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1 Beleid op rijksniveau 

1.1 Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte  

Een actualisatie van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid is nodig gebleken omdat 

de  verschillende beleidsnota’s op het gebied van ruimte en mobiliteit gedateerd zijn 

door nieuwe politieke accenten en veranderende omstandigheden zoals de economi-

sche crisis, klimaatverandering en toenemende regionale verschillen onder andere 

omdat groei, stagnatie en krimp gelijktijdig plaatsvinden. De Structuurvisie Infrastruc-

tuur en Ruimte (SVIR) geeft een nieuw, integraal kader voor het ruimtelijk- en mobili-

teitsbeleid op rijksniveau.  

 

De visie is vernieuwend in de zin dat ruimtelijke ontwikkelingen en infrastructuur ster-

ker dan voorheen met elkaar verbonden worden. De structuurvisie vervangt daarvoor 

de Nota Ruimte, de Structuurvisie Randstad 2040, de Nota Mobiliteit, de Mobiliteits-

Aanpak, de Structuurvisie voor de Snelwegomgeving en de ruimtelijke doelen en uit-

spraken in de PKB Tweede structuurschema Militaire terreinen, de Agenda Land-

schap, de Agenda Vitaal Platteland en Pieken in de Delta. De Structuurvisie Nationaal 

Waterplan blijft in zijn huidige vorm als uitwerking van de SVIR bestaan.  

 

In de structuurvisie schetst het Rijk de ambities voor concurrentiekracht, bereikbaar-

heid, leefbaarheid en veiligheid tot 2040 (lange termijn) en doelen, belangen en opga-

ven tot 2028 (middellange termijn).  

 

De centrale visie wordt uiteengezet in drie hoofddoelstellingen voor de middellange 

termijn (2028), namelijk “concurrerend, bereikbaar en leefbaar&veilig”. Voor de drie 

rijksdoelen zijn de onderwerpen van nationaal belang benoemd waarmee het Rijk 

aangeeft waarvoor het verantwoordelijk is en waarop het resultaten wil boeken. De 

drie hoofddoelstellingen en 13 nationale belangen zijn:  

 

1. Concurrerend = Het vergroten van de concurrentiekracht van Nederland door het 

versterken van de ruimtelijk-economisch structuur van Nederland. Hiervoor zijn de 

volgende nationale belangen benoemd: 

 Nationaal belang 1: een excellent en internationaal bereikbaar vestigingsklimaat in 

de stedelijke regio’s met een concentratie van topsectoren;  

 Nationaal belang 2: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor (duurzame) energievoor-

ziening en de energietransitie;  

 Nationaal belang 3: Ruimte voor het hoofdnetwerk voor vervoer van (gevaarlijke) 

stoffen via buisleidingen;  

 Nationaal belang 4: Efficiënt gebruik van de ondergrond;  

 

2. Bereikbaar = Het verbeteren, instandhouden en ruimtelijk zekerstellen van de be-

reikbaarheid waarbij de gebruiker voorop staat. Hiervoor zijn de volgende nationale 

belangen benoemd: 

 Nationaal belang 5: Een robuust hoofdnetwerk van weg, spoor- en vaarwegen 

rondom en tussen de belangrijkste stedelijke regio’s inclusief de achterlandverbin-

dingen;  

 Nationaal belang 6: Betere benutting van de capaciteit van het bestaande mobili-

teitssysteem van weg, spoor- en vaarweg;  
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 Nationaal belang 7: Het instandhouden van de hoofdnetwerken van weg, spoor- en 

vaarwegen om het functioneren van de netwerken te waarborgen; 

 

3. Leefbaar & veilig = Het waarborgen van een leefbare en veilige omgeving waarin 

unieke natuurlijke en cultuurhistorische waarden behouden zijn: 

 Nationaal belang 8: Verbeteren van de milieukwaliteit (lucht, bodem, water) en be-

scherming tegen geluidsoverlast en externe veiligheidsrisico’s; 

 Nationaal belang 9: Ruimte voor waterveiligheid, een duurzame zoetwatervoorzie-

ning en klimaatbestendige stedelijke (her) ontwikkeling;  

 Nationaal belang 10: Ruimte voor behoud en versterking van (inter)nationale unie-

ke cultuurhistorische en natuurlijke kwaliteiten;  

 Nationaal belang 11: Ruimte voor een nationaal netwerk van natuur voor het over-

leven en ontwikkelen van flora- en faunasoorten;  

 Nationaal belang 12: Ruimte voor militaire terreinen en activiteiten; 

 

De rijksverantwoordelijkheid voor het systeem van goede ruimtelijke ordening is zon-

der hoofddoelstelling, als afzonderlijk belang opgenomen: 

 Nationaal belang 13: Zorgvuldige afwegingen en transparante besluitvorming bij al-

le ruimtelijke plannen. 

 

De drie hoofddoelen van het ruimtelijk en mobiliteitsbeleid kennen nationale opgaven 

die regionaal neerslaan. Voor alle nationale opgaven worden rijksinstrumenten inge-

zet, waarbij financiering slechts één van de instrumenten is. Ook decentrale overhe-

den en marktpartijen dragen bij aan de realisatie van nationale opgaven.  

1.2 Barro 2011  

Het kabinet heeft in de Structuurvisie Infrastructuur en Ruimte (SVIR) vastgesteld dat 

voor een beperkt aantal onderwerpen de bevoegdheid om algemene regels te stellen 

zou moeten worden ingezet. Het gaat om de volgende nationale belangen: Rijksvaar-

wegen, Project Mainportontwikkeling Rotterdam, Kustfundament, Grote rivieren, Wad-

denzee en waddengebied, Defensie, Ecologische hoofdstructuur, Erfgoederen van 

uitzonderlijke universele waarde, Hoofdwegen en hoofdspoorwegen, Elektriciteits-

voorziening, Buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen, 

Primaire waterkeringen buiten het kustfundament en IJsselmeergebied (uitbreidings-

ruimte).  

 

De SVIR bepaalt welke kaderstellende uitspraken zodanig zijn geformuleerd dat deze 

bedoeld zijn om beperkingen te stellen aan de ruimtelijke besluitvormingsmogelijkhe-

den op lokaal niveau. Ten aanzien daarvan is een borging door middel van normstel-

ling, gebaseerd op de Wro, gewenst. Die uitspraken onderscheiden zich in die zin dat 

van de provincies en de gemeenten wordt gevraagd om de inhoud daarvan te laten 

doorwerken in de ruimtelijke besluitvorming. Zij zijn dus concreet normstellend be-

doeld en worden geacht direct of indirect, d.w.z. door tussenkomst van de provincie, 

door te werken tot op het niveau van de lokale besluitvorming, zoals de vaststelling 

van bestemmingsplannen.  

 

Het Besluit algemene regels ruimtelijke ordening (Barro) bevestigt in juridische zin die 

kaderstellende uitspraken. Slechts daar waar een directe doorwerking niet mogelijk is, 
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bij de Ecologische Hoofdstructuur en bij de Erfgoederen van uitzonderlijke universele 

waarde, is gekozen voor indirecte doorwerking via provinciaal medebewind. Voor de-

ze onderwerpen voorziet het besluit ook niet in de (definitieve) begrenzing. Ten aan-

zien van deze begrenzing is bepaald dat de provincies die grenzen (nader) bepalen. 

 

Een deel van het Barro is gebaseerd op eerdere pkb’s en beleidsnota’s die in de SVIR 

zijn herbevestigd. Deze onderdelen zijn op 30 december 2011 in werking getreden. 

Het betreft de volgende onderdelen: 

 project Mainportontwikkeling Rotterdam; 

 kustfundament; 

 grote rivieren; 

 Waddenzee en waddengebied; 

 defensie, en 

 erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde. 

 

Op 28 augustus 2012 is het besluit aangevuld met voorschriften voor de andere be-

leidskaders uit de SVIR, het Nationaal Waterplan en het Derde Structuurschema Elek-

triciteitsvoorziening. Het gaat hierbij om de volgende onderwerpen: 

 rijksvaarwegen; 

 hoofdwegen en hoofdspoorwegen; 

 elektriciteitsvoorziening; 

 buisleidingen van nationaal belang voor vervoer van gevaarlijke stoffen; 

 ecologische hoofdstructuur; 

 primaire waterkeringen buiten het kustfundament, en 

 IJsselmeergebied (uitbreidingsruimte). 

 

De regels betreffende de Erfgoederen van uitzonderlijke universele waarde kunnen 

pas in werking treden, zodra de hiervoor bedoelde Spoedwet Wro in werking treedt 

(afhankelijk van de parlementaire behandeling). 

1.3 Nota natuur voor mensen, mensen voor natuur (2000) 

Deze nota van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een inte-

grale vervanging van vier groene nota’s, namelijk het Natuurbeleidsplan, de Nota 

Landschap, het Bosbeleidsplan en het Strategisch Plan van Aanpak biodiversiteit. Te-

vens biedt de nota het kader voor behoud en duurzaam gebruik van biodiversiteit in tal 

van sectoren (onder meer landbouw, visserij, toerisme, water). De nota ‘Natuur voor 

mensen, mensen voor natuur’ staat binnen het rijksbeleid niet op zichzelf, maar bouwt 

voort op de Startnota Ruimtelijke Ordening, de vierde Nota Waterhuishouding en de 

nota Belvedère. Tezamen met de nota ‘Voedsel en Groen’ vormt de nota het beleids-

kader voor het landelijk gebied. De nota bestaat uit twee delen, een strategisch deel 

en een beleidsprogramma. Beide delen vormen voor de komende tien jaar het be-

leidskader voor natuur, bos, landschap en biodiversiteit. Het deel beleidsprogramma 

geeft een programmatische uitwerking van de strategische hoofdlijnen. Dit deel be-

noemd concreet de doelen en maatregelen en middelen die daaraan worden gekop-

peld. 
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1.4 Natuurwetgeving: Flora- en faunawet, Natuurbeschermingswet 

Bij planvorming moet rekening worden gehouden met bestaande natuurwaarden. Na-

tuurbeschermingswetgeving vanuit de Europese Vogel- en Habitatrichtlijn is in de Ne-

derlandse situatie gescheiden in soortenbescherming en gebiedsbescherming. Wette-

lijk kader voor de soortenbescherming in Nederland is de Flora- en Faunawet, die 

bescherming biedt aan vrijwel alle voorkomende diersoorten en sommige plantensoor-

ten. Deze wet is altijd van toepassing. Bij ruimtelijke ontwikkelingen moet rekening 

worden gehouden met de bepalingen van de Flora- en Faunawet; voorafgaand aan de 

ontwikkeling dient te zijn getoetst of er sprake is van effecten op meer strikt be-

schermde soorten. Is dit het geval, dan moet er een ontheffing worden aangevraagd. 

