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INSPRAAK EN OVERLEG VOORONTWERPBESTEMMINGSPLAN ‘BUITENGEBIED BORNE, 

HERZIENING ZWANENHOF’ 
 

Op grond van de ‘Inspraakverordening gemeente Borne 2005’ juncto afdeling 3.4 Awb kunnen door 

ingezetenen en belanghebbenden inspraakreacties worden ingediend op het voorontwerpbestemmings-

plan ‘Buitengebied Borne, herziening Zwanenhof’ (hierna genoemd: bestemmingsplan). 

 
Op grond van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening dient de gemeente bij de voorbereiding van 
een bestemmingsplan overleg te plegen met betrokken waterschappen en diensten van Rijk en provincie 
die betrokken zijn bij de zorg voor de ruimtelijke ordening of belast zijn met de behart iging van belangen 
die in het plan in het geding zijn.  
 

De binnengekomen reacties zijn in onderstaande nota samengevat en beantwoord. 

 

1. Inspraakreacties 

 

Gedurende de periode van zes weken terinzagelegging van het bestemmingsplan is er één 

inspraakreactie ingediend door de heer H.L.M. Sonder, Zuid Esch 21, 7622 DB te Borne (hierna Sonder), 

brief van 10 september 2015, kenmerk 15ink07887.  

 

2. Vooroverlegreacties 

Gedurende de periode van zes weken terinzagelegging van het bestemmingsplan zijn er geen 

vooroverlegreacties ingediend.  

 

3. Ontvankelijkheid 

 

Door een ieder konden op grond van artikel 4 Inspraakverordening gemeente Borne 2005 juncto artikel 

3:15 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) inspraakreacties worden ingediend van vrijdag 14 

augustus 2015 tot en met donderdag 10 september 2015 . De inspraakreactie is ingediend binnen deze 

termijn van zes weken en op dit punt ontvankelijk. 

 

4. Samenvatting en reactie inspraakreactie 

 

Inspraakreactie Sonder 

1. Volgens Nijens zullen de uitbreidingsplannen van de Zwanenhof het huidige leefgebied en trekroutes 

van het reewild erg verstoren. 

2. De ombouw van het viaduct Fliehaar naar een nieuw ecoduct waar het reewild vanuit het Landgoed 

Twickel gaat wisselen met De Groene Poort, Nijrees en de Vloedbelt staat haaks op de 

uitbreidingsplannen van de Zwanenhof. Er zal meer reewild de natuurlijke trekroutes gaan volgen die 

worden gekruist en gehinderd door deze uitbreidingsplannen. 

3. Als gevolg van de uitbreidingsplannen zal ook het verkeer op de Bornerbroeksestraat sterk toenemen. 

De kans op reewildaanrijdingen zal dan ook als gevolg sterk toenemen. Op dit moment worden er op 

jaarbasis al 6-10 reeën dood gereden. Sonder vraagt zich af waar dit heen gaat.  



 

 

 

 

 

Pagina 2 

 

 

Reactie van het college van burgemeester en wethouders op de inspraakreactie van Sonder 

1. Door Natuurbank Overijssel is er een quickscan natuurwaardenonderzoek en pré-toets 

natuurbeschermingswet uitgevoerd. Het hierbij behorende rapport van 13 juli 2015 is als bijlage 3 bij 

de toelichting van het bestemmingsplan gevoegd. Uit dit onderzoek volgt dat het onderzoeksgebied 

visueel is onderzocht op het voorkomen van beschermde (grondgebonden)  zoogdieren. Tijdens het 

veldbezoek zijn geen grondgebonden zoogdieren (zoals de ree) waargenomen, maar hierbij wordt 

vermeld dat het aannemelijk is dat het plangebied tot het functionele leefgebied van sommige 

algemene- en weinig kritische grondgebonden zoogdiersoorten als haas en ree behoort. Deze soorten 

benutten het terrein volgens Natuurbank Overijssel vermoedelijk uitsluitend als foerageergebied. Deze 

soorten bezetten geen vaste verblijfplaatsen in het gebied. Het huidige leefgebied en trekroutes van 

het reewild zullen door de ontwikkeling dan ook niet zodanig worden verstoord dat de bouw van het 

zorghotel niet door zou kunnen gaan.  

2. Het is ons niet duidelijk wat Sonder bedoeld met de opmerking dat de ontwikkeling van het nieuwe 

ecoduct (de officiële benaming is Strekoduct ) haaks staat op de uitbreidingsplannen van De 

Zwanenhof. Een onderdeel van de kwaliteitsimpuls groene omgeving (KGO) is dat De Zwanenhof hier 

een bijdrage aan levert (bijlage 1 van de regels van het bestemmingsplan). Uit het hiervoor genoemde 

rapport blijkt dat het onderzoekgebied mogelijk behoort tot het functionele leefgebied van sommige 

grondgebonden zoogdieren, zoals een ree. De meeste soorten gebruiken het terrein als 

foerangeergebied en worden door de voorgenomen activiteit niet verstoord, gewond of gedood. De 

voorgenomen activiteit heeft geen wettelijke consequentie. De ree behoort tot de algemene soort 

zoals bedoeld in artikel 75 van de Flora- en Faunawet. Uit tabel 1 behorend bij het hiervoor genoemd 

artikel volgt dat voor activiteiten die te kwalificeren zijn als bestendig beheer of ruimtelijke 

ontwikkelingen, geen nader onderzoek hoeft te worden gedaan of ontheffing te worden aangevraagd. 

Voor deze soorten geldt uiteraard wel de in artikel 2 Flora- en Faunawet genoemd zorgplicht. Zoals 

onder punt 1 ook is genoemd zal het huidige leefgebied en trekroutes van het reewild niet zodanig 

worden verstoord dat de bouw van het zorghotel niet door kan gaan.  

3. De ree behoort tot de grondgebonden zoogdiersoorten. Zoals hiervoor genoemd, bezetten deze 

soorten geen vaste verblijfplaatsen in het gebied. Uit het rapport van 13 juli 2015 blijkt dat de ree het 

terrein gebruikt als foerageergebied en door de voorgenomen activiteit niet wordt verstoord, verwond 

of gedood. Uit het rapport blijkt dan ook niet dat als gevolg van de voorgenomen activiteit het aantal 

reewildaanrijdingen zal toenemen.  

 

Conclusie 

De inspraakreactie van Sonder leidt niet tot aanpassing van het bestemmingsplan.  


