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Ontwerpbesluit : Bij het in procedure brengen van het bestemmingsplan De 
Veldkamp een wijzigingsbevoegdheid opnemen voor de 
realisatie van kantoren op de locatie "boog". In de 
herziening van het bestemmingsplan tevens een aantal 
andere actuele wijzigingen regelen. 
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G E M E E N T E B O R N E 

1 Aanleiding 
Op 23 februari 2010 heefl uw college ingestemd met het voorstel om op de locatie "boog" langs de 
retentievijver naast reguliere bedrijvigheid, tevens zelfstandige kantoren of een menging van deze functies 
toe te staan en hiervoor een partiele herziening van het bestemmingsplan De Veldkamp op te starten. 

2 Wet en beleid 
In de stuurgroepvergadering van De Veldkamp van 16 maartjl. is gesproken overde mogelijkheden voor 
de flexibilisering van kantoorlocaties op De Veldkamp. De gemeente Hengelo wenst terughoudend om te 
gaan met nieuwe kantoorlocaties. In de vergadering van de stuurgroep is afgesproken dat de juridische 
mogelijkheden worden onderzocht om toch kantoren te kunnen realiseren, met als uitgangspunt dat een 
verzoek van een bedrijf in ieder geval in de beide colleges moet worden behandeld. 

De stuurgroep heeft gevraagd de volgende juridische mogelijkheden te onderzoeken. 
1. Projectbesluit (ex artikel 3.10 Wro); 
2. Ontheffingsbesluit (binnenplans ex artikel 3.6 Wro); 
3. Uitwerkingsplicht ex artikel 3.6 Wro; 
4. Buitenplanse ontheffing ex artikel 3.23 Wro; 
5. Wijzigingsplan ex artikel 3.6 Wro. 

Onderstaand wordt op de mogelijkheden ingegaan. 
Ad 1. Het projectbesluit is geregeld in artikel 3.10 van de Wro. Met de inwerking treding van de Crisis-

en Herstelwet is de bevoegdheid om leges te vorderen niet meer gekoppeld aan het tijdig 
inpassen van een projectbesluit in een bestemmingsplan, maar aan de verplichting tot het binnen 
twee maanden (elektronisch) beschikbaar stellen van het projectbesluit. Hiermee is de koppeling 
tussen het projectbesluit en het verplicht opstellen van een bestemmingsplan verdwenen en is 
het projectbesluit een aantrekkelijk instrument geworden om bouwplannen in afwijking van het 
bestemmingsplan te realiseren. 
Het projectbesluit zal straks in de WABO worden opgenomen in artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 3. De proceduretijd voor een dergelijke vergunning bedraagt 26 weken. Een projectbesluit 
moet worden voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en vooroverleg is verplicht. 
Hiermee is de afstemming met de kantorenmarkt in Hengelo gewaarborgd. 

Ad 2. Ontheffingsbesluit ex artikel 3.6 Wro: Een ontheffing ex artikel 3.6 Wro kan alleen worden 
toegepast indien hiervoor een grondslag in het bestemmingsplan De Veldkamp aanwezig is, 
Artikel 19 van de voorschriften maakt geen ontheffing mogelijk van 'bedrijfsdoeleinden' naar 
'zakelijke dienstverlening/kantoren'. Een ontheffingsbesluit ex artikel 3.6 Wro is dus niet mogelijk 
om kantoren te realiseren. Het opnemen van een ontheffingsmogelijkheid in het 
bestemmingsplan naar kantoren is volgens vaste jurisprudentie niet toegestaan. Het betreft een 
wijziging van een bestemming "bedrijfsdoeleinden" naar "kantoren" en hiervoor is volgens 
jurisprudentie de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid het geeigende instrument. 

Ad 3. Uitwerkingsplicht: een uitwerkingsplicht (zoals geregeld in artikel 3.6 Wro) kan worden toegepast 
indien in het bestemmingsplan een uit te werken bestemming is opgenomen. Voor de betreffende 
kavels waar kantoren gerealiseerd moeten kunnen worden, geldt geen uit te werken 
bestemming. Hiervoor dient eerst het bestemmingsplan De Veldkamp partieel te worden herzien. 
In de partiele herziening krijgt de strook langs het water dan "Kantoor - uit te werken". Nadeel 
van deze bestemmingsregeling is dat een uit te werken bestemming een verplichting is van het 
college die binnen de planperiode van tien jaar dient plaats te vinden. Dit instrument is dwingend 
van karakter en,k#ffbiedt daardoor geen maatwerkoplossing. 
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G E M E E N T E B O R N E 

Ad 4. Ontheffing ex artikel 3.23 Wro: dit is mogelijk voor kruimelgevallen, die niet binnen een 
bestemmingsplan passen, maar wel als categorie zijn opgenomen in het Bro. Het oprichten van 
kantoren is niet als categorie opgenomen in het Bro en dus wettelijk niet mogelijk. 