Voor sommige strikt beschermde diersoorten zijn aan het toekennen van deze onthef-

fing strenge eisen verbonden. Naast soortenbescherming heeft de Flora- en faunawet 

betrekking op jacht en de handel in dieren en planten. Dit is in het kader van het be-

stemmingsplan niet relevant. Gebiedsbescherming vindt plaats in het kader van de 

Natuurbeschermingswet en daarmee de Natura 2000-gebieden. Dit zijn de Vogelricht-

lijngebieden en (na aanwijzing) de Habitatrichtlijngebieden. De bescherming van de 

natuurwaarden heeft gevolgen voor het gebruik in en rondom dit gebied. Activiteiten, 

plannen en projecten moeten vooraf worden getoetst op hun effecten op de natuur, 

waarbij ook de externe werking van een ingreep op het beschermde gebied en de 

aanwezige waarden getoetst dient te worden. De afstand van de externe werking is 

afhankelijk van de ingreep. Als er sprake is van ingrepen die een (significant) effect 

hebben op het betreffende beschermde gebied zal er een vergunning moeten worden 

aangevraagd bij het bevoegd gezag. In de meeste gevallen is dit de provincie. Binnen 

de gemeente Borne zijn geen gebieden gelegen die aangewezen zijn als Vogelricht-

lijn- of Habitatrichtlijngebieden. 

1.5 Waterbeleid 21e  eeuw 

In Nederland verscheen in het najaar van 2000 het rapport “Waterbeleid voor de 21
e
 

eeuw”, een advies van de Commissie Waterbeheer 21e eeuw (Commissie WB21). 

Deze door het Ministerie van Verkeer en Waterstaat en de Unie van Waterschappen 

ingestelde commissie doet aanbevelingen over hoe in de komende eeuw met water 

moet worden omgegaan. De Commissie WB21 stelt dat de 21e eeuw om een andere 

aanpak van het waterbeleid vraagt dan de 20
e
  eeuw. Er moet minder accent op het 

technische beheer komen te liggen. Het water moet niet langer als vijand, maar veel 

meer als bondgenoot worden gezien. Het waterbeheer dient te worden gebaseerd op: 

 stroomgebiedsbenadering; 

 ruimte geven aan water; 

 vasthouden en tijdelijk bergen van water, alvorens af te voeren; 

 kansen benutten voor meervoudig ruimtegebruik; 

 geen afwenteling van problemen in het watersysteem zelf, noch van bestuurlijke 

verantwoordelijkheden of kosten; 

 te ontwikkelen normenstelsel per stroomgebied. 

 

Bij grootschalige en/of ingrijpende locatiebesluiten dienen de kwantitatieve en kwalita-

tieve gevolgen voor het watersysteem te worden onderzocht aan de hand van een zo-

genaamde watertoets. Zonodig moeten compensatiemaatregelen worden getroffen. 

Het huidige regime van schadevergoeding door de Rijksoverheid moet worden ver-
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vangen door een verzekeringsstelsel voor schade door regenval en, eventueel, over-

stroming van boezems. Het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de provincie die-

nen op respectievelijk nationaal en regionaal niveau een sterkere regierol te vervullen. 

Naar verwachting zal de door de Commissie WB21 voorgestane aanpak belangrijke 

voordelen opleveren, zoals een toegenomen veiligheid van mens en dier en een bete-

re bescherming van materiële goederen. Een snelle implementatie van de maatrege-

len voorkomt bovendien dat op termijn duurdere oplossingen voor de steeds nijpender 

problemen moeten worden gezocht. Ruimte voor water heeft tevens een positieve in-

vloed op de natuurontwikkeling, de landbouw en de ruimtelijke kwaliteit in zowel ste-

delijk als landelijk gebied. 

1.6 Nationale milieubeleidsplannen (3 en 4) 

In het Nationaal Milieubeleidsplan 3 worden doelstellingen ten aanzien van milieukwa-

liteit geformuleerd. Het beleid is gericht op de instandhouding, het herstel of de ont-

wikkeling van functies en eigenschappen van bepaalde gebieden. Integraal waterbe-

heer wordt steeds belangrijker bij de inrichting van gebieden. 

Door de watersysteembenadering worden de verschillende functies (landbouw, natuur 

en stedelijk gebied) aan elkaar gekoppeld. De waterschappen zijn in algemene zin 

verantwoordelijk voor het oplossen van lokale en regionale milieuproblemen die te 

maken hebben met integraal waterbeheer. De gemeente staat als overheid het dichtst 

bij de burger en heeft daarom een speciale verantwoordelijkheid om de burger bij het 

milieubeleid te betrekken. NMP 3 blijft ook na het uitkomen van NMP 4 (juni 2001) on-

verkort van kracht. NMP 4 heeft echter een andere opzet waarbij de beleidshorizon in 

het jaar 2030 is gelegd, dertig jaar vooruit. Centraal staat daarbij “een gezond en veilig 

leven in een aantrekkelijke leefomgeving en temidden van een vitale natuur zonder de 

mondiale biodiversiteit aan te tasten en hulpbronnen uit te putten”. 



SAB 8  

 

2 Beleid provinciaal/regionaal niveau  

2.1 Omgevingsvisie Overijssel (2009)  

In de Omgevingsvisie Overijssel schetst de provincie haar visie op de ontwikkeling 

van de fysieke leefomgeving van haar provincie. Het vizier is daarbij gericht op 2030. 

Er wordt aangegeven wat volgens de provincie de ambities en doelstellingen van pro-

vinciaal belang zijn en hoe zij Gedeputeerde Staten (GS) opdragen deze te realiseren. 

Ook wordt de ontwikkelingsvisie uiteen gezet, weergegeven in de begrippenparen: 

‘balans en dynamiek’ en ‘landschap en werkgelegenheid’, ‘duurzaamheid’ en ‘ruimte-

lijke kwaliteit’. De min of meer autonome trends en ontwikkelingen worden gevolgd op 

het gebied van demografie, economie en werkgelegenheid, woningbehoefte, mobili-

teit, klimaatverandering, energie, landbouw, natuur en landschap, de ondergrond en 

milieu en gezondheid tot ongeveer 2030. Het beleid voor de fysieke leefomgeving 

staat primair in dienst van de sociaaleconomische ontwikkeling van Overijssel. Dit be-

tekent dat er ruimte wordt gemaakt voor ontwikkeling van werkgelegenheid en dat er 

hoogwaardige woonmilieus tot stand gebracht dienen te worden. De provincie wil die 

dynamiek benutten als een kans om de ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid te ver-

sterken. Dit wordt gehaald door in te zetten op een evenwichtige afweging van be-

leidsambities, waaronder waterveiligheid, een gezond milieu en goede volksgezond-

heid. Ook wordt er gericht op het versterken van de waardevolle en karakteristieke 

kenmerken van het landschap.  

 

Specifiek voor het buitengebied geeft de Omgevingsvisie aan dat landbouw de groot-

ste grondgebruiker blijft en een belangrijke economische drager is in het buitengebied. 

Behoud en versterken van de verscheidenheid en identiteit van (binnen-) stedelijke 

kwaliteit en mooie landschappen in het buitengebied is richtinggevend. De ontwikke-

lingsperspectieven van de visie geven richting aan (nieuwe) ontwikkelingen en initia-

tieven:  

- Realisatie van de groene en blauwe hoofdstructuur EHS (bestaande natuur 

en nieuwe natuur) en de gebieden waar water de bepalende functie is (het 

watersysteem van brongebieden tot hoofdsysteem) combineren tot een ro-

buust raamwerk met landschappelijke kwaliteit.  

- Buitengebied, accent productie: Gebieden voor landbouw die bijdragen aan 

de kwaliteit van de grote open cultuurlandschappen en gebieden waar plaats 

is voor intensieve veehouderij (landbouwontwikkelingsgebieden).  

- Buitengebied, accent veelzijdige gebruiksruimte: Gebieden voor gespeciali-

seerde landbouw en mengvormen van landbouw met andere functies (recrea-

tiezorg, natuur, water) en bijzondere woon-, werk- en recreatiemilieus die de 

karakteristieke gevarieerde opbouw van de cultuurlandschappen in deze ge-

bieden versterken.  

 

Ontwikkeling in de Groene omgeving (buitengebied) is niet langer gebonden aan strik-

te voorschriften van welke functie op welke plek moet plaatsvinden. Ruimte dient ge-

boden te worden aan economische dynamiek die ruimtelijke kwaliteit bevordert. Daar-

om wordt meervoudig ruimtegebruik en creatieve oplossingen gestimuleerd. Naast de 

bescherming van kwaliteiten dient vooral ontwikkeling en dynamiek benut te worden 

voor duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit. Ontwikkelingen in de Groene omgeving 

laat de provincie samengaan met een impuls in kwaliteit. Daarom is de ‘Kwaliteitsim-
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puls Groene omgeving’ ontwikkeld als een eenduidige bundeling van diverse be-

staande regelingen als rood voor rood, rood voor groen, VAB’s, landgoederen, etc. 

