
G E M E E N T E B O R N E 

Raadsbesluit 

Nummer 

12INT02139 

de raad van de gemeente Borne; 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18-12-2012 en 

gelezen het amendement van de fracties W D , PvdA, D66, Borne-Nu, GB90 en C D A van 16-04-2013; 

besluit: 
1. Het bestemmingsplan Centrum ( N L I M R O . 0 1 4 7 . B p C T 2 0 1 1 - v g 0 1 ) als volgt gewijzigd vast te 

stel len: 
de maximaal toegestane diepte van het winterterras is 3,5 meter, met dien verstande dat een 
diepte van maximaal 4,5 meter binnen de aangewezen bouwblokken, zoa ls aangegeven in het 
bestemmingsplan en de bijbehorende verbeelding, is toegestaan indien en voor zover de 
gedeelten Grotestraat, inclusief Dorsetplein, tussen de Oude A lme loseweg en de Grotestraat (ter 
hoogte van de Marktstraat) autovrij zijn op basis van een onherroepelijk verkeersbesluit. , 
a. In te stemmen met de beantwoording van de zienswi jzen zoals opgenomen in de 
zienswijzennota ontwerpbestemmingsplan "Centrum", met dien verstande dat de beantwoording 
ten aanz ien van de maximaal toegestane diepte van het winterterras wordt aangepast in lijn met 
de gewijzigde formulering onder punt 1. winterterras.. 
b. In te s temmen met de ambtshalve wijzigingen; 

2. Gedeputeerde Staten en de betrokken rijksdiensten verzoeken om toestemming tot versnelde 
publicatie te verlenen als bedoeld in artikel 3.8, lid 4, Wro; 

3. De beleidsregels overdekte (winter)terrassen aanpassen in lijn met de gewijzigde formulering 
onder punt 1. en opnieuw ter inzage leggen als ontwerp beeldkwaliteitsplan overdekte 
(winter)terrassen conform artikel 12a lid 2 juncto 12 lid 4 Woningwet. 

Vastgesteld in de openbare vergadering van 16-04-2013. 

De griffier 
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z v D 
AMENDEMENT 

ì n 

: 

Als bedoeld in artikel 33 Reglement van orde gemeenteraad 
Ingediend door de fracties van WD, PvdA, D66, Borne-Nu, GB90 en CDA 

Betreft: agendapunt 5.3 
Onderwerp: Afmeting winterterrassen 

Aan de voorzitter van de raad 

Voorstel 
Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 18-12-2012, ínhoudende: 

1. Het bestemmingsplan Centrum (NL. IMRO.0147.BpCT2011-vg01) vast te stellen; 
a. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals opgenomen in de zienswijzennota 
bestemmingsplan Centrum; 
b. In te stemmen met de ambtshalve wijzigingen; 
c. De beleidsregels overdekte (winter)terrassen onderdeel uit te laten maken van het bestemmingsplan 
Centrum. 

2. Gedeputeerde Staten en de betrokken rijksdiensten verzoeken om toestemming tot versnelde publicatie te 
verlenen als bedoeld in artikel 3.8, lid 4, Wro; 

3. De beleidsregels overdekte (winter)terrassen onderdeel uit te laten maken van de Welstandsnota, waardoor 
de beleidsregels overdekte (winter)terrassen een aanvulling worden op de Welstandsnota. 

Overwegende dat: 
» Horecaondernemers in het centrumgebied hebben aangegeven dat de afmeting van 4,5 meter voor het 

winterterras nodig is voor een gezonde exploitatie; 
» Met een afmeting van 4,5 meter winterterras zijn de (verkeers)veil igheidsaspecten niet in geding en is de 

toegankelijkheid voor hulpverleners gegarandeerd. 
« Bij een afmeting van een 3,5 meter winterterras onvoldoende ruimte over blijft voor bezoekers met een 

lichamelijke handicap, aangewezen op hulpmiddelen; 
» De ondergrond bij de winterterrassen niet wordt veranderd en dat het terras demontabel is waardoor er geen 

problemen hoeven te ontstaan met de infrastructuur van gasleidingen, kabels e.d.; 
» In de onderhavige gevallen de cultuurhistorische waarden I routes niet worden belemmerd door de 

winterterrassen. 

Besluit 
Het dictum van het raadsbesluit als volgt te wijzigen: 

"1 . Het bestemmingsplan Centrum (NL. IMRO.0147.BpCT2011-vg01) als volgt gewijzigd vast te stellen: 
de maximaal toegestane diepte van het winterterras is 3,5 meter, met dien verstande dat een diepte van maximaal 
4,5 meter binnen de aangewezen bouwblokken, zoals aangegeven in het bestemmingsplan en de bijbehorende 
verbeelding, is toegestaan indien en voor zover de gedeelten Grotestraat, inclusief Dorsetplein, tussen de Oude 
Almeloseweg en de Grotestraat (ter hoogte van de Marktstraat) autovrij zijn op basis van een onherroepelijk 
verkeersbesluit., 
a. In te stemmen met de beantwoording van de zienswijzen zoals opgenomen in de zienswijzennota 
ontwerpbestemmingsplan "Centrum", met dien verstande dat de beantwoording ten aanzien van de maximaal 
toegestane diepte van het winterterras wordt aangepast in lijn met de gewijzigde formulering onder punt 1. 
winterterras.. 
b. In te stemmen met de ambtshalve wijzigingen; 

2. Gedeputeerde Staten en de betrokken rijksdiensten verzoeken om toestemming tot versnelde publicatie te verlenen 
als bedoeld in artikel 3.8, lid 4, Wro; 

3. De beleidsregels overdekte (winter)terrassen aan te passen in lijn met de gewijzigde formulering onder punt 1. en 
opnieuw ter inzage te leggen als ontwerp beeldkwaliteitsplan overdekte (winter)terrassen conform artikel 12a lid 2 
juncto 12 lid 4 Woningwet . " 

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering d.d. 16 april 2013 

De voorzitter, 
MetfeV amendement 

De griffier, 

1 

lndiener(s) 

i Datum 

UA 