Ad 5. Het laatste instrument uit de Wro om de kantoren te kunnen realiseren is de 
wijzigingsbevoegdheid. Deze kan worden toegepast indien in het bestemmingsplan een 
wijzigingsbevoegdheid is opgenomen. Voor de betreffende kavels waar kantoren gerealiseerd 
moeten kunnen worden, geldt geen wijzigingsbevoegdheid naar een kantoorbestemming. 
Hiervoor dient eerst het bestemmingsplan De Veldkamp partieel te worden herzien. In de partiele 
herziening krijgt de strook langs het water dan een aanduiding wijzigingsbevoegdheid naar 
kantoren. Daarna is het college van burgemeester en wethouders van Borne bevoegd om de 
bestemming te wijzigen naar kantoren. In de wijzigingsregels kan een afstemmingsverplichting 
met de gemeente Hengelo worden opgenomen. De procedure voor een partiele herziening van 
bestemmingsplan De Veldkamp bedraagt ruim een half jaar (exclusief beroepsprocedure) en de 
procedure voor een wijzigingsplan bedraagt zo'n 6 maanden. 

Bovenstaande opties zijn in de stuurgroepvergadering van 2 juli jl. besproken en afgewogen. De 
gemeente Hengelo heeft hierin aangegeven dat zij het noodzakelijk vindt dat gemeentelijke afstemming 
per kantoorlocatie plaats vindt. Op basis hiervan is het onderstaande geconcludeerd. 

Conclusie: 
De kantoren worden gerealiseerd op Borns grondgebied, maar afstemming met de gemeente Hengelo is 
noodzakelijk. Om die reden zijn de planologische instrumenten genoemd onder punt 2 (binnenplanse 
ontheffing) en 3 (uitwerkingsplicht) niet aan de orde. Wettelijk gezien biedt de buitenplanse ontheffing 
(onder 4) geen mogelijkheden. Optie 1 (projectbesluit) en optie 5 (wijzigingsplan) bieden de beste 
mogelijkheden. Nu de sanctie voor het projectbesluit (het verplicht opnemen van een projectbesluit in een 
bestemmingsplan) is komen te vervallen en deze daardoor het karakter van de oude artikel 19 WRO krijgt, 
is het projectbesluit toch een goede mogelijkheid geworden in het kader van tijd, hoeveelheid werk en 
onderlinge afstemming tussen de beide gemeenten. De wijzigingsbevoegdheid is naar onze mening nog 
steeds de beste oplossing, omdat daarmee in het bestemmingsplan al de principemogelijkheid voor een 
kantoorontwikkeling wordt opgenomen. Voordeel is dat dit een procedure is waar voorwaarden aan 
gekoppeld kunnen worden. Als voorwaarde kan de afstemming met Hengelo worden opgenomen, zodat 
voldaan wordt aan de afspraak uit de stuurgroep. De wijzigingsbevoegdheid biedt daarmee boven het 
projectbesluit het voordeel dat de ruimtelijke onderbouwing beter en integraler gefundeerd is in een 
bestemmingsplan en minder een ad hoc benadering biedt. Dit biedt meer mogelijkheden tot maatwerk. 
Ook voor ondememers biedt dit meer zekerheid. 

Voorstel: 
Bij het in procedure brengen van het bestemmingsplan De Veldkamp een wijzigingsbevoegheid opnemen 
voor de realisatie van kantoren op de locatie "boog". In de herziening van het bestemmingsplan tevens 
een aantal andere ondergeschikte actuele onderwerpen regelen, zoals onder andere het parkeerterrein 
van de muziekvereniging en de rotonde Steenbakkersweg-zuidelijke randweg. 

3 Geld 
De bestemmingsplanherziening wordt gedekt uit de exploitatie De Veldkamp. 

4 Personeel 
Voor de inzet van personeel zijn uren ingeraamd binnen de afdelingsplanning van de productgroep 
ontwikkeling. 
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G E M E E N T E B O R N E 

5 Communicatie 
N.v.t. 

6 Alternatieven 
N.v.t. 

7 Korte samenvatting van het voorstel 
Bij het in procedure brengen van het bestemmingsplan De Veldkamp een wijzigingsbevoegdheid 
opnemen voor de realisatie van kantoren op de locatie "boog". In de herziening van het bestemmingsplan 
tevens een aantal andere ondergeschikte onderwerpen regelen. 
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G E M E E N T E B O R N E 

1 Aanleiding 
Op 23 februari 2010 heeft uw college ingestemd met het voorstel om op de locatie "boog" langs de 
retentievijver naast reguliere bedrijvigheid, tevens zelfstandige kantoren of een menging van deze functies 
toe te staan en hiervoor een partiele herziening van het bestemmingsplan De Veldkamp op te starten. 

