, met uitzondering van ondergeschikte bouwdelen, zoals schoorstenen, 

antennes en naar de aard daarmee gelijk te stellen bouwonderdelen.

2.5  de oppervlakte van een bouwwerk

tussen de buitenwerkse gevelvlakken en/of het hart van de scheidingsmuren, neerwaarts 

geprojecteerd op het gemiddelde niveau van het afgewerkte bouwterrein ter plaatse van 

het bouwwerk.

2.6  afstand tot de bouwperceelsgrens

de kortste afstand van een gebouw tot de (zijdelingse) perceelsgrens van het 

bouwperceel.

2.7  ondergrondse bouwdiepte van een bouwwerk

vanaf het peil tot het diepste punt van het bouwwerk, de fundering niet meegerekend.

2.8  lengte, breedte en diepte van een bouwwerk

tussen (de lijnen, getrokken door) de buitenzijde van de gevels (en/of hart van 

scheidsmuren).
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2  Bestemmingsregels

Artikel 3  Groen

3.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. groenvoorzieningen;

b. ter plaatse van de aanduiding 'geluidwal (gw)' een geluidwal;

c. wandel- en fietspaden;

d. speeltoestellen, straatmeubilair en kunstwerken;

e. parkeervoorzieningen;

f. voorzieningen van openbaar nut;

g. waterpartijen en watergangen;

h. perceelsontsluitingswegen, inritten en uitwegen;

i. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

j. transport, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater;

k. afvalcontainers;

l. evenementen.

3.2  Bouwregels

3.2.1  Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels:

a. de hoogte van speeltoestellen en kunstwerken mag maximaal 5 meter bedragen;

b. de hoogte van voorzieningen van algemeen nut mag maximaal 3 meter bedragen en 

de oppervlakte maximaal 15 m²;

c. de hoogte van een afvalcontainer mag maximaal 2 meter bedragen en de 

oppervlak-te maximaal 4 m² (bij bovengronds plaatsen).

3.3  Nadere eisen

Het Bevoegd Gezag is bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de situering, 

afmetingen van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde:

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het 

woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de 

naaste omgeving;

c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;

d. ter waarborging van de sociale veiligheid;

e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

3.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het 

gebruik voor:

a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken 

voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, 

behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming 

gerichte gebruik van de grond;

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen 
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behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming 

gerichte gebruik van de grond.
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Artikel 4  Tuin

4.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Tuin' aangewezen gronden zijn bestemd voor tuinen bij de op de aangrenzende 

gronden gelegen hoofdgebouwen.

4.2  Bouwregels

Op deze gronden mag worden gebouwd en gelden de volgende regels:

a. op deze gronden mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden 

gebouwd;

b. de hoogte van perceel- en terreinafscheidingen mag ten hoogste 1 meter bedragen, 

met dien verstande dat: een haagondersteunende constructie ten hoogste 2 meter 

mag bedragen;

c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, bedraagt ten 

hoogste 1 m;

d. het gezamenlijke oppervlak van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag ten 

hoogste 60% van het oppervlak van het bouwperceelbedragen;

e. op de gronden mag aan een voorgevel dan wel aan een zijgevel van het hoofdgebouw, 

die grenst aan de weg of het openbare groen, een portaal of erker worden gebouwd, 

met dien verstande dat:

1. de oppervlakte ten hoogste 6 m² bedraagt;

2. de diepte ten hoogste 1,5 m bedraagt ;

3. de goothoogte ten hoogste 3 m bedraagt ;

4. de afstand tussen de portaal of erker tot de voorperceelsgrens minimaal 1 m 

bedraagt;

f. carports mogen tot in de voorgevellijn gebouwd worden met een maximale 

bouwhoogte van 3 meter en een maximaal oppervlak van 30 m2, met dien verstande 

dat:

1. de kap maximaal 0,5 meter voor de voorgevellijn mag uitsteken; 

2. de carport geen eigen wanden mag hebben; 

3. de carport aan het hoofdgebouw wordt vast gebouwd. 

