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1 1  I n l e i d i n g  

Elke gemeente dient op grond van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) om de 

tien jaar haar bestemmingsplannen te herzien of zo mogelijk een verlengings-

besluit te nemen, dan wel een beheersverordening vast te stellen. Indien de 

gemeenteraad dit niet tijdig doet, vervalt haar bevoegdheid om leges te hef-

fen voor diensten die verband houden met het bestemmingsplan (bijvoorbeeld 

in het kader van omgevingsvergunningen). Een bestemmingsplan dat op het 

tijdstip van inwerkingtreding van de Wro (1 juli 2008) ten minste vijf jaar oud 

is, moet binnen vijf jaar (dus voor 1 juli 2013) worden vervangen door een 

nieuw bestemmingsplan of door een beheersverordening
1
. 

 

Bij de behandeling van de Wro door het parlement is de beheersverordening 

toegevoegd aan het ruimtelijk instrumentarium van gemeenten. Hiermee is de 

mogelijkheid gecreëerd om voor ‘laag dynamische’ gebieden op een snelle en 

eenvoudige wijze een nieuw juridisch-planologisch regiem vast te stellen. De 

gemeente Borger-Odoorn werkt momenteel aan het bestemmingsplan Buiten-

gebied. Het gaat echter nog wel enige tijd duren voordat het bestemmingsplan 

Buiengebied kan worden vastgesteld. De gemeente heeft besloten om een 

beheersverordening op te stellen als ‘tijdelijke maatregel’ om de leges veilig 

te stellen. De beheersverordening zal zo snel mogelijk worden vervangen door 

een bestemmingsplan. Het bestemmingsplan zal meer inhoud geven aan de 

beleidsdoelstellingen van de provincie Drenthe en de gemeente Borger-Odoorn 

ten aanzien van haar buitengebied. De voorbereidingen voor het nieuwe be-

stemmingsplan zijn reeds in gang gezet.  

 

Voor het buitengebied vigeren de bestemmingsplannen Buitengebied gemeente 

Borger (13 mei 1997) en Buitengebied gemeente Odoorn (27 september 1996). 

Ook zijn er in de loop der tijd meerdere wijzigingsplannen vastgesteld en zijn 

er procedures gevolgd, waarmee kon worden afgeweken van het bestemmings-

plan (onder andere artikel 19-procedures onder de oude Wet op de Ruimtelijke 

Ordening); deze plannen maken ook onderdeel uit van de voorliggende be-

heersverordening.  

 

Voor alle verouderde plannen (plannen die nog niet raadpleegbaar zijn op 

www.ruimtelijkeplannen.nl) legt deze beheersverordening de planologisch-

juridische regeling opnieuw vast. Daarop zijn drie uitzonderingen. In de eerste 

plaats zijn gebieden waar ‘nieuwe ruimtelijke ingrepen’ plaatsvinden buiten 

het beheersgebied gelaten. Alleen de (beperkte) ontwikkelingsmogelijkheden 

uit de vigerende plannen zijn overgenomen in deze beheersverordening. In de 

tweede plaats is voor sommige percelen niet van de vigerende regeling, maar 

                                                   
1
  Zie artikel 3.1, lid 4 Wro en artikel 9.1.4 Invoeringswet Wro. 
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van het ‘bestaande (legale) gebruik’ uitgegaan. Daarvoor is gekozen als dat 

beter past bij de actualiteit en het gebruik of de bebouwing op een legale 

manier tot stand is gekomen. In de derde plaats is aangesloten bij enkele ‘re-

gelingen van het Rijk en de provincie’ die sinds de vaststelling van het ‘moe-

derplan’ zijn uitgekomen. Hierbij valt te denken aan richtlijnen op het gebied 

van archeologie en externe veiligheid, maar ook aan het vernieuwde omge-

vingsbeleid dat is vertaald in de Omgevingsvisie Drenthe en de Provinciale 

Omgevingsverordening en dat deels ook geldt voor het buitengebied. Deze 

derde uitzondering leidt bovenal tot inperking van de bestaande regeling. Al 

met al maakt deze beheersverordening dus geen ontwikkelingen mogelijk en 

legt het de bestaande (planologisch-juridische) situatie vast. 