2 Wet en beleid 
In de stuurgroepvergadenng van De Veldkamp van 16 maartjl. is gesproken overde mogelijkheden voor 
de flexibilisering van kantoorlocaties op De Veldkamp. De gemeente Hengelo wenst terughoudend om te 
gaan met nieuwe kantoorlocaties. In de vergadering van de stuurgroep is afgesproken dat de juridische 
mogelijkheden worden onderzocht om toch kantoren te kunnen realiseren, met als uitgangspunt dat een 
verzoek van een bedrijf in ieder geval in de beide colleges moet worden behandeld. 

De stuurgroep heeft gevraagd de volgende juridische mogelijkheden te onderzoeken. 
1. Projectbesluit (ex artikel 3.10 Wro); 
2. Ontheffingsbesluit (binnenplans ex artikel 3.6 Wro); 
3. Uitwerkingsplicht ex artikel 3.6 Wro; 
4. Buitenplanse ontheffing ex artikel 3.23 Wro; 
5. Wijzigingsplan ex artikel 3.6 Wro. 

Onderstaand wordt op de mogelijkheden ingegaan. 
Ad 1. Het projectbesluit is geregeld in artikel 3.10 van de Wro. Met de inwerking treding van de Crisis-

en Herstelwet is de bevoegdheid om leges te vorderen niet meer gekoppeld aan het tijdig 
inpassen van een projectbesluit in een bestemmingsplan, maar aan de verplichting tot het binnen 
twee maanden (elektronisch) beschikbaar stellen van het projectbesluit. Hiermee is de koppeling 
tussen het projectbesluit en het verplicht opstellen van een bestemmingsplan verdwenen en is 
het projectbesluit een aantrekkelijk instrument geworden om bouwplannen in afwijking van het 
bestemmingsplan te realiseren. 
Het projectbesluit zal straks in de WABO worden opgenomen in artikel 2.12, eerste lid, onder a, 
onder 3. De proceduretijd voor een dergelijke vergunning bedraagt 26 weken. Een projectbesluit 
moet worden voorzien van een goede ruimtelijke onderbouwing en vooroverleg is verplicht. 
Hiermee is de afstemming met de kantorenmarkt in Hengelo gewaarborgd. 

Ad 2. Ontheffingsbesluit ex artikel 3.6 Wro: Een ontheffing ex artikel 3.6 Wro kan alleen worden 
toegepast indien hiervoor een grondslag in het bestemmingsplan De Veldkamp aanwezig is 
Artikel 19 van de voorschriften maakt geen ontheffing mogelijk van 'bedrijfsdoeleinden' naar 
'zakelijke dienstverlening/kantoren'. Een ontheffingsbesluit ex artikel 3.6 Wro is dus niet mogelijk 
om kantoren te realiseren. Het opnemen van een ontheffingsmogelijkheid in het 
bestemmingsplan naar kantoren is volgens vaste jurisprudentie niet toegestaan. Het betreft een 
wijziging van een bestemming "bedrijfsdoeleinden" naar "kantoren" en hiervoor is volgens 
jurisprudentie de toepassing van een wijzigingsbevoegdheid het geeigende instrument. 

Ad 3. Uitwerkingsplicht: een uitwerkingsplicht (zoals geregeld in artikel 3.6 Wro) kan worden toegepast 
indien in het bestemmingsplan een uit te werken bestemming is opgenomen. Voor de betreffende 
kavels waar kantoren gerealiseerd moeten kunnen worden, geldt geen uit te werken 
bestemming. Hiervoor dient eerst het bestemmingsplan De Veldkamp partieel te worden herzien. 
In de partiele herziening krijgt de strook langs het water dan "Kantoor - uit te werken". Nadeel 
van deze bestemmingsregeling is dat een uit te werken bestemming een verplichting is van het 
college die binnen de planperiode van tien jaar dient plaats te vinden. Dit instrument is dwingend 
van karakter enJaSfe'biedt daardoor geen maatwerkoplossing. 
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Ad 4. Ontheffing ex artikel 3.23 Wro: dit is mogelijk voor kruimelgevallen, die niet binnen een 
bestemmingsplan passen, maar wel als categorie zijn opgenomen in het Bro. Het oprichten van 
kantoren is niet als categorie opgenomen in het Bro en dus wettelijk niet mogelijk. 