g. indien sprake is van een beroep aan huis of bedrijf aan huis is een reclame-object 

toegestaan, met dien verstande dat:

1. de hoogte van een vrijstaand reclame-object niet meer mag bedragen dan 1,20 

m; 

2. de breedte van een vrijstaand reclame-object niet meer mag bedragen dan 0,60 

m;

3. aan de gevel van een gebouw op de eerste bouwlaag een reclame-object 

toegestaan is met een maximale oppervlakte van 0,40 m². 
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Artikel 5  Verkeer - Verblijfsgebied

5.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. wegen met een functie voor verblijf alsmede ter ontsluiting van de aanliggende of 

nabijgelegen gronden, zoals woonstraten, woonerven, paden en buurtstraten;

b. groenvoorzieningen;

c. speeltoestellen, straatmeubilair en kunstwerken;

d. parkeervoorzieningen;

e. voorzieningen van algemeen nut; 

f. waterpartijen en watergangen;

g. voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding;

h. transport, tijdelijke berging en infiltratie van hemelwater;

i. afvalcontainers;

j. evenementen.

5.2  Bouwregels

5.2.1  Algemeen

Voor het bouwen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de 

volgende regels:

a. de hoogte van speeltoestellen en kunstwerken mag maximaal 5 meter bedragen;

b. de hoogte van voorzieningen van algemeen nut mag maximaal 3 meter bedragen en 

de oppervlakte maximaal 15 m²;

c. de hoogte van een afvalcontainer mag maximaal 2 meter bedragen en de oppervlakte 

maximaal 4 m² (bij bovengronds plaatsen).

5.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van de 

situering, afmetingen van gebouwen en bouwwerken geen gebouwen zijnde:

a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en het 

woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

b. ter waarborging van de stedenbouwkundige kwaliteit en beeldkwaliteit van de 

naaste omgeving;

c. ter waarborging van de verkeersveiligheid;

d. ter waarborging van de sociale veiligheid;

e. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

5.4  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken, wordt in elk geval gerekend het 

gebruik voor:

a. het opslaan van onbruikbare of althans aan hun oorspronkelijke gebruik onttrokken 

voorwerpen, goederen, stoffen en materialen en van emballage en/of afval, 

behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming 

gerichte gebruik van de grond;

b. het opslaan, opgeslagen houden, storten of lozen van vaste of vloeibare afvalstoffen 

behoudens voor zover zulks noodzakelijk is in verband met het op de bestemming 

gerichte gebruik van de grond.  
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Artikel 6  Wonen

6.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a. woningen;

b. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand [vrij]' vrijstaande woningen;

c. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd [aeg]' aaneengebouwde woningen;

d. ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen [bg]' bijgebouwen;

e. inwoning;

f. een beroep aan huis, met dien verstande dat maximaal 40% van het vloeroppervlak 

van de woning en bijgebouwen ten behoeve van die activiteiten in gebruik mag zijn 

tot een absoluut maximum van 45 m²;

met de daarbij behorende:

g. parkeervoorzieningen op eigen terrein;

h. tuinen en erven;

i. wegen en paden;

j. groen- en speelvoorzieningen;

k. gebouwen van algemeen nut;

l. bouwwerken, geen gebouwen zijnde.

6.2  Bouwregels

6.2.1  Hoofdgebouwen

Voor het bouwen van hoofdgebouwen gelden de volgende regels:

a. de hoofdgebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;

b. ter plaatse van de aanduiding 'maximaal aantal wooneenheden' is het maximaal 

aantal wooneenheden bepaald;

c. ter plaats van de aanduiding 'minimum aantal wooneenheden' is het minimum 

aantal wooneenheden bepaald;

d. de woningen mogen zowel aaneengebouwd, twee-aaneengebouwd als vrijstaand 

worden opgericht;

e. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand [vrij] ' mogen alleen vrijstaande woningen 

worden gebouwd;

f. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd [aeg] ' mogen alleen 

aaneengebouwde woningen worden gebouwd;

g. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd [aeg] ' moet, wanneer er sprake is 

van een kapconstructie, de goothoogte 6 meter bedragen;

h. ter plaatse van de aanduiding 'minimale-maximale bouwhoogte (m)' mag de 

bouwhoogte respectievelijk niet minder of meer bedragen dan op de planverbeelding 

is aangegeven;

i. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' mag de bouwhoogte niet 

meer bedragen dan op de planverbeelding is aangegeven;

j. ter plaatse van de op de planverbeelding aangegeven gevellijn dient de voorgevel 

van het hoofdgebouw in de gevellijn te worden gebouwd, met uitzondering van de 

percelen met de aanduidingen 'aaneengebouwd [aeg]' en 'vrijstaand [vrij]' daar mag 

de voorgevel van de hoofdgebouwen ook 1 meter achter de gevellijn worden 

gebouwd;

k. de gebouwen dienen vanaf de maximale toegestane goothoogte (kniklijn) te worden 

afgedekt met hellende dakvlakken, waarvan de helling niet meer mag bedragen dan 

60°, met dien verstande dat:
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1. tussen de toegestane (denkbeeldige) dakvlakken met een helling van 60° (de 

envelop) ook platte afdekkingen, dakvlakken met een helling van meer dan 60° 

en rechtopstaande gevelconstructies, waaronder ook topgevels zijn toegestaan;

2. overschrijding van de (denkbeeldige) 60°- lijn is toegestaan voor dakkapellen, 

schoorstenen en andere uitstekende bouwdelen van ondergeschikte betekenis. 

Bouwdelen van ondergeschikte betekenis aan de voorgevel mogen niet meer dan 

tweederde van de breedte van het dakvlak beslaan;

l. ten aanzien van de breedte van bouwpercelen gelden ten minste de volgende maten:

1. ter plaatse van de aanduiding 'vrijstaand [vrij]': 12 meter

2. ter plaatse van de aanduiding 'aaneengebouwd [aeg]': 6 meter

3. voor het overige: 8 meter

m. de afstand van een vrijstaande woning (hoofdgebouw) tot de zijdelingse 

perceelsgrens bedraagt aan beide zijden ten minste 2,5 meter; (Tuinstad = 3 meter)

6.2.2  Bijgebouwen

Voor het bouwen van bijgebouwen gelden de volgende regels:

a. behoudens het bepaalde in sub b, mogen de bijgebouwen uitsluitend op de gronden 

binnen het bouwvlak en binnen het vlak met de aanduiding 'bijgebouwen [bg]' 

worden gebouwd, met dien verstande dat de afstand tussen de voorgevellijn en het 

bijgebouw minimaal 3 meter dient te bedragen;

b. op de gronden die gelegen zijn buiten de aanduiding 'bijgebouwen [bg]' mogen geen 

bijgebouwen worden opgericht. Wel mag een portaal of erker worden gebouwd, met 

dien verstande dat:

1. het portaal of de erker aan een voorgevel dan wel aan een zijgevel van het 

hoofdgebouw, die grenst aan de weg of het openbare groen mag worden 

opgericht;

2. de oppervlakte maximaal 6 m² mag bedragen;

3. de diepte maximaal 1,5 meter mag bedragen;

4. de goothoogte maximaal 3 meter mag bedragen;

5. de minimale afstand tussen de portaal of erker tot de voorperceelsgrens dient 

minimaal 1 meter te bedragen.

c. het gezamenlijke oppervlak van hoofdgebouwen en bijgebouwen mag ten hoogste 

60% van het oppervlak van het bouwperceel bedragen;

d. het gezamenlijke oppervlak van bijgebouwen, binnen de aanduiding 'bijgebouwen' 

mag (met inachtneming van het bepaalde in sub b) ten hoogste bedragen:

1. 50 m² op bouwpercelen met een oppervlakte tot en met 500 m²;

2. 60 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 501 tot en met 750 m²;

3. 70 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 751 tot en met 1000 m2;

