
Memo 

Aan: de leden van de gemeenteraad 

Cc:  

Van: wethouder Hiddinga 

Datum: 20 september 2018 

Kenmerk:  

Onderwerp: bestemmingsplan Centrum Terborg 2018 

 
Naar aanleiding van de bespreking van het raadsvoorstel “vaststelling bestemmingsplan Centrum Terborg 
2018” tijdens de vergadering van de commissie FL op 19 september jl. zijn er een aantal punten naar voren 
gekomen, die nog een nadere verduidelijking nodig hebben.  
 
Bestemmingsplan Kom Terborg 2011 versus bestemmingsplan Centrum Terborg 2018 
Er heeft nog nooit een bestemmingsplan voor het centrum van Terborg gegolden (gebied globaal tussen 
Walstraat en Gravenpad). Er is wel een geldig bestemmingsplan Kom Terborg, maar het bovengenoemde 
gebied is in dit bestemmingsplan niet meegenomen, zoals te zien is op onderstaande uitsnede van het 
bestemmingsplan Kom Terborg op de website www.ruimtelijkeplannen.nl. 
 

 
 
Uitstellen vaststellen bestemmingsplan 
Er is een wettelijke verplichting, dat de gemeenteraad 12 weken na het einde van de terinzagelegging van 
het ontwerpbestemmingsplan, het bestemmingsplan moet vaststellen. Doet de gemeenteraad dat niet 
binnen deze 12 weken, dan vervalt de voorbereidingsbescherming. In dit geval heeft dit verstrekkende 
gevolgen, omdat er geen bestemmingsplan geldt voor het centrum van Terborg. Als er een aanvraag 
omgevingsvergunning wordt ingediend, dan kan alleen aan de bouwverordening worden getoetst (vooral een 
technische toets) en kunnen zich ongewenste ontwikkelingen voordoen, die niet zijn tegen te houden, want 
je hebt geen weigeringsgrond of aanhoudingsgrond. 
 
Wachten op de omgevingsvisie 
In het kader van de Omgevingswet is het voor het opstellen van een omgevingsplan van belang, dat de 
bestemmingsplannen digitaal op orde zijn. Het is, mede gezien het bovenstaande punt, niet raadzaam om te 
wachten op de omgevingsvisie. Mochten er uit de omgevingsvisie hele specifieke zaken komen, die anders 
zijn dan nu in het bestemmingsplan worden geregeld, dan kan naar aanleiding daarvan altijd nog op dat 
moment het bestemmingsplan worden gewijzigd. 
 
Verschil in Centrum-1 en Centrum-2 
De centrumbestemming is een brede bestemming die vele functies toestaat. Alle panden in de Hoofdstraat 
kunnen als woon/winkelpand gebruikt worden. Het enige verschil tussen de beide bestemmingen is, dat er 
bij Centrum-2 iets extra’s is toegevoegd, nl. dat de gehele begane grond voor wonen gebruikt mag worden 
en bij Centrum-1 pas vanaf 6 meter uit de voorgevel. Het uitsluiten van de eerste 6 meter voor bewoning is 
een gebruikelijke constructie, die in gebieden waar men een winkelplint wil hebben, wordt toegepast. Vaak is 



dan zelfs de hele begane grond uitgesloten voor bewoning, zoals bijv. in de centrumbestemming in het 
bestemmingsplan Kom Varsseveld. De keuze voor de winkelconcentratie in het eerste deel van de 
Hoofdstraat en ons beeld, dat de Hoofdstraat nog steeds potentie heeft als winkelstraat van Terborg, is 
mede ingegeven en bevestigd door opmerkingen in het Stadsplan 2020 van vereniging Terborgs Belang en 
het Regionaal Afsprakenkader Detailhandel. 
 
Momenten van overleg met betrokkenen 
 
30 mei 2018:   overleg met bestuur ondernemersvereniging Terborg Centraal en 

belangenvereniging Terborgs Belang met als doel om enerzijds wensen en/of ideeën 
in te brengen en anderzijds hulp bij de inventarisatie. 

 
4 juni 2018:   n.a.v. bovengenoemd overleg mail aan Terborg Centraal en Terborgs Belang 

waarbij de concept verbeelding en inventarisatielijst wordt toegestuurd met het 
verzoek om binnen twee weken op- of aanmerkingen door te geven. 

 
10 juni 2018:   mail van Terborg Centraal met opmerkingen op de inventarisatielijst.  

Van Terborgs Belang is geen reactie ontvangen. 
 
12 juli 2018:    inloopavond voor belangstellenden bij café Van der Eem in Terborg. 
 
17 juli 2018:  n.a.v. inloopavond gesprek met enkele indieners van een zienswijze over hoe het 

indienen van een zienswijze aangepakt kan worden en wat de procedure is. Naar 
aanleiding van dit gesprek hebben de indieners van een zienswijze besloten om huis 
aan huis in de Hoofdstraat een brief in de bus te doen met uitleg over het 
voornemen om een zienswijze in te dienen en een uitnodiging om hierover op 13 
augustus 2018 met elkaar van gedachten te wisselen. 

 
13 augustus 2018: bijeenkomst in de vm. kleuterschool in Terborg. Daarbij hebben de initiatiefnemers 

twee voorbeeldteksten voor het indienen van een zienswijze aan de aanwezigen 
overhandigd en is gesproken over de “knip”.  

 
 


