Raadsvergadering 11 december 2014
Voorstel B 5
Heinkenszand, 18 november 2014
Onderwerp:
voorstel tot het vaststellen van de Structuurvisie 2015-2020
(portefeuille wethouder Schenk)

Geachte raad,
Op basis van artikel 2.1 Wet ruimtelijke ordening stelt de gemeenteraad ten behoeve van
een goede ruimtelijke ordening voor het gehele grondgebied van de gemeente een
structuurvisie vast. De structuurvisie verwoordt in hoofdlijnen hoe de ruimtelijke,
economische en maatschappelijke toekomst van Borsele erin 2020 uit moet zien. De
structuurvisie 2015-2020 actualiseert de bestaande structuurvisie van de gemeente
Borsele uit 2009. Het bestaande beleid is herijkt, geactualiseerd en nieuw beleid is
meegenomen.
Wij stellen voor:
A. om gedeeltelijk tegemoet te komen aan de ingebrachte zienswijzen en in te
stemmen met de beantwoording van de ingebrachte zienswijzen zoals verwoord
in de nota van antwoord.
B. om aan particuliere initiatiefnemers die hun terrein willen uitbreiden een bijdrage
te vragen ten behoeve van de herstructurering/revitalisering van verouderde
bedrijfsterreinen. Een bedrag van €10,00 per m² ten behoeve van
duurzaamheidsmaatregelen en een bijdrage van €5,00 per m² ten behoeve van
het herstructureringsfonds;
C. de ter visie gelegde ontwerp structuurvisie gewijzigd vast te stellen;
Voorgeschiedenis
De structuurvisie 2015-2020 is tot stand gekomen in en interactief proces Tijdens de
gemeenteraadsvergadering van 17 april 2014 is met uw raadsleden en met diverse
vertegenwoordigers uit het maatschappelijk middenveld een interactieve werksessie
gehouden. Aan de hand van stellingen over de drie kern thema’s wonen, werken en
recreëren is gediscussieerd over de maatschappelijke, economische en ruimtelijke toekomst
van de gemeente. De resultaten uit deze bijeenkomst hebben geleid tot onder andere de
navolgende toevoeging aan het huidige beleid voor wat betreft het kernthema wonen.
Wonen: in de dorpen waar de gemeente zelf beschikt over (bouw)grond of in het
verleden heeft meegewerkt aan initiatieven van derden (die nog beschikken over
bouwgrond) wordt geen medewerking meer verleend aan woningbouwinitiatieven van
derden tenzij het dorpsvernieuwingsplannen, aanvullende plannen op het reguliere
woningbouwprogramma of nakoming van eerdere toezeggingen betreft;
Voor de overige twee kernthema’s is er sprake van verbreding en continuering van bestaand
beleid. Hiervoor wordt verwezen naar de ontwerp structuurvisie. Daarnaast zijn de
bestaande dorpsprofielen geactualiseerd en geven zij de bestaande situatie weer met een
doorkijk naar voorzien ontwikkelingen.
Terinzagelegging
De ontwerp structuurvisie 2014-2019 heeft ter inzage gelegen van 12 juni 2014 tot en met 23
juli 2014 en was in dezelfde periode voor iedereen digitaal te raadplegen op
www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast was het plan op www.borsele.nl te zien en lag het
gedurende de genoemde termijn voor een ieder ter inzage in het gemeentehuis van