Het vertrekpunt hiervan is dat bestemmingsplannen voor de groene omgeving kunnen 

voorzien in nieuwvestiging van bestaande functies in de groene omgeving,uitsluitend 

indien hier sociaaleconomische en/of maatschappelijke redenen voor zijn én aange-

toond is dat het verlies aan ecologische en/of landschappelijke waarden in voldoende 

mate wordt gecompenseerd door investeringen ter versterking van de ruimtelijke kwa-

liteit in de omgeving. Hiervoor zijn de volgende vertrekpunten te destilleren: 

 er is ruimte voor een sociaaleconomische ontwikkeling als deze vanuit zuinig en 

zorgvuldig ruimtegebrek verantwoord is, past in het ontwikkelingsperspectief en 

volgens de gebiedskenmerken wordt uitgevoerd; 

 een goede ruimtelijke inpassing van de ontwikkeling is altijd een basisvoorwaarde 

of basisinspanning; 

 bij nieuwvestiging en bij grootschalige uitbreiding van bestaande functies wordt 

naast een investering in de ontwikkeling zelf tegelijkertijd geïnvesteerd in de om-

gevingskwaliteit; 

 de balans tussen de geboden ontwikkelingsruimte en investering in de ruimtelijke 

kwaliteit moet blijken uit de ruimtelijke onderbouwing van een ruimtelijk plan. 

De gemeenten hebben het voortouw bij het toepassen van de Kwaliteitsimpuls Groe-

ne Omgeving. Deze kwaliteitsimpuls vervangt het oude provinciale uitvoeringskader 

‘Rood voor rood met gesloten beurs’ (Rood voor rood) en het uitvoeringskader Herge-

bruik vrijkomende agrarische bebouwing (VAB).  

2.2 Omgevingsverordening (2009)  

Gelijktijdig met de Omgevingsvisie Overijssel is de Omgevingsverordening Overijssel 

2009 in werking getreden. Deze verordening is één van de instrumenten om het beleid 

uit de Omgevingsvisie te laten doorwerken. Onder andere de hiervoor genoemde 

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving is in de Omgevingsverordening opgenomen. 

 

De Omgevingsverordening geeft regels met betrekking tot ruimtelijke ordening, milieu 

(bescherming van grondwater en bodem), water en verkeer. Meer dan in voorgaande 

verordeningen is het uitgangspunt van de Omgevingsverordening dat er niet meer ge-

regeld wordt dan nodig is voor het belang zoals dat in de Omgevingsvisie is verwoord. 

Gemeenten krijgen zoveel mogelijk ruimte om daaraan een nadere invulling te geven. 

Wat elders geregeld wordt – bijvoorbeeld door het Rijk - wordt niet nog eens dubbel 

geregeld in deze verordening. Daarmee voorkomt de provincie extra regeldruk. Bij de 

Omgevingsverordening hoort een eigen set kaarten. De kaarten laten bijvoorbeeld 

zien welke gebiedskenmerken de provincie belangrijk vindt bij de ontwikkeling van 

Overijssel en waar ze ontwikkelingsperspectieven ziet voor natuur, landbouw, verkeer, 

steden en dorpen etc.  

2.3 Reconstructieplan Salland-Twente inclusief partiele herziening 
reconstructieplan juli 2009 

Op 15 september 2004 is het Reconstructieplan Salland-Twente door Provinciale Sta-

ten vastgesteld. Om het Reconstructieplan Salland-Twente aan te passen aan de 
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Omgevingsvisie Overijssel is een partiële herziening van het Reconstructieplan Sal-

land-Twente vastgesteld.  

 

Verwevenheid en verbondenheid zijn volgens dit plan de belangrijkste kenmerken van 

Twente. Landschap, landbouw en natuur kunnen niet zonder elkaar. Twente is een 

gevarieerd gebied dat qua landschap, cultuurhistorie en rust veel te bieden heeft. Een 

rijke historie van landbouw, textielindustrie en landgoederen gecombineerd met een 

grote variatie aan landschappen, rivieren, weteringen en beken, veenontginningen, 

stuwwallen en eeuwenoude coulisselandschappen kenmerkt dit gevarieerde gebied. 

Twente heeft, net als andere zandgebieden in Nederland, te maken met een hoge 

veedichtheid. In deze zogenaamde concentratiegebieden is de intensieve veehouderij 

sterk vertegenwoordigd en doen zich verschillende problemen voor die nauw met el-

kaar samenhangen. Kern van de problematiek is dat landbouw, wonen, werken, mobi-

liteit, recreatie, natuur en landschap elkaar te vaak in de weg zitten. Gevolg is dat de 

economische functies in het landelijk gebied beperkt worden in hun ontwikkelingsmo-

gelijkheden, met alle nadelige gevolgen van dien voor de sociaal-economische vitali-

teit en leefbaarheid van het gebied. Veel veehouderijen kunnen zich op hun huidige 

plek niet meer ontwikkelen vanwege de geur- en ammoniakregels. De laatste jaren is 

gebleken dat de grote veedichtheid en de ruimtelijke structuur van de (intensieve) 

veehouderij kan leiden tot grote veterinaire problemen voor de sector. Bovendien zijn 

de financiële en maatschappelijke gevolgen van een veterinaire crisis groot. De be-

langrijkste maatregelen en voorzieningen die in het Reconstructieplan worden aange-

geven, zijn: 

 verplaatsen, beëindigen of omschakelen van bedrijven en/ of woningen, om ruimte-

lijke en milieutechnische problemen op te lossen; 

 sloop van ontsierende stallen; 

 realisering van de Provinciale Ecologische Hoofdstructuur (PEHS); 

 uitvoeren van watermaatregelen; 

 extensiveren van melkveebedrijven in kwetsbare gebieden door herverkaveling en  

kavelruil; 

 inspelen op en stimuleren van initiatieven voor nieuwe economische dragers in het    

landelijk gebied; 

 stimuleren van initiatieven ter versterking van sociale leefbaarheid; 

 actualiseren van verleende vergunningen en vigerende ruimtelijke plannen ten  

aanzien van de intensieve veehouderij, met prioriteit voor het extensiveringsge-

bied. 

 

Hoofdlijn van het beleid is dat de intensieve veehouderij langzaam uit het extensive-

ringsgebied zal verdwijnen en zich (verder) zal concentreren in het landbouwontwikke-

lingsgebied en op aan te wijzen sterlocaties in het verwevingsgebied. In het Recon-

structieplan wordt onder intensieve veehouderij het volgende verstaan: ‘een agrarisch 

bedrijf of een deel daarvan met ten minste 250 m
2
 bedrijfsvloeroppervlak dat wordt 

gebruikt voor veehouderij volgens de Wet milieubeheer en waar geen melkrundvee, 

schapen, paarden, of dieren ‘biologisch’ en waar geen dieren worden gehouden uit-

sluitend of in hoofdzaak ten behoeve van natuurbeheer’.  

 

Op grond van de Reconstructiewet concentratiegebieden is het plangebied ingedeeld 

in drie zones: landbouwontwikkelingsgebieden, verwevingsgebieden en extensive-

ringsgebieden. 



SAB 11  

 

Dit wordt de reconstructiezonering genoemd. In het buitengebied van de gemeente 

Borne komt alleen het verwevingsgebied voor (met uitzondering van de afvalverwer-

kingsplaats). In het reconstructieplan is per zone in detail bepaald welke ruimte er 

wordt geboden aan intensieve veehouderijen. Gemeenten zijn verplicht dit beleid één 

op één in het bestemmingsplan over te nemen. Voor het verwevingsgebied geldt het 

volgende beleid: 

 het mogelijk maken van en handhaven van veel functies naast elkaar en in combi-

natie 

 met elkaar; 

 ruimte bieden aan meerdere functies; 

 de landbouw, waaronder intensieve veehouderij, ruimte bieden; 

 extra kansen bieden door de ontwikkeling van sterlocaties voor de intensieve vee-

houderij. 

Het verwevingsgebied is gericht op verweving van landbouw, wonen en natuur, waar 

hervestiging of uitbreiding van de intensieve veehouderij mogelijk is, zolang de ruimte-

lijke kwaliteit of functies van het gebied zich daar niet tegen verzetten. Nieuwvestiging 

van intensieve veehouderij is uitgesloten. Bestaande bedrijven dienen wel hervesti-

gings- en uitbreidingsmogelijkheden te houden. Het bouwvlak mag voor een intensie-

ve veehouderij in principe, na wijziging, maximaal 1,5 hectare groot zijn. Voor een 

grondgebonden bedrijf wordt ruimte geboden tot maximaal 2,5 ha. Voorwaarde is dat 

de gebiedskenmerken zoals opgenomen in de Provinciale Omgevingsvisie en Omge-

vingsverordening, de uitbreiding toestaan. 

(Her)vestiging op een bestaand bouwvlak zonder intensieve veehouderij is niet moge-

lijk. Hervestiging van een intensieve veehouderij op een bouwvlak waar al een inten-

sieve veehouderij aanwezig is, is in principe mogelijk. Bij uitbreiding van de intensieve 

veehouderij en zeker bij vergroting van bouwvlakken en bij sterlocaties worden hoge 

eisen gesteld aan vormgeving en landschappelijke inpassing.  
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Sterlocatie binnen het verwevingsgebied 

Een aantal bedrijven in het verwevingsgebied kan worden aangewezen als sterlocatie. 

Het Reconstructieplan Salland-Twente verstaat onder een ‘sterlocatie intensieve vee-

houderij’ het volgende: ‘een bestaand agrarisch bouwvlak binnen het verwevingsge-

bied waar een perspectiefvol bedrijf met uitsluitend intensieve veehouderij is geves-

tigd, dat over voldoende omgevingsruimte beschikt om door te kunnen groeien tot een 

omvang van minimaal 175 Nge, of een perspectiefvol gemengd bedrijf dat kan door-

groeien tot minimaal 175 Nge en waarbij de intensieve tak tot minimaal 140 Nge kan 

groeien’.  