 

De ligging en globale begrenzing van het beheersgebied zijn aangegeven op de 

overzichtskaart.  

 

Het volgende hoofdstuk geeft het beleidskader voor het beheersgebied weer. 

Daarbij wordt alleen ingegaan op beleidsdocumenten die van invloed zijn op 

de juridische regeling van deze beheersverordening. Het gaat hier niet om 

beleid voor nieuwe ontwikkelingen, maar om het ruimtelijk beleid zoals dat op 

dit moment van toepassing is voor het gemeentelijk buitengebied. In hoofdstuk 

3, de planbeschrijving, gaat het om de huidige situatie binnen het beheersge-

bied en de juridische regeling voor de toekomst. Hoofdstuk 4 betreft de toets 

aan wet- en regelgeving op het gebied van natuur, milieu, archeologie en der-

gelijke. 

 

BEHEERSGEBIED 

LEESWIJZER 
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2 2  B e l e i d s k a d e r  

2 . 1   

R i j k  

De op 1 juli 2008 in werking getreden Wro kent ten opzichte van zijn voorgan-

ger een aantal nieuwe instrumenten. Eén daarvan is de beheersverordening. 

De beheersverordening is in de wet opgenomen om met het oog op het beheer 

van een gebied het bestaande gebruik snel en effectief te kunnen vastleggen in 

een gebied waar geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien. Het gaat 

dus om een beheerregeling. Daarnaast heeft de beheersverordening een digita-

le component en sluit zij aan bij de digitale opzet van het overige Wro-

instrumentarium.  

 

In de Handreiking Beheersverordening Wro is aangegeven dat de beheersveror-

dening bestaat uit: 

- een object dat bestaat uit het gebied waarop de beheersverordening 

betrekking heeft; 

- een of meer objecten binnen het gebied; 

- regels die gekoppeld zijn aan het gebied en/of de objecten binnen het 

gebied en die gericht zijn op het beheer van het gebied; 

- regels die gaan over gebruiken, bouwen, aanleggen en slopen, afwijken 

met een omgevingsvergunning en overgangsrecht.  

 

Een beheersverordening gaat vergezeld van een toelichting waarin gemoti-

veerd wordt beschreven: de keuze voor het instrument beheersverordening, 

waarom er geen ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien en welke onder-

zoeken hebben plaatsgevonden. Ook bevat de toelichting een uitleg van de 

regels.  

 

Deze paragraaf is mede ontleend aan de Handreiking Beheersverordening Wro 

(VNG, september 2011) en Supplement Op dezelfde leest, Van Bestemmings-

plan naar Beheersverordening (december 2012). 

2 . 2   

P r o v i n c i e  

Het provinciaal beleidskader is verwoord in de Omgevingsvisie Drenthe en de 

Provinciale Omgevingsverordening.  

 

De missie van de provincie Drenthe is “het koesteren van de Drentse kernkwa-

liteiten en het ontwikkelen van een bruisend Drenthe, passend bij deze kern-
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kwaliteiten”. De provincie heeft de ambitie om de ruimtelijke identiteit van 

Drenthe te versterken. Dit kan door nieuwe ontwikkelingen te bezien in sa-

menhang met de kernkwaliteiten. De kernkwaliteiten die zijn opgenomen in de 

Omgevingsvisie Drenthe zijn: rust, ruimte, natuur en landschap en oorspronke-

lijkheid. 