Heinkenszand. Van het voorgaande is vooraf kennis gegeven in de Staatscourant, de
Bevelandse Bode en de gemeentelijke website.
Zienswijzen en overwegingen
Gedurende de termijn van ter inzage legging zijn zeven zienswijzen ontvangen. De
overwegingen/reacties zijn in een aparte bijlage (nota van antwoord structuurvisie)
behorende bij dit raadsvoorstel opgenomen. De zienswijzen hebben, zoals aangegeven in
de nota van antwoord, op enkele punten geleid tot een aanpassing van de ontwerp
structuurvisie.
De voornaamste aanpassingen betreffen:
Een economische tendens is dat bedrijven steeds kleiner en specialistischer of juist
groter en generalistischer worden. De ontwerp structuurvisie geeft al
beleidsuitgangspunten weer voor de kleine en specialistische bedrijven maar niet voor
de grotere solitaire bedrijven. De suggestie van een indiener van een zienswijze is om
een afzonderlijke paragraaf te wijden aan de grotere solitaire bedrijven. Deze suggestie
is overgenomen. Aan paragraaf 3.2 is een beleidsuitgangspunt toegevoegd (nummer 4
(de overige punten worden vernummerd)) dat gaat over de bestaande grotere solitaire
bedrijven. Hierin wordt aangegeven dat de gemeente bereid is mee te denken op het
moment dat zich een concrete vraag, naar bijvoorbeeld schaalvergroting, voordoet. Deze
vraag wordt vervolgens getoetst aan het beleid binnen de structuurvisie en de regionale
en provinciale kaders.
Door het toevoegen van voormeld beleidsuitgangspunt is het noodzakelijk paragraaf 6
van de structuurvisie hierop aan te passen. In paragraaf 6.2 wordt een alinea toegevoegd
met betrekking tot de financiële uitwerking van een verzoek tot uitbreiding van bestaande
solitaire bedrijven. Deze financiële uitwerking leidt tot het verzoek om het volgende beleid
vast te stellen:
Indien de gemeente zelf bedrijfsterreinen ontwikkelt neemt zij in de verkoopprijs
een bijdrage op voor ruimtelijke ontwikkelingen. Kopers betalen een extra bijdrage
specifiek voor herstructurering/revitalisering van verouderde bedrijfsterreinen,
waaronder het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Om concurrentie
vervalsing te voorkomen ten opzichte van bedrijven die grond kopen op de
reguliere bedrijfsterreinen wordt van particuliere initiatiefnemers die hun terrein
willen uitbreiden eenzelfde bijdrage gevraagd. In dit kader wordt voorgesteld een
bedrag van €10,00 per m² ten behoeve van duurzaamheidsmaatregelen en een
bijdrage van €5,00 per m² ten behoeve van het herstructureringsfonds. Bedoelde
bedragen worden verschuldigd op het moment dat planologische medewerking
noodzakelijk is om de gewenste ruimtelijke ontwikkeling te realiseren.
Eveneens in paragraaf 6 wordt aan het bestedingsdoel “waterbergingsfonds” de zinsnede
toegevoegd dat het waterbergingsfonds alleen benut wordt als het polderwatersysteem
niet onevenredig extra wordt belast. Deze zinsnede wordt toegevoegd naar aanleiding
van een zienswijze van het waterschap Scheldestromen;
De tekst van paragraaf 7 is opnieuw tegen het licht gehouden en herschreven. Dit vanuit
het oogpunt van verduidelijking. De essentie/strekking van de tekst is hetzelfde gebleven.
(Ambtelijke) wijzigingen bestemmingsplan
Voorgesteld wordt om met de vaststelling van de structuurvisie tevens een aantal
(ambtelijke) wijzigingen door te voeren.
Deze wijzigingen hebben betrekking op:
de wijziging van de periode waarvoor de structuurvisie geldt. “Structuurvisie 20142019” wordt “structuurvisie 2015-2020” aangezien dit meer recht doet aan de looptijd
van de structuurvisie;
het oplossen van enkele tekstuele onvolkomenheden of het verduidelijken van teksten
en of kaarten.

Uitvoering/Communicatie
Na vaststelling door uw raad worden de wijzigingsvoorstellen zoals hierboven beschreven
verwerkt en de structuurvisie op ruimtelijkeplannen.nl gepubliceerd. Voorts worden degenen
die een zienswijze hebben ingediend schriftelijk op de hoogte gebracht.
De publicatie van de vaststelling zal plaatsvinden in de Staatscourant en de Bevelandse
Bode. Na de vaststelling van de structuurvisie staan hier verder geen bezwaar- en
beroepsmogelijkheden meer open
Besluit
Ingestemd wordt met het raadsvoorstel (met bijlage) tot (gewijzigde) vaststelling van de
structuurvsie 2015-2020.
Ingestemd wordt met de beantwoording van de zienswijzen zoals verwoord in de nota van
antwoord.
Ingestemd wordt met het vragen van een bijdrage ten behoeve van
herstructurering/revitalisering van verouderde bedrijfsterreinen ingeval van uitbreiding van
bestaande solitaire bedrijven.
Ter inzage liggende stukken
Er liggen geen stukken ter inzage.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Borsele,
E.J. Gelok,

burgemeester.

J.P. van den Berge,

secretaris.