Sterlocaties bieden bedrijven een zekere garantie voor continuïteit. Dit is van belang 

in verband met groeiende aanspraken van andere functies op het gebruik van de 

ruimte binnen het verwevingsgebied. Om te beoordelen of een intensief bedrijf aan-

gewezen kan worden als sterlocatie gelden de volgende criteria: 

 alleen intensieve veehouderijbedrijven met geldige milieuvergunning én met mini-

maal 250 m² bebouwd oppervlak voor de intensieve veehouderij kunnen in aan-

merking komen voor de aanwijzing tot sterlocatie; 

 de beschikbare omgevingsruimte moet minimaal 175 Nge zijn; 

 in de PEHS en in robuuste verbindingszones mogen geen sterlocaties komen; 

 binnen 250 meter van voor verzuring gevoelige Vogelrichtlijn-, Habitatrichtlijn- en  

Natuurbeschermingswetgebieden mogen geen sterlocaties komen; 

Reconstructiezonering (bron: provincie Overijssel) 
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 binnen 250 meter van voor verzuring gevoelige gebieden binnen PEHS overeen-

komstig Wet ammoniak en veehouderij mogen geen sterlocaties komen; 

 onder voorwaarden kunnen sterlocaties in grondwaterbeschermingsgebie-

den/intrekgebieden (aantoonbare verbetering waterkwaliteit) aangewezen worden; 

 onder voorwaarden kunnen sterlocaties in een gebied met natuurgerichte water-

huishouding (mestbelasting mag niet toenemen) aangewezen worden; 

 onder voorwaarde mogen sterlocaties in risicogebieden voor wateroverlast (aan-

vullendemaatregelen met betrekking tot schadevrij bouwen, compensatie) aange-

wezen worden; 

 rekening moet worden gehouden met alle andere belangen in de omgeving van de 

locatie; 

 voldaan moet worden aan ander relevant beleid en wetgeving. 

 

Tevens biedt het Reconstructieplan ruimte voor verbreding van de plattelandsecono-

mie in vooral extensiverings- en verwevingsgebieden. 

2.4 Natuurgebiedsplan 2008  

In dit plan wordt nader uitwerking gegeven aan de begrenzing van de beheersgebie-

den en de nieuw te ontwikkelen natuurgebieden in Overijssel ter realisatie van de Eco-

logische Hoofdstructuur(EHS) en de natuurdoelen buiten de EHS. De EHS in Overijs-

sel is vastgesteld in het oude Streekplan Overijssel 2000+ en in de nieuwe 

Omgevingsvisie.  

 

Provinciaal standpunt ontwikkeling boomkwekerijsector Noordoost Twente 

In Overijssel, en in het bijzonder in Noordoost Twente, blijft de boomkwekerijsector 

gestaag groeien. Met betrekking tot de mogelijkheden voor ontwikkeling en locatiebe-

leid voor deze sector in Noordoost Twente heeft de provincie in oktober 2006 een 

voorlopig standpunt opgesteld. Dit standpunt is niet in de Omgevingsvisie vertaald, 

omdat de provincie in het kader van de nieuwe Wet ruimtelijke ordening de sturingsfi-

losofie “decentraal wat kan en centraal wat moet” hanteert. De provincie is van me-

ning dat de gemeenten zelf beleid voor de boomkwekerijsector mogen opstellen. 

Hieronder wordt het standpunt van de provincie beschreven en de wijze waarop de 

gemeente Borne in het vigerende bestemmingsplan ontwikkelingsmogelijkheden voor 

boomkwekerijbedrijven biedt. Het standpunt gaat in op een aantal aspecten met be-

trekking tot de boomkwekerijsector. De provincie staat positief tegenover een verdere 

gezonde ontwikkeling van de boomkwekerijsector. Door een goede locatiekeuze is 

groei van de sector mogelijk zonder daarbij belangrijke ruimtelijke, landschappelijke 

en cultuurhistorische kwaliteiten 

aan te tasten. Waar dit wel problemen oplevert, staat de provincie uitbreiding of 

nieuwvestiging van boomteelt niet toe. Op andere locaties wordt ruimte geboden aan 

de sector zonder daarbij onnodige beperkingen op te leggen. Hierbij dient meer aan-

dacht te worden besteed aan landschappelijke inpassing en architectuur van de be-

drijven. De provincie heeft bij dit standpunt een zoneringskaart opgesteld, waaruit 

blijkt waar uitbreiding en nieuwvestiging van boomteelt wordt uitgesloten en waar be-

staande boomteelt wordt uitgeoefend. Uitgangspunt bij de zonering is dat van de 

landschappelijk, cultuurhistorisch en milieuhygiënisch kwetsbare gebieden worden 

ontzien. Deze zoneringskaart is met name van belang met betrekking tot het essen- 

en kampenlandschap. Deze landschappen vormen voor boomkwekerijen aantrekkelij-
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ke vestigingslocaties, terwijl de landschappelijke en ruimtelijke effecten hier groot 

kunnen zijn, bijvoorbeeld in grote open essencomplexen. De zoneringskaart is geïnte-

greerd in dit bestemmingsplan. 

Naast ruimtelijke aspecten zijn ook milieuaspecten van belang. Het gebruik van mest-

stoffen door boomkwekerijen is zodanig dat de provincie het verstandig acht ze te we-

ren uit natuurgebieden, brongebieden en beekdalen. Om die reden dient een spuitzo-

ne van 50 m tot gevoelige bestemmingen in acht te worden genomen. 

 

In de Omgevingsvisie Overijssel van de provincie Overijssel, zijn boomteelt en onder-

steunend glas aangemerkt als ontwikkelingen van provinciaal belang. In de Omge-

vingsvisie Overijssel is opgenomen dat voor de ontwikkeling van de boomteelt en on-

dersteunend glas het uitvoeringsmodel van de Omgevingsvisie van toepassing is. Het 

uitvoeringsmodel bestaat uit een aantal generieke bepalingen die zien op zuinig en 

zorgvuldig ruimtegebruik, ontwikkelingsperspectieven en de gebiedskenmerken. Con-

tainerteelt en ondersteunend glas kunnen enkel worden gerealiseerd wanneer dit in 

overeenstemming is met de vigerende gebiedskenmerken. In lijn met het vigerende 

bestemmingsplan wordt in het nieuw op te stellen bestemmingsplan ondersteunend 

glas en containerteelt enkel bij twee agrarische bedrijven die de aanduiding  ‘boom-

kwekerij’ hebben (gelegen aan de Bekkingvelderweg en Piepersveldweg) toegestaan.  

2.5 Netwerkstad 

De steden Hengelo, Enschede, Almelo en Borne, de Regio Twente en de provincie 

Overijssel zijn de partners van het stedelijk netwerk. Zij hebben voor het stedelijk net-

werk Twente een plan van aanpak opgesteld en een gezamenlijke bestuursopdracht 

geformuleerd met de volgende inhoudelijke doelstellingen:  

 verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en centrumontwikkeling van de grote ste-

den; 

 grensoverschrijdende samenwerking met Gronau, Munster en Osnabrück; 

 economische ontwikkeling rond de universiteit; 

 (multimodale) bedrijventerreinontwikkeling; 

 hoogwaardig openbaar vervoer binnen de ‘bandstad’; 

 de realisering van een regionale blauw-groene parkstructuur. 

 

De aanpak voorziet ook in het gezamenlijk opstellen van inhoudelijke producten, zoals 

een gezamenlijke, samenhangende strategische visie met deelvisies op sociaal, fy-

siek, economisch en ruimtelijk gebied en met concrete projecten voor de realisering 

van die visies. 

 

Speciale aandacht gaat uit naar de relatie tussen deze ruimtelijke hoofdstructuur en 

zijn omgeving, ofwel naar de relatie tussen stad en platteland: hoe moet het stedelijk 

netwerk vanuit de omgeving worden gezien; en wat wordt de rol van de plattelands-

gemeenten in het netwerk? Waar de landbouw plaatselijk onder druk staat en mogelijk 

zelfs verdwijnt, verdwijnen ook de huidige dragers van het landschap. Daarom wordt 

gezocht naar nieuwe landschappelijke dragers. De kwaliteit van het landelijk gebied in 

Twente is belangrijk voor het hele stedelijke netwerk. Voor de kleine gemeenten zijn 

ook de gevolgen van de dynamische ontwikkelingen in het landelijk gebied op de loka-

le economie en leefbaarheid van belang. Groene contouren mogen er bijvoorbeeld 

niet toe leiden dat het landelijk gebied op slot gaat voor wonen en werken. 
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2.6 Regionaal Waterplan Overijssel 

De Omgevingsvisie Overijssel 2009 bevat het provinciale waterbeleid en is daarmee 

ook het Regionaal Waterplan op basis van de nieuwe Waterwet (nu nog ‘plan voor de 

waterhuishouding’ op basis van de Wet op de Waterhuishouding). In de omgevingsvi-

sie wordt het provinciale beleid geschetst voor de hele fysieke leefomgeving. Door de-

ze integrale aanpak is een optimale afstemming van beleid gerealiseerd tussen water 

en ruimtelijke ordening. Water is een dragende factor in het beleid in de Omgevingsvi-

sie, doordat de laag van bodem, natuur en watersysteem de basis vormt van het ont-

wikkelingsperspectief. Binnen het waterbeheer kunnen verschillende functies worden 

onderscheiden voor oppervlaktewater en grondwater. Op basis van het provinciaal be-

lang worden de functies benoemd, onderscheiden naar gebruiksfuncties en gebieds-

functies. Daarbij wordt ook aangegeven welk gewicht deze functie heeft in de afwe-

ging met andere ruimtelijke gebiedsfuncties, zoals verstedelijking, infrastructuur, 

natuurontwikkeling, recreatie en dergelijke. Met het hanteren van een gedifferentieer-

de gewichtenset wordt op een genuanceerde wijze invulling gegeven aan het principe 

dat water een meer sturende rol moet vervullen in de ruimtelijke ontwikkeling. 

