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r- het door de raad van de gemeente Borculo bij zíjn besluit
2l mej- 19Tl vastgesterde

van

bestemmingspran Bult"rri"uioãl--aoo*
burgemeester en wethouders van gorðu1o ter goedkeuring
zonden bij brief vân 1'1 oktober 1)11, ter provinciale inge_
Eriffie
binnengekomen op 1B oktober 1921;
rr'de tegen het onder r genoemde bestemmingsplan ingekomen bezwaar-

schriften van
â¡ Cont t-Comm sste
or Na tuur- en L andscha sbescherüin
Heren
ht
te
sierdam c
van ) juli 192 1, ter provinc iale griffie ingekome nop
1 uli
1971i
b'. I'leest
i{endrik l/ i11em Heuvelsti cht
Bur
eester
1^S1{e
te Laren
d.
van J ju1
prov
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971..
r.nc
iale
gr fie ingekornen op
í 1)l1i
J
C¡ Vrl. Jon
r)
rstraat te Borculo nam ens T. kman en
.W. te el thuis te
rculo , van 2 juli
1, ter p rovinciale
griffie
gekomen op
u.1i 1971¡
d. W. Jon sma Bu
van We Le traat 20 t,e Borculo van 5 juli
1971, er prov nciale griffie ingekome nop
uli 197'1¡
Gev¡estel í ke
dvo r Gelder
van het Lan dbouwscha
1
endae,lsewe
1
te rnhem van '1 juli
ciale griffi e ngekomen op juli 19711' 1921, ter provint. l,f.J
llld
orstraa
te T ulo namens evr. G.OonkBoom te Belt rum en
anderen v an 2 juli 1 97 1 , -ter provinciale
griffie ing ekomen op juli 1971;
g. Direc to raat ebouwen werken en têrre ].nen
e
nie-cornmand.
11 enbure
te pe doorn van 20 ec ember 971, ter p rov ement
iale
griffie binnen genomen o p 22 december 1921
h. 0" Cornelissen DB te Borculo van ) juli 1971, ter provinciale
gr ffie binnenge komen op
juli 197 1;
Gezien het advies van de subcomrnissie van d,e provi.nciare
planclogische
'1

commissie van Gelderrand, voor de vastgesteld.e bestemmirrguil*rroen
va'
24 augustus 1972, nr 66O;

-Gelet-

BPA4-go

Het Huis der Provincie, Markt fi te Arnhem, rs geopend van g.rs-|2.30
en 13.30_1 7.rs uur
Telefoon (0BS) 457411. - postrekening der provincte 869762

ca

-lGelet op de bepalingen van de wet op de ruimtelijke ordening en hun
besluit van 2) maart 1972, nr 13173/62O43a9t tot verdaging van de
beslissing;
Overwegend_e ten a.anzien va-n het plag:
dat het plan een algehele herziening beoogt van het uit 1962 d.aterende
plan in hoofdzaak der gemeente Borculo, bij vrelke herzieníng tevens een
aanpassing heeft plaats,gevond.en aan d.e in de wet op d.e ruimtelijke
'
ordening gestelde eisen t
dat een gebied ten oosten van Borculo de bestemming rrvoorlopig agrarisch
gebiedrr heeft gekregen, welke bestemming op 1 januari 1jl6 zar worden
vervangen door de bestemming recreatiegebied;
dat een dergelijke uitbreid.ing van het recreatiegebied niet nader is
gemotiveerd terwijl deze ook niet is gegrond op een ter zake íngesteJ.d

onderzoek;

dat overigens de bestemmingsregeling formeel niet juist is , orndat primair
de defínítieve en secundair de voorlopige bestemming d.ient te worden
aangegeven;

d.at de onder andere aan het plan ten grondslag liggende gedachte om door
concentratie van de recreatieve accommodatie op eeh landschappelijk verantwoorde plaats het landschappelijk zo kwetsbare gebied van Borculo
te vrijwaren ian ongeh¡enste ontwikkelingen op dit gebied., volkomen valt

te onderschrijven; \
d.at in deze gedachte niet past de o pe en aan de Lebbenbruggedijk gelegen
temein gelegde bestemming rrzomerhu isj esterreinll;
dat dit terrein voor de helft uit bos bestaat en in een l-andschappelijk ui;

termate.kwetsbaar gebÍed is gelegen;
dat door realisering van de genoemde bestemming ernstig geweld zal worden
aangedaan aan de grote landschappelijke waarde van dit gebied.¡
dat de bedoelde verblijfsrecreatie accommodatie beter in het ten oosten
van Borculo geprojecteerde recreatiegebied kan worden ond.ergebracht;
dat aan het onderhavige terrein in overeenstemming met d.e bestaar¡.de
situatie de bestemmingen rrbosgebiedtt en nagrarisch gebied van grote
landschappelijkewaardert vraren te geven;
daf, in het zuiden van het plangebied nabij de Leostichting een tweetal
natuurgebieden als deel van een groter geheel d.e bestemming ttbijzondere

heeft gekregen;
dat gezien d.e grote natuurwetenschappelijke en landschappelijke waarden
van deze gebieden, aan deze de bestemming rrnatuurgebied.tf respectievelijk
llbostl ware te geven;
dat aan de Lebbenbruggedijk een agrarisch bouwperceel is aangegeven
ten behoeve van de vestiging van een agrarisch roonwerkbedrijf;
dat wij' gelet op de landschappelijke rvaard.e van dit gebied. en het reed.s
aanwezige.recreatieve verkeer ter plaatse, bij ìresluit van 1! april 19?1,
nr 3519/75O-331O, reeds goedkeuring hebben onthouden aan een pãrtlieeibestemmingsplan, dat de vestiging ter plaatse van genoend bedi;ijf mogelijk moest maken;
bebouwingrr