 

C o n v en an t  a r c h eo lo g i e  

De provincie Drenthe, de vereniging van Drentse Gemeenten en LTO Noord 

Drenthe hebben een overeenkomst gesloten die betrekking heeft op het effec-

tief beschermen van het archeologisch bodemarchief. De overeenkomst geeft 

inhoud aan een werkbaar pakket aan regels, toegesneden op agrarische activi-

teiten. Partijen zijn overeengekomen dat een aantal grondbewerkingen, on-

danks dat ze dieper gaan dan 0,3 m, niet of nauwelijks van invloed zijn op de 

mogelijkheden om het (eventueel) aanwezige archeologisch bodemarchief te 

kunnen lokaliseren, te onderzoeken en/of in situ (in de bodem) te behouden. 

Het gaat hierbij om grondbewerkingen in de vorm van het aanbrengen van 

drainage, niet-bodemkerende werkzaamheden ten behoeve van het oplossen 

van een verdichte bodemstructuur (woelen) tot maximaal 0,1 m onder bouw-

voor van 0,3 m. De regels die zijn opgenomen in de overeenkomst zijn ver-

werkt in de regels van de voorliggende beheersverordening. 

2 . 3   

G e m e e n t e  

Naast de vigerende bestemmingsplannen, gelden er ook diverse sectorale no-

ta’s. De belangrijkste nota’s met gevolgen voor deze beheersverordening zijn 

de nota Een archeologische verwachtingen- en beleidskaart – Gemeente 

Odoorn (augustus 2011) en de Groenbeleidsvisie ‘Groen moet je doen’ (sep-

tember 2006).  

Wat betreft de beleidslijnen is in hoofdstuk 3 aangegeven welke gevolgen dit 

voor de beheersverordening heeft gehad.  

 

Verder beschikt de gemeente over de Structuurvisie Borger-Odoorn ‘Verbinding 

geeft perspectief’ (december 2010) en de Toekomstvisie Borger-Odoorn ‘Hoe 

verder je kijkt, hoe meer je ziet’ (november 2009). In beide visies zijn kansen 

en ontwikkelingen van de gemeente Borger-Odoorn voor de aankomende jaren 

opgenomen. De voorliggende beheersverordening is echter conserverend van 

aard, daarom zal verder niet op bovenstaande visies worden ingegaan.  

 

De vigerende bestemmingsplannen zijn beleidsmatig niet meer actueel.  

 

A r ch e o lo g i e  en  cu l t u u r h i s t o r i e  

Met de inwerkingtreding van de Wamz (2007) en de herziening van de Monu-

mentenwet (1988) zijn overheden wettelijk verplicht om archeologische waar-

den mee te laten wegen in ruimtelijke planprocedures. Omdat de invulling van 

ruimtelijke plannen vooral een gemeentelijke taak is, zijn gemeenten verplicht 
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om het archeologisch bodemarchief te beschermen en daarvoor passend ar-

cheologiebeleid te formuleren.  

 

In 2010 is in het Besluit ruimtelijke ordening opgenomen dat gemeenten bij het 

maken van bestemmingsplannen rekening moeten houden met cultuurhistori-

sche waarden. Beide aspecten heeft de gemeente Borger-Odoorn verwoord in 

haar archeologiebeleid. 

 

De gemeente heeft in 2011 haar boven- en ondergrondse archeologie in kaart 

gebracht. Dit heeft geleid tot de Archeologische beleidsadvieskaart van de 

gemeente. De gemeenteraad heeft deze kaart op 8 december 2011 vastge-

steld. 

 

In de nota van de gemeente Borger-Odoorn ‘Een archeologische verwachtingen 

en beleidsadvieskaart’ is verwoord hoe de gemeente omgaat met archeolo-

gische en cultuurhistorische waarden binnen haar grondgebied. De nota gaat 

gepaard met enkele kaarten: de Archeologische Bronnenkaart, de Landschaps- 

en archeologische verwachtingenkaart en de Archeologische beleidsadvies-

kaart. Op de Archeologische Bronnenkaart zijn alle geïnventariseerde vind-

plaatsen en cultuurhistorische objecten weergegeven. De Landschaps- en 

archeologische verwachtingenkaart geeft aan waar de kans op het voorkomen 

van archeologie laag, middelhoog of hoog is. De Archeologische beleidsadvies-

kaart is samengesteld op basis van de Archeologische verwachtingenkaart, de 

geïnventariseerde vindplaatsen, het overzicht van al (archeologisch) onder-

zochte terreinen en de beleidsrichtlijnen van de provincie Drenthe voor de 

terreinen die als provinciaal belang archeologie zijn aangemerkt.  