2.7 Beleid Waterschap Regge en Dinkel 

Het creëren van ruimte voor water staat centraal in het beleid van Waterschap Regge 

en Dinkel. Daarnaast streeft ze naar een betere water(bodem)kwaliteit en een optima-

le afstemming binnen de waterketen. Men tracht verschillende vormen van retentie 

(waterberging) zoveel mogelijk in combinatie met de functies natuur, landbouw, wonen 

en recreëren te ontwikkelen. Leidraad is dat het schone water direct weer ten goede 

komt aan het watersysteem en een verbeterde werking van de rioolwaterzuiveringen 

wordt bereikt. Afkoppelen of het niet-aankoppelen van verharde oppervlakken wordt 

gezien als een maatregel met milieuhygiënische en hydrologische voordelen. Door af 

te koppelen reduceert de vuiluitworp via rioolstelsels en verbetert het zuiveringsren-

dement van RWZI’s. Verder draagt afkoppelen bij aan het bereiken van een veer-

krachtig watersysteem en het realiseren van het gewenste grond- en oppervlaktewa-

terregime. In de zogenaamde ‘Afkoppelnota’ van het waterschap is één van de 

doelstellingen dat bij vernieuwing van bestaand bebouwd gebied gestreefd wordt naar 

het afkoppelen van zoveel mogelijk vierkante meters schoon verhard oppervlak. Ook 

in de ‘Beleidsnota Retentie’ wordt de noodzaak tot het vasthouden en bergen van wa-

ter onderstreept. Voor het onderhoud en beheer van wateren beschikt het Waterschap 

over de ‘Keur Waterschap Regge & Dinkel. In de Keur zijn onder andere regels opge-

nomen voor wateren en oevers van wateren om te zorgen dat onderhoud kan worden 

uitgevoerd en ter bescherming van het profiel van wateren. 

2.8 Landinrichting Saasveld-Gammelke 

Het deel ten oosten van de lijn Borne-Hertme valt binnen dit herinrichtingsproject. 

Borne en Hengelo breiden zich uit tot de rand van het herinrichtingsgebied. De gren-

zen van de stadsuitbreidingen vormen samen met de aanwezige en nieuwe natuur- en 

landschapswaarden een landschappelijk zeer aantrekkelijke zone, waarin naast land-

bouw ook ruimte is voor recreatie en natuurontwikkeling. De recreatieve en park-

voorzieningen in de (toekomstige) stadsuitbreiding sluiten daarbij aan op de structuur 

van het landelijk gebied, dat als een uitloopgebied van de stad kan worden be-
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schouwd. De aantrekkingskracht van deze zone wordt versterkt door een goede infra-

structurele aansluiting op het stedelijk gebied, nieuwe natuur- en landschapselemen-

ten nabij de Deurningerbeek en een meer natuurlijke inrichting van deze beek, waarbij 

bestaande elementen worden ingepast. Enkele aanvullende maatregelen die worden 

genoemd zijn het aanleggen en verbeteren van een enkele waterloop, fietspad en 

(fiets)brug. Ten behoeve van een regelmatiger waterafvoer wordt nabij de Groeneweg 

(Gammelkerbeek) een wateropvangplaats  

(retentiebekken) aangelegd.  

2.9 Convenant en Pact van Twickel 

Borne ligt aan de rand van het mooie landgoed Twickel. Maatschappelijke en econo-

mische ontwikkelingen laten dit landgoed met enorme historische, landschappelijke en 

ecologische waarden natuurlijk niet ongemoeid. De druk op het landgoed en vooral op 

de randen vanuit de omliggende kernen, waaronder Borne, vraagt om consistent be-

leid en een visie op de toekomst. In 2005 hebben de gemeente Borne en de Stichting 

Twickel een Convenant gesloten, met als doel de kwaliteit van het landgoed te waar-

borgen en in een logische en duurzame aansluiting van de stedelijke bebouwing en 

het landelijk gebied te voorzien. 

Tevens is door de provincie Overijssel, de stichting Twickel, het waterschap Regge en 

Dinkel, de regio Twente en de gemeenten Borne, Hengelo en Hof van Twente de 

”Ontwikkelingsvisie Twickel; levend landgoed” opgesteld. Uitgangspunt daarbij is het 

behoud van de unieke kwaliteiten van het gebied door het benutten van de ontwikke-

lingen om het landgoed verder te versterken en de functie en de betekenis van Twic-

kel voor haar omgeving te vergroten. 

 

Op basis daarvan is door de bestuurders van de hierboven genoemde partijen in 

maart 2009 de intentieovereenkomst “ Pact van Twickel” ondertekend, waarmee de 

uitgangspunten en ontwikkelingsprincipes van de visie onderschreven worden. Om 

deze doelen te bereiken is door de partijen gezamenlijk een uitvoeringsprogramma 

ontwikkeld.  

Hierin staan met name de volgende punten centraal: 

 realisatie van de Twickeler Grensweg, in combinatie met het versterken van de 

routes tussen stad en landgoed; 

 completeren van de Umfassungsweg; 

 gecombineerde aanpak van water- en natuuropgaven, gekoppeld aan agrarische 

structuurverbetering; 

 een betere landschappelijke inpassing en vermindering van de barrièrewerking van 

de rijkswegen A1 en A35; 

 het stimuleren van duurzaam en innovatief ondernemerschap, met name op het 

gebied van landbouw en recreatie & toerisme. 
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3 Beleid gemeentelijk niveau  

3.1 Structuurvisie Borne 

De gemeente Borne heeft begin 2008 besloten om voor het totale grondgebied van de 

gemeente een structuurvisie op te stellen. Deze (ontwerp)structuurvisie heeft betrek-

king op de periode 2010-2030. In het kader van de Wet ruimtelijke ordening, die per 1 

juli 2008 in werking is getreden, is elke gemeente verplicht één of meerdere structuur-

visies op te stellen voor het gehele grondgebied. Naast deze wettelijke verplichting 

maken nieuwe inzichten, diverse grootschalige plannen en ontwikkelingen in en rond 

Borne een actueel ruimtelijk sturingsmiddel noodzakelijk. In de structuurvisie zijn on-

dermeer keuzes gemaakt over de wijze waarop Borne zich binnen de Netwerkstad wil 

profileren én via welke strategie zij deze keuze concreet wil verwerkelijken. Hiertoe is 

ingegaan op het imago dat de gemeente Borne wil uitstralen, het profiel dat de ge-

meente nastreeft en de vraag hoe aan het stedelijk gebied, de bedrijventerreinen en 

het landelijk gebied ontwikkelen en een ‘Borns’ karakter kan worden gegeven.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Reservelocatie woningbouw 

 Stadsrandgebied met mogelijkheid voor passende economische functies 

 

Uitsnede kaart Structuurvisie Borne 

 

In de structuurvisie zijn in de stadsranden locaties aangewezen als ‘reservelocatie 

woningbouw’ en ‘stadsrandgebied met mogelijkheid voor passende economische 

functies’. Deze stadsrandgebieden zijn afgeleid van de stads- en dorpsranden zoals 

opgenomen in de Omgevingsvisie Overijssel, zie uitsnede hierna. In onderstaande 

uitsnede zijn de locaties die in de structuurvisie zijn opgenomen als bijzondere functie 

in het stadsrandgebied globaal opgenomen. Deze locaties zullen in het bestemmings-

plan een vooralsnog een agrarische bestemming verkrijgen. Mochten ontwikkelingen 
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zich voordoen binnen de aangewezen stadsrandgebieden, dan zullen deze worden 

getoetst aan de structuurvisie. In de structuurvisie wordt tevens ingegaan op de Groe-

ne Poort. Voor de ontwikkeling van de zogenaamde Groene Poort, ziet de gemeente 

Borne zich vier integrale opgaven gesteld: 

 Het creëren van een optimale inrichting van de Groene Poort Landbouw.  

 Het realiseren van een aantrekkelijke overgang tussen het landelijk gebied en dorp 

Borne.  

 Binnen de Groene Poort aanvullende kansen voor de wateropgave te schetsen.  

 Benutten van kansen voor bestaande (en waar mogelijk nieuwe) erven aan te ge-

ven.  

 

Voor verdere uitwerking (planvorming en planrealisatie) zal de gemeente vooral de 

medewerking zoeken met niet alleen de belanghebbenden/eigenaren, maar ook ande-

re instanties (hogere overheden en terrein beherende instanties als waterschap, DLG, 

etc.). Om de ambities van de gemeente waar te maken is gedegen samenwerking met 

andere instanties noodzakelijk. Hierbij past in beginsel een facilitair grondbeleid, ver-

taald in een gebiedsgerichte ontwikkelingsstrategie. In deze ontwikkelingsstrategie 

moet in ieder geval aandacht worden besteed aan de wijze waarop strategisch sa-

mengewerkt wordt met partijen, gericht op de realisatie van projecten, grondverwer-

ving en financiering. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uitsnede kaart Omgevingsvisie Overijssel (Bron: provincie Overijssel) 
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3.2 Woonvisie Borne 2010-2014 

Op 9 november 2010 is door de gemeenteraad de Woonvisie Borne 2010-2014 (hier-

na: woonvisie) vastgesteld. De woonvisie vormt het kader van het te voeren woonbe-

leid in de gemeente Borne voor de komende jaren. Met de woonvisie wordt geen vol-

ledig nieuw beleid ingezet, maar wordt in grote lijnen het ingezette beleid voortgezet. 