4. 80 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 1001 m² tot en met 1500 m²;

5. 90 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 1501 m² tot en met 2000 m²;

6. 110 m² op bouwpercelen met een popervlakte van 2001 m² tot en met 3000 m²

7. 130 m² op bouwpercelen met een oppervlakte van 3001 m² en groter;

      een en ander met dien verstande dat:

a. de overkappingen en carports, zoals bedoeld in 6.2.4 en 6.2.5, niet 

meegerekend worden met het maximaal toelaatbare oppervlak aan 

bijgebouwen;

b. de maximale oppervlakte per bijgebouw niet meer bedraagt dan 75 m2;

e. de maximale bouwhoogte van bijgebouwen mag, met uitzondering van het bepaalde 

in 6.2.5, ten hoogste 5,5 meter bedragen;

f. met uitzondering van het bepaalde in 6.2.5 bedraagt de maximale goothoogte van 

bijgebouwen 3 meter, met dien verstande dat de goothoogte van een met het 
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hoofdgebouw verbonden bijgebouw ten hoogste:

1. 3 meter of;

2. de hoogte van de eerste bouwlaag of;

3. de hoogte van het verlengde van de dakhelling van het hoofdgebouw;

mag bedragen.

6.2.3  Bouwwerken, geen gebouwen zijnde

Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:

a. met uitzondering van het bepaalde in 6.2.4 en 6.2.5, mag de hoogte voor de 

voorgevellijn maximaal 1 meter bedragen, met dien verstande dat: op gronden 

gelegen voor de voorgevellijn met de aanduiding 'bijgebouwen' de hoogte maximaal 

2 meter mag bedragen;

1. de maximale hoogte van een vlaggenmast 5 meter bedraagt;

2. de maximale hoogte van tuinmeubilair 2 meter bedraagt;

3. de maximale hoogte van speeltoestellen 3 meter bedraagt;

b. met uitzondering van het bepaalde in 6.2.4 en 6.2.5, mag de hoogte achter de 

voorgevellijn maximaal 2 meter bedragen, met dien verstande dat:

1. de maximale hoogte van een vlaggenmast 5 meter bedraagt;

2. de maximale hoogte van tuinmeubilair 3 meter bedraagt;

3. de maximale hoogte van speeltoestellen 3 meter bedraagt;

indien sprake is van een beroep aan huis is een reclame-object toegestaan, met dien 

verstande dat:

4. de hoogte van een vrijstaand reclame-object binnen buiten de aanduiding 

'bijgebouwen [bg]' niet meer mag bedragen dan 1,20 meter en de breedte niet 

meer mag bedragen dan 1 meter;

5. aan de gevel van een gebouw op de eerste bouwlaag een reclame-object 

toegestaan is met een maximale oppervlakte van 0,20 m².

6.2.4  Overkappingen, niet zijnde carports

overkappingen, niet zijnde carports, zijn toegestaan binnen de aanduiding 'bijgebouwen' 

met dien verstande dat:

a. de maximale bouwhoogte maximaal 3 meter mag bedragen;

b. de maximale oppervlakte maximaal 20 m²

6.2.5  Carports

Voor het bouwen van carports gelden de volgende regels:

a. carports mogen worden gebouwd tot in de voorgevellijn;

b. de bouwhoogte mag maximaal 3 meter bedragen;

c. de oppervlakte mag maximaal 30 m² bedragen;

d. de kap mag maximaal 0,5 meter voor de voorgevellijn uitsteken;

e. de carport mag geen 'eigen wanden' hebben;

f. de carport moet aan het hoofdgebouw wordt vast gebouwd.

6.3  Nadere eisen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd nadere eisen te stellen ten aanzien van:

a. de situering, afmetingen van gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde;

b. de aanleg en omvang van parkeergelegenheid;

1. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden en 

het woon- en leefklimaat van aangrenzende gronden en bouwwerken;

2. ter waarborging van de stedenbouwkundige en beeldkwaliteit van de naaste 

omgeving;
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3. ter waarborging van de verkeersveiligheid;

4. ter waarborging van de sociale veiligheid;

5. ter waarborging van de brandveiligheid en rampenbestrijding.