 

Bij het opstellen van de Archeologische beleidsadvieskaart heeft een inventari-

satie plaatsgevonden. Voor de informatie over de vindplaatsen en cultuurhisto-

rische objecten is gebruikgemaakt van de Archeologische Monumentenkaart 

(AMK), het Archeologisch Informatie Systeem (ARCHIS), Kennis Infrastructuur 

Cultuurhistorie (KICH), historische (kaart)gegevens, literatuur, geomorfolo-

gische kaarten en bodemkaarten en het Actueel Hoogtebestand Nederland 

(AHN). De Archeologische beleidsadvieskaart geeft enkele verwachtingswaar-

den: 

- hoge of middelhoge verwachting; 

- hoge of middelhoge verwachting (mogelijk verstoord); 

- hoge verwachting (dekzandkoppen in beekdal); 

- hoge verwachting (stuifzandgebieden); 

- middelhoge of lage verwachting (veenkoloniaal gebied); 

- middelhoge of lage verwachting (veenkoloniaal gebied) - mogelijk ver-

stoord; 

- bebouwing. 

 

Het archeologiebeleid is bepalend voor de archeologische monumentenzorg en 

de cultuurhistorische waarden binnen de gemeente Borger-Odoorn. De volgen-

de uitgangspunten worden door de gemeente gehanteerd. 
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- Het gemeentelijk beleid richt zich primair op behoud in situ van waar-

devolle archeologische vindplaatsen. Bij ruimtelijke ingrepen met een 

groot maatschappelijk belang en als er geen alternatieven zijn om de 

vindplaats te behouden, moeten de archeologische waarden worden op-

gegraven (behoud ex situ). 

- Archeologisch onderzoek dient conform de vigerende versie van de Kwa-

liteitsnorm Nederlandse Archeologie (KNA) te worden uitgevoerd. 

- De gemeente wil nadrukkelijk een regierol nemen ten aanzien van het 

gemeentelijk archeologisch erfgoed. Daarom wil zij vanuit haar rol als 

bevoegd gezag, voorafgaand aan de uitvoering van het onderzoek, alle 

Programma’s van Eisen voor archeologisch onderzoek ter instemming 

voorgelegd krijgen. 

 

A f w eg i n g  

In de beheersverordening zijn de volgende dubbelbestemmingen opgenomen 

ten aanzien van de archeologische (verwachtings)waarden: Waarde - Archeolo-

gie 1, Waarde - Archeologie 2 en Waarde - Archeologie 3. In de planbeschrij-

ving is te lezen op welke wijze het archeologiebeleid is doorvertaald.  
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3 3  B e s c h r i j v i n g  

g e b i e d  e n  b e -

h e e r s v e r o r d e n i n g  

De voorliggende beheersverordening bestaat uit een toelichting, regels en zes 

kaarten (de bestaande situatie, vigerende plankaarten, belemmeringenkaart, 

toetsingskaart en de deelgebiedenkaart). 

 

De regels bestaan uit een samenvoeging van de regels van de bestemmings-

plannen Buitengebied Borger en Buitengebied Odoorn. De inhoudelijke regeling 

van de verschillende bestemmingen is zo veel mogelijk overgenomen. Voor 

zover de geldende regels strijdig waren met de provinciale Omgevingsverorde-

ning zijn deze passend gemaakt. Een aantal bestemmingen uit de vigerende 

bestemmingsplannen komen niet meer voor, omdat deze gewijzigd zijn of 

buiten het verordeningsgebied vallen.  