Er doen zich momenteel echter diverse fundamentele ontwikkelingen voor, waardoor 

de woningmarkt sterk verandert. Zo neemt de bevolkingsgroei af en verandert de sa-

menstelling van de bevolking; de vergrijzing neemt toe, het aantal personen per huis-

houden blijft dalen en het aantal eenpersoonshuishoudens neemt toe. Hiermee houdt 

deze woonvisie rekening. In de woonvisie wordt daarnaast ingegaan op de afspraken 

die op verschillende overheidsniveaus zijn gemaakt omtrent woningbouw. 

3.3 Integraal VerkeersPlan en Mobiliteitsvisie 

Door de vele ruimtelijke ontwikkelingen in de afgelopen jaren, de toekomstige ruimte-

lijke ontwikkelingen en de gemeentelijke herindeling is het Verkeersbeleidsplan van 

Borne, dat is opgesteld in 1998, herzien, hetgeen heeft geresulteerd in het Integraal 

VerkeersPlan (hierna: IVP). In het IVP voor de gemeente Borne (2008) is het ver-

keersbeleid voor de periode tot 2020 beschreven. Op basis van de Structuurvisie uit-

breiding Borne(2004) beschrijft het IVP enkele ingrijpende maatregelen omtrent de in-

frastructuur in en rond de gemeente. Deze maatregelen liepen uiteen van een 

regionale randwegenstructuur tot maatregelen op kruispuntniveau. Momenteel wordt 

gewerkt aan een Mobiliteitsvisie, de (ontwerp)Mobiliteitsvisie vormt, naast de Woonvi-

sie en Bedrijventerreinenvisie, één van de drie bouwstenen voor de Structuurvisie. De 

Structuurvisie vraagt om een actualisatie van het in 2008 vastgestelde Integraal Ver-

keersplan (IVP). De gemeente Borne kiest bij de actualisatie van het IVP voor de Mo-

biliteitsvisie waar een duurzame oplossing voor de infrastructuur is opgenomen. Deze 

Mobiliteitsvisie heeft gelijktijdig met de ontwerp-structuurvisie ter inzage gelegen.  

 

Mijn Borne 2030 – Dynamische Dorpen, de toekomst voor de Bornse gemeenschap 

Dynamische dorpen is een toekomstvisie met veel ambitie, opgesteld door de Bornse 

gemeenschap en geschreven vanuit het perspectief van 2030. Diverse aspecten ko-

men hierin aan bod, waaronder: economie en ondernemen, ruimte en wonen, welzijn 

en samenleving en duurzaamheid. Het buitengebied wordt hierin genoemd als een 

van de speerpunten in de ontwikkeling van Borne. De ambities voor wat betreft toe-

risme en recreatie zijn gericht op het motto ‘ontwikkelen waar ontwikkelen past en be-

houden waar behoud nodig is’. De agrarische sector wordt gezien als een belangrijke 

sector in het onderhoud en het in stand houden van het landschap. Ontwikkeling van 

de agrarische bedrijven als sterke kennisintensieve bedrijven die naadloos aansluiten 

bij het innovatieve karakter wordt als ambitie genoemd. 

3.4 Economische beleidsnotitie ‘Borne Werkt’ en ‘Toetsingskader 
commerciële voorzieningen gemeente Borne’ 

Op 3 juli 2012 heeft de raad de economische beleidsnotitie ‘Borne Werkt’ vastgesteld. 

Deze beleidsnotitie is opgesteld met als doel een eensluidend beeld en visie op de 

economie te creëren. Op economisch gebied is in Borne veel gaande. Momenteel 

wordt – in samenwerking met de gemeente Hengelo – volop gewerkt aan de uitgifte 
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van het bedrijventerrein De Veldkamp. Voor het bedrijventerrein De Molenkamp ligt 

een herstructeringsopgave die in 2014 in uitvoering zal moeten zijn. In het centrum 

wordt op basis van het Masterplan gewerkt aan de verdere versterking van de cen-

trumeconomie. Ten slotte wordt in het kader van de Groene Poort gewerkt aan de so-

ciaaleconomische vitaliteit van het buitengebied. Het versterken van het toeristisch-

recreatief karakter / agrotoerisme wordt als een van de speerpunten voor het buiten-

gebied genoemd. Dit speerpunt wordt eveneens benoemd in het op 26 april 2011 door 

het college van burgemeester en wethouders vastgestelde ‘Toetsingskader commer-

ciële voorzieningen gemeente Borne’. Dit toetsingskader geeft de gewenste ontwikke-

lingsrichting aan voor commerciële voorzieningen en biedt een helder kader voor 

marktinitiatieven. 

 

De Groene Poort 

De Groene Poort is een integraal project van de provincie Overijssel en gemeente 

Borne en heeft tot doel om het buitengebied van Borne te ontwikkelen als een groene 

long in het stedelijk netwerk van Netwerkstad Twente en als groene verbinding tussen 

Noordoost en Zuidwest Twente. Een belangrijk doel van de Groene Poort is het be-

houd en de ontwikkeling van het authentieke Twentse landschap gecombineerd met 

de versterking van de economie. Dat betekent dat er ruimte is om te ondernemen on-

der gelijktijdige versterking van de ruimtelijke kwaliteit. De Groene Poort is een uitvoe-

ringsgericht programma, waarbij samenwerking wordt gezocht met bewoners van het 

gebied. Onder vijf thema’s kunnen verschillende projecten en activiteiten worden be-

noemd, die vorm en inhoud geven aan de verdere uitwerking en uitvoering van De 

Groene Poort. Daarnaast kunnen ook ondernemers en bewoners uit het gebied met 

hun initiatieven hierop aanhaken. 

 

 

Landschap & economie 

Hoofddoel bij dit thema is om evenwicht te creëren tussen het behoud en versterking 

van het authentieke Twentse landschap en versterking van de Bornse economie. 

Hierdoor ontstaat ruimte om te ondernemen op het platteland en wordt de ruimtelijke 

kwaliteit van het buitengebied versterkt. Duurzame economische activiteiten geven 

immers een basis om te investeren in het landschap. 

 

Kunst, cultuur & voorzieningen 

Dit thema kan een brugfunctie vervullen tussen stad en platteland. Hoofddoel is om de 

mogelijkheden en potenties van kunst en cultuurwaarden in te zetten voor het verster-

ken van de beleving van het gebied voor bezoekers. Het is de basis voor een gezonde 

sociale infrastructuur. Het thema ondersteunt een gezonde economische ontwikkeling 

van het platteland, bijvoorbeeld voor recreatie, toerisme en het winkelbestand. 

 

 

Ontsnipperen & verbinden 

Het is belangrijk om versnippering van het buitengebied tegen te gaan. Dit is dan ook 

het hoofddoel van het thema Ontsnippering en verbinding. Belangrijke pijler is het ver-

beteren van de infrastructuur voor mens en ecologie, zodat er een groene verbinding 

ontstaat van Noordoost naar Zuidwest Twente. Om dit thema kracht bij te zetten, be-

schikt De Groene Poort over een gebiedsmanager die onder andere de grondmobili-

teit in kaart brengt. 
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Kennis, ontwikkeling & innovatie 

Het blijven ontwikkelen van kennis en innovatie is belangrijk binnen De Groene Poort. 

In dit thema worden er volop mogelijkheden geboden om zowel bewoners van het ge-

bied als medewerkers van De Groene Poort kennis op te doen en daarmee mogelijk 

innovaties te ontwikkelen. Voorbeelden van projecten binnen het thema zijn bijvoor-

beeld het onderzoek van Wageningen Universiteit naar de stadsrand - buitengebied 

(uitgevoerd in de Stroom Esch) en de oprichting van de Werkplaats, waar verschillen-

de onderwijsinstellingen als ROC, Saxion Hogescholen en Wageningen Universiteit 

zitting nemen. 

 

De Groene Poort in beeld 

Dit thema is vooral gericht op uitvoering van communicatie. Om De Groene Poort tot 

een succes te maken is er voldoende draagvlak vanuit de maatschappij nodig. Het is 

van belang om de betrokkenheid van de plattelandsbewoners, Bornenaren, belangen-

groepen en medeoverheden te versterken. Communicatie met deze doelgroepen is 

daarom van belang voor het welslagen van het programma.  

3.5 Landschapsbeleidsplan 

In het landschapsbeleidsplan van de gemeente Borne (vastgesteld door de gemeente-

raad d.d. 19 december 2002) wordt een nadere invulling gegeven aan het beleid met 

betrekking tot natuur en landschap.  

Daarbij wordt uitgegaan van behoud en verdere ontwikkeling van waardevolle gebie-

den en kenmerken. De nadruk wordt daarbij gelegd op samenhang tussen terreinen 

en versterken van de afzonderlijke landschapstypen. Er wordt nadere invulling gege-

ven aan het beleid op drie ambitieniveaus: behouden, versterken, vernieuwen. Het 

gekozen ambitieniveau bepaalt de inspanningen (financieel en uitvoerend) die moeten 

worden verricht.  

3.6 Beleid Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing 

In oktober 2008 heeft de gemeente Borne in aansluiting op het provinciale “Uitvoe-

ringskader voor hergebruik van Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing” het beleid 

Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB) vastgesteld. Het VAB-beleid is be-

doeld om bestaande vrijkomende agrarische bebouwing her te gebruiken voor nieuwe 

functies. De gemeente ziet mogelijkheden voor zeer diverse functies: wonen, bedrij-

vigheid, recreatie en zorg. Het VAB-beleid is van toepassing op vrijkomende of vrijge-

komen agrarische bedrijfsbebouwing. Hieronder vallen tevens voormalige agrarische 

bouwpercelen die in het verleden zijn omgezet naar de bestemming ‘woondoeleinden’ 

(of een andere bestemming conform het hergebruik). Bestaande, niet-agrarische be-

drijvigheid valt niet binnen het bereik van het VAB-beleid.  