6.4  Afwijking van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van 

het bepaalde in 6.2.3 sub a voor de bouw van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, voor 

de voorgevelrooilijn met een maximale hoogte van 2 meter, met dien verstande dat er 

vanaf 1 meter hoogte sprake dient te zijn van een open constructie.

6.5  Specifieke gebruiksregels

Tot een strijdig gebruik van gronden en bouwwerken wordt in elk geval gerekend het 

gebruik voor:

a. seksinrichtingen;

b. bewoning voor zover het vrijstaande bijgebouwen betreft.

6.6  Afwijking van de gebruiksregels

6.6.1  Bedrijf aan huis

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van 

het bepaalde in 6.1 voor de uitoefening van een bedrijf aan huis in het hoofd- of 

bijgebouw, met dien verstande dat:

a. de woonfunctie in overwegende mate behouden blijft;

b. bedoeld gebruik geen onevenredige aantasting van het woon- en leefklimaat mag 

opleveren en geen onevenredige afbreuk mag doen aan het woonkarakter van de wijk 

of buurt; dit betekent onder meer dat:

1. geen omgevingsvergunning wordt verleend voor het uitoefenen van 

bedrijvigheid, dat onder de werking van het Inrichtingen- en 

vergunningenbesluit Milieubeheer valt, tenzij het desbetreffende gebruik door 

middel van het stellen van voorwaarden verantwoord is;

2. het gebruik naar aard met het woonkarakter van de omgeving in 

overeenstemming moet zijn;

3. het gebruik de woonfunctie dient te ondersteunen, dat wil zeggen dat degene die 

de activiteiten in het hoofdgebouw of bijgebouw uitvoert, tevens de gebruiker 

van het hoofdgebouw is;

c. het niet betreft zodanig verkeersaantrekkende activiteiten die kunnen leiden tot een 

nadelige beïnvloeding van de normale afwikkeling van het verkeer dan wel tot een 

onevenredige parkeerdruk op de openbare ruimten;

d. parkeren dient zoveel mogelijk op eigen terrein plaats te vinden;

e. geen detailhandel plaatsvindt, uitgezonderd een beperkte verkoop in het klein in 

verband met bedrijfsmatige activiteiten in of bij het hoofdgebouw;

f. maximaal 40% van het vloeroppervlak van het hoofdgebouw en de daarbij 

behorende bijgebouwen ten behoeve van een bedrijf aan huis in gebruik mag zijn, 

zulks met een absoluut maximum van 45 m².
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Artikel 7  Leiding - Brandstof

7.1  Bestemmingsomschrijving

De voor 'Leiding - Brandstof' aangewezen gronden zijn, behalve voor de andere daar 

voorkomende bestemming(en), mede bestemd voor de aanleg, de instandhouding en 

bescherming van een brandstofleiding, met een beschermingszone ter breedte van 5 

meter aan weerszijden van de hartlijn van de leiding.

7.2  Bouwregels

a. Binnen de beschermingszone mogen uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde 

worden opgericht, die ten dienste staan van de primaire bestemming met een 

maximale hoogte van 1,5 meter.

b. In aanvulling op het bepaalde onder a mogen binnen de beschermingszone 

uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde worden gebouwd, welke krachtens de 

aan de betreffende gronden gegeven bestemming zijn toegelaten, indien de belangen 

van de primaire bestemming niet op een onevenredige manier worden geschaad.

c. In aanvulling op het bepaalde onder a en b mogen op gronden binnen een afstand 

van 22 meter aan weerszijden van de beschermingszone brandstofleiding uitsluitend 

gebouwen en bouwwerken, geen gebouwen zijnde, worden opgericht, indien uit een 

risico-analyse is gebleken dat de veiligheidsrisico's dit toelaten en indien hierover 

vooraf advies is ingewonnen van de leidingbeheerder.

d. Voordat een bouwvergunning wordt verleend voor bouwwerken, geen gebouwen 

zijnde als bedoeld in 7.2 onder a winnen Burgemeester en wethouders schriftelijk 

advies in bij de leidingbeheerder.