 

Naast bovenstaande is er sprake van inpassing van beleid en regelgeving. Hier-

bij moet worden gedacht aan een vertaling van het reeds van kracht zijnde 

omgevingsbeleid en regelgeving zoals archeologie en externe veiligheid. Het 

betreft een vertaling van te beschermen waarden en veiligheidszones naar een 

ruimtelijke regeling. Het betreffen geen ontwikkelingen in de zin van artikel 

3.38 van de Wet ruimtelijke ordening. 

 

Op kaart 1 is de bestaande situatie opgenomen, dit betreft een inventarisatie 

van de feitelijke situatie. Kaart 2 betreft de vigerende bestemmingsplankaar-

ten van de bestemmingsplannen Buitengebied Borger en Buitengebied Odoorn. 

Kaart 3 is de belemmeringenkaart, hierop zijn de belemmeringen opgenomen 

op het gebied van milieu en archeologie. De toetsingskaart, kaart 4, is conform 

de vigerende bestemmingsplannen. Hierop zijn opgenomen: open gebieden, 

voorkeursgebieden voor bosontwikkeling, hydrologische aandachtsgebieden, 

essen, keiwegen. De aanwezige landschappen zijn verwerkt op kaart 5 deelge-

bieden. In artikel 3 Agrarisch - Grondgebonden en artikel 4 Agrarisch - Inten-

sief worden de ontwikkelingsmogelijkheden per deelgebied aangegeven. 

Binnen de gemeente Borger-Odoorn is een ‘veestallingen’regeling van kracht, 

deze is opgenomen in kaart 6.   

 

In het navolgende wordt bestemmingsgewijs aangegeven hoe de regelingen in 

de geldende bestemmingsplannen Buitengebied van de voormalige gemeenten 

Borger en Odoorn in deze beheersverordening zijn opgenomen 
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A l g em e e n  

In tegenstelling tot de opzet zoals die is gehanteerd in de geldende bestem-

mingsplannen Buitengebied, maken de agrarische bouwvlakken geen onderdeel 

meer uit van de gebiedsbestemmingen. De reden hiervoor is dat uitsluitend 

gebruiks- en bebouwingsveranderingen waarvoor een omgevingsvergunning 

nodig is, in deze beheersverordening zijn opgenomen. Hetzelfde geldt voor 

andere functies zoals bedrijvigheid, recreatie, sport en wonen. Al deze activi-

teiten zijn als het ware als kleine postzegels specifiek geregeld, waarbij uiter-

aard is aangesloten bij de mogelijkheden die de geldende bestemmingsplannen 

bieden.  

 