De omvang en aard van de bedrijvigheid die kan worden toegestaan in VAB kan van 

geval tot geval worden bepaald op grond van kwalitatieve criteria. Om te beoordelen 

of de voorgestane activiteit op een bepaalde locatie aanvaardbaar is, zijn een aantal 

toetsingscriteria opgesteld. Het betreffen onder meer de volgende criteria: 

 de activiteiten dienen binnen de bebouwing plaatsvinden; 

 geen buitenopslag; 
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 de nieuwe functie moet leiden tot een verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en 

mag geen verstedelijking of verstening tot gevolg hebben of aantasting van de 

landschappelijke en of natuurlijke waarden. De visuele uitstraling van de niet-

agrarische functie sluit aan bij de landelijke omgeving en wordt landschappelijk in-

gepast; 

 beeldkwaliteit van de hergebruikte schuur en het gehele erf is belangrijk bij de be-

oordeling van het verzoek en moet aansluiten aan de Welstandsnota; 

 de overige bedrijfsgebouwen, die niet worden hergebruikt, worden gesloopt, met 

uitzondering van karakteristieke bouwwerken. De Erfgoedcommissie van de ge-

meente Borne beoordeeld wat als een karakteristiek bouwwerk kan worden aan-

gemerkt; 

 de nieuwe activiteit moet zich verhouden tot een woonfunctie in de nabije omge-

ving (bijvoorbeeld categorie 1 en 2 van de VNG-brochure Bedrijven en milieuzone-

ring dan wel een daarmee naar aard en omvang gelijk te stellen activiteit); 

 de nieuwe functie geen hinder of belemmering vormen voor waarden en functies in 

de omgeving, op extra belasting voor het milieu opleveren. 

 

Functies 

In het VAB-beleid wordt onderscheid gemaakt voor werkfuncties, woonfuncties en ne-

venfuncties op het agrarisch bedrijf. Onder werkfuncties wordt niet-agrarische bedrij-

vigheid verstaan. Bij hergebruik voor 

een werkfunctie dient de bestemming te worden gewijzigd van een agrarische be-

stemming naar een bedrijfsbestemming. Onder een woonfunctie wordt verstaan het 

bewoonbaar maken van één of meer vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen. Het 

realiseren van een woonfunctie gaat in combinatie met het stoppen van de agrarische 

activiteit. De bestemming wordt dan gewijzigd van agrarisch naar wonen. 

Er kan onderscheid gemaakt worden tussen het toestaan van extra woningen in een 

karakteristiek (voormalig) bedrijfsgebouw en het splitsen van de (voormalige) bedrijfs-

woning. Er is sprake van een nevenfunctie als het agrarisch bedrijf blijft bestaan. De 

agrarische bedrijfsbebouwing wordt dan gedeeltelijk gewijzigd naar een niet-

agrarische functie. Deze functiewijziging mag niet leiden tot uitbreiding van het bouw-

vlak, ook niet ten behoeve van het bestaande agrarische bedrijf. 

 

Bebouwing 

Het beleid gaat uit van hergebruik van bestaande agrarische bebouwing. In sommige 

gevallen kan het voorkomen dat sloop en nieuwbouw de ruimtelijke kwaliteit meer ten 

goede komt. De nieuwbouw moet in dat geval tegemoet komen aan de beeldkwaliteit 

als geheel en er dient een versterking van de ruimtelijke kwaliteit plaats te vinden. De 

gebouwen die niet worden hergebruikt dienen te worden gesloopt. Daarbij geldt even-

eens dat de nieuwe functie geen aanleiding mag zijn voor uitbreiding van de bebou-

wing. 

Bij hergebruik is de beeldkwaliteit en landschappelijke inpassing van de hergebruikte 

bebouwing en het erf van belang. De bebouwing en het erf dienen de agrarische uit-

straling te behouden en waar mogelijk te versterken. Voor karakteristieke en monu-

mentale bebouwing geldt dat deze dient te worden behouden.  

Karakteristieke bebouwing is in ieder geval de bebouwing op de (gemeentelijke) mo-

numentenlijst. Voor andere bebouwing dient per geval aan de hand van de Wel-

standsnota en/of deskundigenadvies (Erfgoedcommissie van de gemeente Borne) te 

worden bepaald of het pand karakteristiek is. Een aanvraag kan gekoppeld worden 

met de Rood voor Rood-regeling (zie volgende paragraaf). Tevens is het mogelijk 
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eerst gebruik te maken van de VAB-regeling en daarna van de Rood voor Rood-

regeling. Echter, als bij toepassing van het VAB-beleid op een locatie een deel van de 

agrarische bebouwing moet worden gesloopt (als tegenprestatie voor de omgevings-

kwaliteit), dan mag die te slopen oppervlakte niet meer worden betrokken in een Rood 

voor Rood aanvraag. In geval van toepassing van het gemeentelijk VAB-beleid wordt 

in het kader van de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening van de provincie een 

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving vereist. Op grond van het geschetste beleid wor-

den er mogelijkheden geboden voor hergebruik en functieverandering. Ten aanzien 

van iedere aanvraag voor een functieverandering zal, indien besloten wordt om me-

dewerking te verlenen aan het verzoek, een bijpassende planologische procedure 

worden doorlopen en voorwaarden worden gesteld. 

3.7 Rood voor Rood met gesloten beurs 

In oktober 2008 heeft de gemeente Borne in aansluiting op de streekplanherziening 

Rood voor Rood de “Beleidsnotitie Rood voor Rood met gesloten beurs” vastgesteld. 

Het hoofddoel van de kaders voor Rood voor Rood met gesloten beurs (RvR mgb) in 

de gemeente Borne is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijke 

gebied. De realisatie van dit doel vindt plaats door de sloop van landschapontsierende 

agrarische bedrijfsgebouwen en door overige verbeteringen van de ruimtelijke kwali-

teit. Per locatie zal door de gemeente aangegeven worden waaraan de ruimtelijke 

kwaliteit dient te voldoen. De regeling is tevens van toepassing op solitaire niet-

agrarische gebouwen in het buitengebied en bij beëindiging van de intensieve vee-

houderijtak van een gemengd bedrijf. Men kan slechts eenmaal per locatie deelnemen 

aan de regeling. Bij sloop van minimaal 850 m² voormalige agrarische bedrijfsbebou-

wing, niet monumentaal of karakteristiek, of 4.500 m² aan kassen, kan ter plaatse één 

bouwkavel voor een woning ter compensatie worden toegekend. Bij een veelvoud van 

deze oppervlaktes kan een extra bouwkavel worden toegekend. Bij de RvR regeling 

wordt uitgegaan van sloop van het gehele erf, waaronder bebouwing, verharding, 

mestopslagplaatsen en dergelijke. De bouwkavel wordt gesitueerd binnen de grenzen 

van het voormalige agrarische bouwvlak, mits geen aantasting plaatsvindt van bijzon-

dere waarden, en heeft een omvang van 1.000 m². Op de bouwkavel kan een woning 

gebouwd worden met een inhoud van 750 m³ en 75 m² aan bijgebouwen. Hierbij dient 

te worden aangetoond dat er een grotere ruimtelijke kwaliteit geleverd wordt. De 

nieuwe functie mag geen aantasting van omliggende waarden en belangen tot gevolg 

hebben.  

3.8 Archeologiebeleid gemeente Borne 

Ten behoeve van het gemeentelijke archeologiebeleid zijn in 2008 een archeologische 

verwachtings- en advieskaart en een archeologische beleidsadvieskaart opgesteld 

(RAAP-rapport 1713). De archeologische beleids- en waardenkaart is door de ge-

meenteraad vastgesteld op 30 juni 2009. In deze beleidsnota worden de kaders voor 

het archeologiebeleid van de gemeente Borne vorm gegeven. In het buitengebied van 

Borne bevindt zich een groot aantal  elementen die archeologisch van belang zijn. Het 

betreft hier zowel bestaande waarden  als te verwachten waarden. Deze dienen be-

schermd te worden zoals in de uitgangspunten genoemd staan in het archeologiebe-

leid van de gemeente Borne. De archeologische verwachtings- en advieskaart maakt 
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voor het hele grondgebied van de gemeente inzichtelijk waar archeologische resten 

kunnen worden aangetroffen. Deze kaart is gebaseerd op de opbouw van het land-

schap, waarbij de landschappelijke eenheden met archeologische betekenis op de 

kaart zijn weergegeven. De gemeente heeft verder het hele grondgebied geïnventari-

seerd voor bekende vindplaatsen om inzicht te krijgen in de landschappelijke ligging 

van terreinen met archeologische resten. Op de kaart zijn, naast de landschappelijke 

eenheden, de volgende elementen opgenomen: 

Bekende vindplaatsen en locaties met archeologische resten, de negen terreinen van 

archeologische waarde die zijn opgenomen op de Archeologische Monumenten Kaart 

van de provincie Overijssel, locaties van boerderijen met een oorsprong in de Late 

Middeleeuwen en verdwenen watermolens. 

 

De beleidsadvieskaart is gebaseerd op de verwachtingskaart en laat zien waar welke 

archeologische verwachtingswaarde geldt, onderverdeeld in hoog voor archeolo-

gische resten uit de Middeleeuwen en Nieuwe tijd, hoog, middelmatig, laag en geen 

verwachting of verstoord. Tevens zijn op deze kaart de terreinen opgenomen waarvan 

de (zeer) hoge archeologische waarde is aangetoond of vrijwel zeker is. 