7.3  Omgevingsvergunning

7.3.1  Verboden werkzaamheden

Het is verboden op de tot 'Leiding - Brandstof' bestemde grond, zonder of in afwijking van 

een schriftelijke vergunning van burgemeester en wethouders de volgende werken, geen 

bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren, te doen of te laten uitvoeren, die de 

veiligheid kunnen schaden of de continuïteit van de energievoorziening in gevaar kunnen 

brengen:

a. het aanbrengen van diepwortelende beplanting;

b. het uitvoeren van heiwerkzaamheden of op enige andere wijze ingraven c.q. indrijven 

van voorwerpen;

c. het ontginnen, ontgronden, bodemverlagen of afgraven, ophogen en/of egaliseren;

d. het uitvoeren van graafwerkzaamheden anders dan normaal spit- en ploegwerk;

e. het aanleggen van wegen, paden en parkeergelegenheden dan wel het aanbrengen 

van oppervlakteverhardingen;

f. het graven van sloten en het leggen van drainageleidingen.

7.3.2  Uitzonderingen

Het verbod als bedoeld in 7.3.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

a. betrekking hebben op normaal onderhoud en beheer;

b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van het van kracht worden van het plan;

c. mogen worden uitgevoerd krachtens een reeds verleende vergunning.

7.3.3  Toelaatbaarheid

De werken of werkzaamheden als bedoeld in 7.3.1 zijn slechts toelaatbaar, mits:

a. geen onevenredige aantasting plaatsvindt van het doelmatig functioneren van de 
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leiding;

b. vooraf schriftelijk advies wordt ingewonnen bij de betreffende leidingbeheerder.
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3  Algemene regels

Artikel 8  Anti-dubbeltelregel

Grond die eenmaal in aanmerking is genomen bij het toestaan van een bouwplan 

waaraan uitvoering is gegeven of alsnog kan worden gegeven, blijft bij de beoordeling 

van latere bouwplannen buiten beschouwing.
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Artikel 9  Algemene bouwregels m.b.t. ondergronds bouwen

9.1  Ondergrondse werken en werkzaamheden

Voor het uitvoeren van ondergrondse werken, geen bouwwerken zijnde en 

werkzaamheden gelden, behoudens in deze regels opgenomen afwijkingen, geen 

beperkingen.

9.2  Ondergrondse bouwwerken

Voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken gelden de volgende regels:

a. ondergrondse bouwwerken zijn uitsluitend toegestaan binnen het bouwvlak, met 

uitzondering van het bepaalde in sub b;

b. het oppervlak aan ondergrondse bouwwerken mag niet meer bedragen dan het 

toegestane oppervlak aan bouwwerken boven peil vermeerderd met 15 m²;

c. in aanvulling op het bepaalde sub a is per bouwperceel maximaal 1 niet-overdekt 

zwembad toegestaan onder de volgende voorwaarden:

1. het zwembad dient te worden gebouwd achter de achtergevel of het verlengde 

daarvan en op een afstand van ten minste 3 meter van zijdelingse en achterste 

perceelsgrens;

2. het zwembad mag uitsluitend voor hobbymatig gebruik worden benut;

3. de oppervlakte van het zwembad mag maximaal 50 m2 bedragen;

d. in aanvulling op het bepaalde sub a is per bouwperceel maximaal 1 overdekt 

zwembad toegestaan onder de volgende voorwaarden:

1. het zwembad is uitsluitend toegestaan in hoofd- en bijgebouwen;

2. het zwembad mag uitsluitend voor hobbymatig gebruik worden benut;

3. de oppervlakte van het zwembad mag maximaal 50 m2 bedragen;

e. de bouwdiepte van ondergrondse bouwwerken bedraagt maximaal 3 meter onder 

peil, met dien verstande dat een voorziening ten behoeve van de waterhuishouding 

tot maximaal 6 meter onder peil gebouwd mag worden.

