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GEMEENTERAAD 

Onderwerp: Bestenuningsplan Buitengebied Borger-Odoorn en bijbehorend 
PlanMER 

Registratienummer: 18.00654 

De raad van de gemeente Borger-Odoom; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr. 18.01840; 

gezien het bestenuningsplan buitengebied plus bijbehorend Plan MER; 

gelet op: 
het feit dat het bestemmingsplan Buitengebied plus bijbehorend Plan MER conform het 
bepaalde in artikel3.8lid 1 van de Wet Ruimtelijke Ordening juncto de algemene 
voorbereidingsprocedure ex artikel3.4 Algemene Wet Bestuursrecht met ingang van 29 
maart 2018 voor de duur van zes werkweken voor een ieder ter inzage hebben gelegen; 

het feit dat gedurende bovengenoemde termijn een ieder in de gelegenheid is gesteld om 
een zienswijze in te dienen bij de gemeenteraad; 

het feit dat naar aanleiding van de tervisielegging van het ontwerpbestenuningsplan 
meerdere zienswijze naar voren zijn gebracht; 

het feit dat gemotiveerd is ingegaan op de ingediende reacties en zienswijzen in de 
gemeentelijke "Nota zienswijzen en ambtshalve wijzigingen ontwerpbestenuningsplan 
Buitengebied Borger-Odoom", met nummer 18.01869; 

de doorgevoerde wijzigingen in de regels zijn verwoord in het document "Overzicht van 
de aanpassingen in de regels", welke onlosmakelijk is verbonden aan dit besluit, met het 
nummer 18.01878; 

het bepaalde in de Wet Ruimtelijke ordening; 

het feit dat er geen exploitatieplan in het kader van de Grondexploitatiewet benodigd is 
omdat het hier gaat om een actualiseringsplan; 
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BESLUIT: 

1. De ingediende zienswijzen ontvankelijk verklaren. 
2. Instemmen met de conclusies in de Nota Zienswijzen (18.01869). 
3. Het bestemmingsplan Buitengebied Borger-Odoorn NL.IMR01681.00BP0030-VG01 

gewijzigd vaststellen. 
4. Het bijbehorende Plan MER vaststellen. 
S. Geen exploitatieplan ex artikel 6.12 Wet ruimtelijke ordening vaststellen. 
6. Het vastgestelde plan en het Plan MER op de gebruikelijke wijze bekend te maken. 

Vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 29-11-2018 

De gemeenteraad van Borger-Odoorn, 
de locogriffier, de voorzitter, 

~ 
E. Gringhuis 