3.9 Bodembeheernota 

Op 8 november 2011 heeft de gemeenteraad de Bodembeheernota gemeente Borne 

vastgesteld. Deze nota geeft aan hoe en onder welke voorwaarden grond en bagger-

specie binnen de gemeente Borne mag worden toegepast. Vanwege lokale omstan-

digheden heeft de gemeente Borne ervoor gekozen om gebiedsspecifiek beleid vast 

te stellen. Dit beleid richt zich op het maximaal mogelijk maken van grondverzet met 

behoud van de goede bodemkwaliteit. Door samen te werken met andere gemeenten 

binnen de regio is uniform grondverzetbeleid ontstaan. Dit stimuleert en vereenvoudigt 

het grondverzet met en tussen die gemeenten. 

3.10 Verblijfsrecreatie in Borne 

Borne heeft een aantrekkelijke omgeving met veel afwisseling. De essen, bossen en 

beken bieden veel belevingsmogelijkheden voor uiteenlopende recreanten. Deze mo-

gelijkheden moeten in de komende jaren verder versterkt, uitgebreid en gedifferenti-

eerd worden. De kenmerkende 'groene vingers' van Borne zorgen reeds voor aan-

trekkelijke recreatiemogelijkheden in het buitengebied.  

 

In juli 2002 is de beleidsnota recreatie en toerisme “Borne.., knooppunt van kunst, cul-

tuur en natuur” vastgesteld door de gemeenteraad. Hierin zijn de ambities weergege-

ven ten aanzien van recreatie en toerisme in de gemeente Borne.  

Op 11 september 2007 is vervolgens de beleidsnota “Verblijfsrecreatie in Borne” 

(hierna beleidsnota) vastgesteld door de gemeenteraad. Deze beleidsnota is opge-

steld om de stroom van bezoekers van buitenaf te vergroten door versterking en uit-

breiding van het toeristisch-recreatief aanbod met als doel het optimaliseren van de 

leefbaarheid in de gemeente Borne, waarbij de economische betekenis van toerisme 

en recreatie een belangrijke factor is. Hiertoe worden de groene waarden, alsmede 

het profiel van kleinschaligheid behouden, de samenhang van het aanbod wordt ver-

sterkt en authenticiteit wordt nagestreefd. Een kader voor verblijfsrecreatie in Borne is 
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temeer nodig omdat het landelijk gebied in de komende jaren een enorme verandering 

door zal maken. De veranderingen in de landbouwsector – waaronder schaalvergro-

ting maar ook opheffing van agrarische bedrijven – leidt tot veranderingen in het land-

schap en de zoektocht naar andere economische dragers in het landelijk gebied. Toe-

risme en recreatie kan één van deze nieuwe economische dragers zijn. Eén van de 

actiepunten binnen het beleids- en actieplan is het vergroten van het aantal overnach-

tingen en het aantal overnachtingsmogelijkheden binnen de gemeente Borne. Platte-

landsappartementen en plattelandskamers zijn ontwikkelingen die in de beleidsnota 

als wenselijk worden aangemerkt. Naast de beleidsnota beschikt de gemeente Borne 

over de Verordening op de Verblijfsrecreatie. In deze verordening zijn regels met be-

trekking tot verblijfsrecreatie opgenomen. De verordening is gekoppeld aan de be-

leidsnota.  

3.11 Monumentenbeleid gemeente Borne  

Het Bornse Monumentenbeleid is gericht op de instandhouding van historisch waar-

devolle objecten, complexen, openbare ruimte, stedenbouwkundige en landschappe-

lijke structuren. Deze algemene doelstelling is verwoord in de monumentenverorde-

ning. 

3.12 Zorg- en woonvoorzieningen voor bijzondere doelgroepen 

In deze beleidsregels staat het thema (zorg)voorzieningen voor bijzondere doelgroe-

pen binnen de gemeente Borne centraal. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat 

de gemeente Borne de afgelopen jaren geconfronteerd is met diverse verzoeken voor 

nieuwe ontwikkelingen op dit gebied en er behoefte aan beleid bestaat voor dit thema. 

In de Woonvisie Borne 2010 – 2014 (vastgesteld door de gemeenteraad op 9 novem-

ber 2010) is daarom reeds aandacht geschonken aan zorg- en woonvoorzieningen 

voor bijzondere doelgroepen binnen de gemeente Borne. Ten aanzien hiervan is in de 

Woonvisie opgenomen dat ‘het niet verstandig wordt geacht om zonder meer nieuwe 

ontwikkelingen in dit verband toe te staan’.  

Uitgangspunten voor het beleid is dat het van algemeen belang is en blijft dat de leef-

baarheid en het woonklimaat op een goede manier worden gewaarborgd voor de in-

woners van de gemeente. Hiertoe moet er een balans zijn tussen verschillende zorg-

voorzieningen (ter voorkoming dat er een overcapaciteit aan bepaalde 

(zorg)voorzieningen zal ontstaan in één gebied) en moet er sprake zijn van voldoende 

spreiding tussen de verschillende voorzieningen. In het beleid zijn de hiervoor ge-

noemde uitgangspunten nader uitgewerkt en is een visie ontwikkeld ten aanzien van 

de beleidsruimte die geboden wordt voor nieuwe ontwikkelingen gericht op het aan-

bieden van zorg aan bijzondere doelgroepen. 

3.13 Wonen in het buitengebied  

In de beleidsnotitie ‘Wonen in het buitengebied’  is vooruitlopend op deze NVU, alvast 

specifiek ingegaan op nieuwsvestiging van burgerwoningen in het buitengebied. De 

reden hiervoor is gelegen in het feit dat de gemeente Borne de afgelopen jaren gecon-

fronteerd is met diverse verzoeken voor nieuwe ontwikkelingen op dit gebied en er 

behoefte aan geactualiseerd beleid bestaat voor dit thema.  
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Burgerwoningen zijn niet aan het buitengebied gebonden en horen daarom principe in 

de dorpskernen. Extra burgerwoningen in het buitengebied leiden tot een toename 

van de verstedelijking en aantasting van de openheid van het landelijk gebied van het 

buitengebied en kunnen daarnaast leiden tot belemmeringen voor de bedrijfsvoering 

van agrariërs in het buitengebied. In overeenstemming met het Rijks- en provinciale 

beleid (SER-ladder en Omgevingsvisie) wordt derhalve de bouw van nieuwe burger-

woningen uitgesloten. 

 

Uitsluitend met de toepassing van de regelingen "Rood voor rood, Vrijkomende Agra-

rische Bebouwing, Nieuwe landgoederen" kunnen er, in het buitengebied woningen 

worden gebouwd. Door de verplichte investeringen (provinciaal beleid) in ruimtelijke 

kwaliteit en landschap draagt een nieuwe burgerwoning als gevolg van een van deze 

regelingen bij aan een kwaliteitsverbetering in of van het buitengebied. Tevens biedt 

het bestemmingsplan de mogelijkheid voor woningsplitsing bij zeer grote bouwvolu-

mes (woningen van meer dan 1.000 m³). 

 

Daarnaast dienen bestaande ontwikkelingen waarvoor inmiddels concrete afspraken 

zijn gemaakt of planologische kaders voor zijn, dan wel voortvloeien uit het coalitie-

programma 2010 – 2014 (enkele woningen direct aansluitend aan de bestaande 

dorpskernen van Hertme en Zenderen) van uitsluiting te worden uitgezonderd.  

3.14 Vigerend(e) bestemmingsplan(nen)  

Voor het buitengebied van de gemeente Borne vigeert het bestemmingsplan ‘Buiten-

gebied Borne’ uit 2004. Het bestemmingsplan is vastgesteld door de gemeenteraad 

op 16 september 2004 en gedeeltelijk goedgekeurd door Gedeputeerde Staten op 26 

april 2005. Daarnaast heeft de gemeenteraad op 28 september 2010 het bestem-

mingsplan ‘Buitengebied Borne, actualisatie en reparatie’ vastgesteld.  

Dit bestemmingsplan betreft een correctieve herziening ten opzichte van het bestem-

mingsplan ‘Buitengebied Borne’ en omvat enkele nieuwe ontwikkelingen, wijzigingen, 

aanvullingen ten opzichte van het plan uit 2004.  

In het bestemmingsplan ‘Buitengebied Borne, actualisatie en reparatie’ zijn daarnaast 

de volgende vrijstellingen, ontheffingen en herzieningen geïntegreerd: 

 Mariakapel, De Baken te Zenderen (vrijstelling 2008); 

 Zorgboerderij De Scholten Hof, Hertmerweg 38 te Zenderen (herziening 2008); 

 Hilbertsweg te Zenderen (vrijstelling 2007); 

 Sportcomplex ‘t Vollenbroek te Zenderen (vrijstelling 2006); 

 Lidwinaweg 46 / Zeilkerweg te Zenderen (vrijstelling 2007); 

 Veldhuisweg 1 Hertme (vrijstelling 2008); 

 Zwartkotteweg 2 te Hertme (wijzigingsplan 2009); 

 Wetering 3 te Hertme, kinderdagverblijf de drie biggetjes (herziening 2009); 

 Sortimentstuin De Kloostergaarde (vrijstelling 2009). 

 

In het nieuwe bestemmingsplan zullen tevens de onherroepelijke herzieningen ‘Golf-

baan Weleveld’, ‘Buitensport Twente’, ‘Erven Borne Hertme’ en ‘De Hemmelhorst’ 

worden geïntegreerd. Bovendien worden alle overige vrijstellingen, ontheffingen en 

afwijkingen die zijn verleend na 2004, verwerkt in het nieuw op te stellen plan.  
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Partiële bestemmingsplannen die in de loop van de procedure van het nieuwe be-

stemmingsplan buitengebied worden vastgesteld, zullen tevens worden geïntegreerd 

in het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Momenteel wordt ondermeer gewerkt 

aan bestemmingsplannen voor de Deurningerbeek en Gammelkerbeek (Landin-

richting Saasveld Gammelke), de Azelerbeek, ‘Erve Rupert’ Zenderen, Piggelanden 1 

Hertme en een herziening van het bestemmingsplan ‘Erven Borne Hertme’. 