9.3  Afwijking

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van 

het bepaalde in 9.2 sub d voor het bouwen van ondergrondse bouwwerken met een 

ondergrondse bouwdiepte van maximaal 10 meter onder peil onder de voorwaarden dat:

a. de waterhuishouding niet wordt verstoord;

b. geen afbreuk wordt gedaan aan archeologische waarden.
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Artikel 10  Algemene gebruiksregels

Onder verboden gebruik wordt in elk geval verstaan:

a. een gebruik van gronden als stort- en/of opslagplaats van grond en/of afval, anders 

dan als stort- en/of opslagplaats voor normaal onderhoud, gebruik en beheer en met 

uitzondering van een gebruik als stort- en/of opslagplaats zoals uitdrukkelijk 

toegestaan ingevolge het bepaalde in deze regels;

b. een gebruik van gronden als stallings- en/of opslagplaats van één of meer aan 

hetgebruik onttrokken machines, voer-, vaar- of vliegtuigen, anders dan als stallings- 

en/of opslagplaats voor normaal onderhoud, gebruik en beheer;

c. een gebruik van gronden voor het beproeven van motorvoertuigen alsmede voor de 

beoefening van de motorsport en de modelvliegsport en voor het racen of crossen 

van motorvoertuigen;

d. een gebruik van gronden als kleinschalig kampeerterrein, met uitzondering van een 

gebruik als kleinschalig kampeerterrein zoals uitdrukkelijk is toegestaan ingevolge 

het bepaalde in deze regels;

e. een gebruik van gronden en bouwwerken voor inrichtingen als bedoeld in artikel 2.4 

van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer;

f. een gebruik van gronden en bouwwerken voor (detail)handel, met uitzondering van 

een gebruik voor (detail)handel zoals uitdrukkelijk toegestaan ingevolge het 

bepaalde in deze regels;

g. een gebruik van:

1. gebouwen, niet zijnde een woning of een klooster;

2. recreatiewoningen;

3. kampeermiddelen;

4. boerderijkamers;

5. vakantiehuizen voor permanente bewoning. 
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Artikel 11  Algemene afwijkingsregels

Indien niet op grond van een andere regel van deze regels afgeweken kan worden zijn 

burgemeester en wethouders bevoegd bij een omgevingsvergunning af te wijken van de 

regels van het plan ten behoeve van:

a. het afwijken van de in de regels voorgeschreven maatvoering met ten hoogste 10%;

b. het aanbrengen van wijzigingen in de plaats, richting en/of afmetingen van een 

bouwgrens ten behoeve van de praktische uitvoering van het plan, mits het 

wijzigingen betreft waarbij geen belangen van derden worden geschaad. De afwijking 

mag ten hoogste 5 meter bedragen;

c. de sub a en b genoemde afwijkingen mogen slechts worden verleend, indien hierdoor 

geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de gebruiksmogelijkheden van de 

aangrenzende gronden en bouwwerken.
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Artikel 12  Algemene wijzigingsregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen ten aanzien van:

a. het aanbrengen van wijzigingen in de plaats, richting en/of afmetingen van 

bestemmingsgrenzen ten behoeve van de praktische uitvoering van het plan, mits het 

wijzigingen betreft waarbij geen belangen van derden worden geschaad. De afwijking 

mag ten hoogste 5 meter bedragen;

b. het aanpassen van opgenomen regels in de voorafgaande artikelen, waarbij 

verwezen wordt naar bepalingen in wettelijke regelingen, indien deze wettelijke 

regelingen na het tijdstip van de tervisielegging van het ontwerp van het plan, 

worden gewijzigd.
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Artikel 13  Overige regels

Indien en voorzover in deze regels wordt verwezen naar andere wettelijke regelingen, 

dienen deze regelingen te worden gelezen zoals deze luiden op het moment van de 

tervisielegging van het ontwerpplan, tenzij anders bepaald. 
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4  Overgangs- en slotregels