Ad 5. Het laatste instrument uit de Wro om de kantoren te kunnen realiseren is de 
wijzigingsbevoegdheid. Deze kan worden toegepast indien in het bestemmingsplan een 
wijzigingsbevoegdheid is opgenomen. Voor de betreffende kavels waar kantoren gerealiseerd 
moeten kunnen worden, geldt geen wijzigingsbevoegdheid naar een kantoorbestemming. 
Hiervoor dient eerst het bestemmingsplan De Veldkamp partieei te worden herzien. In de partiele 
herziening krijgt de strook langs het water dan een aanduiding wijzigingsbevoegdheid naar 
kantoren. Daarna is het college van burgemeester en wethouders van Borne bevoegd om de 
bestemming te wijzigen naar kantoren. In de wijzigingsregels kan een afstemmingsverplichting 
met de gemeente Hengelo worden opgenomen. De procedure voor een partiele herziening van 
bestemmingsplan De Veldkamp bedraagt ruim een half jaar (exclusief beroepsprocedure) en de 
procedure voor een wijzigingsplan bedraagt zo'n 6 maanden. 

Bovenstaande opties zijn in de stuurgroepvergadenng van 2 juli jl. besproken en afgewogen. De 
gemeente Hengelo heeft hierin aangegeven dat zij het noodzakelijk vindt dat gemeentelijke afstemming 
per kantoorlocatie plaats vindt. Op basis hiervan is het onderstaande geconcludeerd. 

Conclusie: 
De kantoren worden gerealiseerd op Borns grondgebied, maar afstemming met de gemeente Hengelo is 
noodzakelijk. Om die reden zijn de planologische instrumenten genoemd onder punt 2 (binnenplanse 
ontheffing) en 3 (uitwerkingsplicht) niet aan de orde. Wettelijk gezien biedt de buitenplanse ontheffing 
(onder 4) geen mogelijkheden. Optie 1 (projectbesluit) en optie 5 (wijzigingsplan) bieden de beste 
mogelijkheden. Nu de sanctie voor het projectbesluit (het verplicht opnemen van een projectbesluit in een 
bestemmingsplan) is komen te vervallen en deze daardoor het karakter van de oude artikel 19 WRO krijgt, 
is het projectbesluit toch een goede mogelijkheid geworden in het kader van tijd, hoeveelheid werk en 
onderlinge afstemming tussen de beide gemeenten. De wijzigingsbevoegdheid is naar onze mening nog 
steeds de beste oplossing, omdat daarmee in het bestemmingsplan al de principemogelijkheid voor een 
kantoorontwikkeling wordt opgenomen. Voordeel is dat dit een procedure is waar voorwaarden aan 
gekoppeld kunnen worden. Als voorwaarde kan de afstemming met Hengelo worden opgenomen, zodat 
voldaan wordt aan de afspraak uit de stuurgroep. De wijzigingsbevoegdheid biedt daarmee boven het 
projectbesluit het voordeel dat de ruimtelijke onderbouwing beter en integraler gefundeerd is in een 
bestemmingsplan en minder een ad hoc benadering biedt. Dit biedt meer mogelijkheden tot maatwerk. 
Ook voor ondernemers biedt dit meer zekerheid. 

Voorstel: 
Bij het in procedure brengen van het bestemmingsplan De Veldkamp een wijzigingsbevoegheid opnemen 
voor de realisatie van kantoren op de locatie "boog". In de herziening van het bestemmingsplan tevens 
een aantal andere ondergeschikte actuele onderwerpen regelen, zoals onder andere het parkeerterrein 
van de muziekvereniging en de rotonde Steenbakkersweg-zuidelijke randweg. 

3 Geld 
De bestemmingsplanherziening wordt gedekt uit de exploitatie De Veldkamp. 

4 Personeel 
Voor de inzet van personeel zijn uren ingeraamd binnen de afdelingsplanning van de productgroep 
ontwikkeling. 
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5 Communicatie 
N.v.t. 

6 Alternatieven 
N.v.t. 

7 Korte samenvatting van het voorstel 
Bij het in procedure brengen van het bestemmingsplan De Veldkamp een wijzigingsbevoegdheid 
opnemen voor de realisatie van kantoren op de locatie "boog". In de herziening van het bestemmingsph 
tevens een aantal andere ondergeschikte onderwerpen regelen. 
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