-dat-

-3-

dat inmiddels voor dit bedrijf een oplossing elders in de geneente is
gevondenr zodat aan het onderhavige bouwperceel geen behoefte &eer

bestaat;
dat op de plankaart het ontworpen tracé van de vervangende secundaire
hleg nr JJt- wat betreft het wegvak Borculo-Neede, met de bestepming
trsecund.aire

dat
ven i

wegtt is aangegeven i
langs díü Èracé ook de zogenaa¡nde

.-

uitstralingszones zijn

aangege-

dat echter geenszins vaststaat dat dit wegged.eelte in de komende planperiode za1 rçorden aangelegd;
dat de hier gelegde bestemmingen dan ook eeir onrechtmatige beperking
opleggen aan het agrarisch grondgeb¡uik;
OverweAende ten aan zlen van de verklar anA:
dat volgens de verklaring binnen de bestemming rrkampeerterreinir genoulten t.b.v. de verblijfsrecreatie en een diãastwoirittg ¡nogen uord.en
gebouwd zonder dat hier een rnaxínum bebouwingspercentage is aangegeven
.

¡

dat

daarom aan het gestelde sub a en b in d.e tweede en volgende
kolo¡nmen van d.e verklaring behorend.e bij de bestemming ttkampeerterreinrf goedkeuring moet worden onthouden;
dat het vorengaande ook van toepassing is op het gestelde sub a biJ
de bestemming ttbegraafplaatstt dáar ooÈ hier geen maximun bebouwingËpercentage is aangegeven;
Over
ende ten aanzien van de vo orschrift
dat
ke1 ,1 d3 , de moge jkheid open agrarÍsche bedri j f sbebouwing fã verbou¡^ren tot êén woning;
dat deze mogelíjkheid ongevrenst is, daar hierdoor de burgerbevoning
van het buitengeb;ied verdicht kan worden t

dat artikel 6 1 d4 , de bevoegdheid gee ft nadere eisen te stellen
er dat deze bevo egdheid aan objectie ve regelen is gebonden;
dat dit ook geldt voor ariikel- 12, l.id a artikel 1 3, lid 2 en
ikel 1 lid 1

d"l
artikel '15, ]id ?, binnen de bestemming ilontvangstruimte
net ."?lgens
bijbehorend erf en tulnit vrijstelling kan wordãn gegeven voor de

bouw van één woning;
dat nÍet is gebleken van voldoende argumenten die aanleiding geven
tot het scheppen van de mogelijkheid tot het bouwen
vân een wðning
i.n deze planologische situatie i
dat, nu aan de best emning rfvoorlopig agrarisch gebiedn goed.keuring

wordt onthouden, oo k artikel 1
lid 1 sub b , buiten de goedkeuring
behoort te blijven;
dat artik
1
lid 1 sub c , aan burgemeester en wethouders de bevoeg dhei geeft de estemrning rragrarisch bouwperceelft te wi j zigen
ine en bestemming vo or recreatieve doeleinden zoals een kampeerboerderi i¡

-dat-
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dat deze bevoegdheid niet gebond.en is aan objectleve regelen, die
burgemeester en wethouders bij wijzigíng in acht moeten nemen;
dat het onjuist is, dat de bestemming .tfagrarisch bouwperceelrr kan
worden gewijzÍgd ín een niet streng genormeerde bestemming voor recreatieve doeleinden, daar hierdoor ongeürenste planologische ontwikkelingen
in het buitengebied kunnen pl-aatsvinden;
Overwe ende ten aanzien van de bezwaarschriften:
dat de bezrvaren z jn weergegeven op b jgaand overzÍcht en dat ten
aanzien van die bezwaren wordt overwogen zoals op dat overzicht is
vermeld;
dat dit overzicht geacht moet worden deel uit te maken van d.it besluit;
HEBBEN tsESLOTEN:

I. goedkeuring te onthouden aan:
A. de :rOod: omlijnde gedeelten van de plankaart, te r¡reten:
1. het gebied rnet de bestemming rf voorlopig. agrarisch gebiedrf ten
oosten van Borculo¡

2. het gebied aan de Lebbenbr,uggedijk met de bestemmíng trzo¡nerhuisjes,
terreinrt;
1. een gedeelte van het in het zuiden van het plangebied gelegen
terrein met de bestemming tfbijzondere bebouwingtt;
4. een aan de Lebbenbruggedijk geregen agrarisch boúwperceel¡
5. het bacé van de vervangend.e secundaire hreg 55, voor zover
gelegen tussen de Berke1 en de gemeentegrens met Neede, alsmede de daarLangs geprojecteerde uitstralingszones;
6. het trac6 van de ten zuiden van de Ruurloseweg gelegen Iand.bouwweg¡

B. de tweede en volgende kolomnen van de verklaring behorende biJ
de bestemmingen rrkarnpeerterreinrf voor zovei betreft sub a en b
en nbegraafplaatsrt voor zover betreft sub a, zoals rnet l, rod.c,,,.
- omlijning
is aangegeveni
C. de volgende bepalingen van de voorschríften:
artikel 6 t leden J en 4¡
artikel 1 2 1id 2;
artikel 1 3 3.id 2;
artikel 1 5 leden 1 en 2¡
artikel
lid 1, sub b en c¡
1

ff. het bestenmingsplan Buitengebied, vastgesteld door de gemeenteraad van Borculo bij besluit van 2l mei 1971, voor het overige
goed te keuren.
ASschrift aan:
burgemeester en wethouders van Borculo ín drievoud. met gek¡aarmerkte
plankaartr verklaring en voorschriften in enkeliroud, + landschaijsvormen-

kaart
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