Artikel 14  Overgangsrecht

14.1  Overgangsrecht bouwwerken

a. Een bouwwerk dat op het tijdstip van inwerkingtreding van het bestemmingsplan 

aanwezig of in uitvoering is, dan wel gebouwd kan worden krachtens een 

omgevingsvergunning, en afwijkt van het plan, mag, mits deze afwijking naar aard en 

omvang niet wordt vergroot, 

1. gedeeltelijk worden vernieuwd of veranderd;

2. na het teniet gaan ten gevolge van een calamiteit geheel worden vernieuwd of 

veranderd, mits de aanvraag van de bouwvergunning wordt gedaan binnen twee 

jaar na de dag waarop het bouwwerk is teniet gegaan;

b. Het bevoegd gezag kan eenmalig krachtens een omgevingsvergunning afwijken van 

het eerste lid voor het vergroten van de inhoud van een bouwwerk als bedoeld in het 

eerste lid met maximaal 10%;

c. Het eerste lid is niet van toepassing op bouwwerken die weliswaar bestaan op het 

tijdstip van inwerkingtreding van het plan, maar zijn gebouwd zonder vergunning en 

in strijd met het daarvoor geldende plan, daaronder begrepen de overgangsbepaling 

van dat plan.

14.2  Overgangsrecht gebruik

a. Het gebruik van grond en bouwwerken dat bestond op het tijdstip van 

inwerkingtreding van het bestemmingsplan en hiermee in strijd is, mag worden 

voortgezet.

b. Het is verboden het met het bestemmingsplan strijdige gebruik, bedoeld in het eerste 

lid, te veranderen of te laten veranderen in een ander met dat plan strijdig gebruik, 

tenzij door deze verandering de afwijking naar aard en omvang wordt verkleind.

c. Indien het gebruik, bedoeld in het eerste lid, na het tijdstip van inwerkingtreding van 

het plan voor een periode langer dan een jaar wordt onderbroken, is het verboden 

dit gebruik daarna te hervatten of te laten hervatten.

d. Het eerste lid is niet van toepassing op het gebruik dat reeds in strijid was met het 

voor-heen geldende bestemmingsplan, daaronder begrepen de overgangsbepalingen 

van dat plan.
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Artikel 15  Slotregel

Deze regels worden aangehaald als: Regels van het bestemmingsplan Bornsche Maten, 

Uitwerkingsplan Singelwonen 1ste fase.
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Bijlagen bij regels
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Bijlage 1  Envelop-principe

Bornsche Maten, Uitwerkingsplan Singelwonen 1ste fase (ontwerp) 
397.



398.  Van Oosten Groep



Het envelop-principe 

Wat betreft de maximale goot- en nokhoogte geldt het zogenaamde envelop-principe. Dit 
principe is gekozen omdat het vastleggen van een verplichte dakhelling architectonisch als te 
beperkend wordt ervaren. Het envelop-principe maakt allerlei creatieve en architectonisch 
fraaie bouwmogelijkheden mogelijk binnen bepaalde marges. 

Uitgangspunten voor het envelop-principe zijn: 

1. de maximale goothoogte, zoals in de regels is aangegeven; 
2. een maximale dakhelling van 60°; 
3. de diepte van het bouwvlak. 

Daarbij gelden nog de volgende kanttekeningen: 

4. een hoofdgebouw kan 'meerdere' enveloppen hebben: zo kan de kniklijn liggen op: 
� de achter- en voorgevels; 
� de beide zijgevels; 
� de achter-, voor- en zijgevels. 

(zie voorbeelden foto's) 

overschrijding van de denkbeeldige lijnen van de envelop is mogelijk voor dakkapellen, 
schoorstenen en andere uitstekende delen van ondergeschikte betekenis. De formulering van 
'ondergeschikte betekenis' is nader ingekaderd door de regel, dat de uitstekende delen niet 
meer dan de helft van de breedte van het dakvlak mogen beslaan. 