Ook de beschrijving in hoofdlijnen in de geldende bestemmingsplannen, welke 

betrekking had op alle bestemmingen, is niet meer in deze beheersverordening 

opgenomen. Deze beschrijving in hoofdlijnen heeft als doel nieuwe ontwikke-

lingen nader te begeleiden. De beheersverordening maakt slechts die ontwik-

kelingen mogelijk die een incidenteel karakter hebben en geen structureel 

karakter, daarom is afgezien van het opnemen van deze beschrijving in hoofd-

lijnen. In de Wet ruimtelijke ordening is deze beperking voor het opstellen van 

een beheersverordening opgenomen. In de wet staat dat een beheersverorde-

ning kan worden vastgesteld waarin het beheer van dat gebied overeenkomstig 

het bestaande gebruik kan worden geregeld. Nieuwe ontwikkelingen zijn niet 

toegestaan, daarvoor is een bestemmingsplan nodig. Incidenteel gebruik zoals 

dat in het geldende bestemmingsplan in de regels is opgenomen, mag ook weer 

in de beheersverordening worden opgenomen. De ontwikkelingen met een 

incidenteel karakter zijn in de geldende bestemmingsplannen Buitengebied 

geregeld met een vrijstellingsbevoegdheid en de ontwikkelingen met een 

structureel karakter zijn geregeld met een wijzigingsbevoegdheid. Ontwikke-

lingen met toepassing van een wijzigingsbevoegdheid worden als nieuwe ont-

wikkelingen aangemerkt. Vestiging van nieuwe agrarische bedrijven en 

vergroting van een aaneengesloten oppervlak van 1 ha tot 1,5 ha zijn in deze 

beheersverordening dan ook niet meer mogelijk. Indien behoefte bestaat aan 

deze ontwikkelingen is realisering daarvan niet meer mogelijk met een wijzi-

gingsbevoegdheid. De mogelijkheid om hieraan mee te werken, bestaat uit het 

verlenen van een omgevingsvergunning, welke in strijd is met de beheersver-

ordening. Als voorwaarde geldt dat moet worden aangetoond dat de beoogde 

activiteit niet in strijd is met een goede ruimtelijke ordening en de motivering 

van het besluit tot medewerking een goede ruimtelijke onderbouwing bevat. 

 

A g r a r i s ch e  b e s t em m i n g e n  

Er is onderscheid gemaakt tussen de grondgebonden agrarische bedrijven en de 

intensieve agrarische bedrijven. De bestemming kwekerij is gehandhaafd. De 

regeling van de oppervlakte van dierenverblijven ten behoeve van fokkerijen, 

mesterijen en/of pluimvee is afhankelijk van de bestemming waarin deze ont-

wikkeling plaatsvindt. Hierbij is zo veel mogelijk aangesloten bij de bestaande 

regeling. Hetzelfde geldt voor de regeling voor de bouw van sleufsilo's en een 

tweede dienstwoning. Het stellen van nadere eisen ten aanzien van de plaats 

van bebouwing ten behoeve van agrarische bedrijven is uit de geldende be-
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stemmingsplannen overgenomen. Ook de algemene toetsingscriteria voor het 

toestaan van vorenvermelde activiteiten zijn uit de geldende bestemmings-

plannen overgenomen. 

 

B e d r i j f s b e s t e m m i n g en  

Hieronder worden gerekend de bedrijfsbestemmingen Bedrijf B1 en B2 en de 

gedetailleerde bestemmingen. 

 

B e d r i j f  -  B 1  e n  B e d r i j f  -  B 2  

De niet-agrarische bedrijven zijn bestemd voor bedrijven. Hierbij is een onder-

scheid gehanteerd tussen bedrijven die een functie hebben met het buitenge-

bied (Bedrijf - B1) en bedrijven die geen functie hebben met het buitengebied 

(Bedrijf - B2). Voor een bedrijf met de bestemming Bedrijf - B1 kan het moge-

lijk zijn om middels afwijking uit te breiden tot ten hoogste 25% van het be-

staande oppervlak. Een bedrijf met de bestemming Bedrijf - B2 mag uitsluitend 

uitbreiden met 10%.  

 

G e d e ta i l l e e r d e  b e s t em m i n g e n  

Hieronder zijn begrepen de composteerinrichting, dierenpension, gaslocatie, 

ijzerhandel, openbaar nut, zandwinning. De bestaande bebouwingsmogelijkhe-

den zijn vastgelegd.  

Bij de composteerinrichting, dierenpension en ijzerhandel is één bedrijfswo-

ning toegestaan. Het bedrijventerrein nabij Musselkanaal heeft eveneens een 

geëigende bestemming gekregen. De bestaande bedrijfsvoering is toegestaan 

alsook de bedrijvigheid voor zover deze is te rangschikken in de categorieën 1 

en 2 van de Staat van bedrijven van de landelijke VNG-brochure Bedrijven en 

Milieuzonering. 

 

R e c r e a t i ev e  b e s t em m i n g en  

Hieronder worden begrepen de dagrecreatieve en de verblijfsrecreatieve voor-

zieningen. Onder de dagrecreatieve voorzieningen zijn begrepen de recreatie-

ve fiets-, voet- en ruiterpaden en de voorzieningen ten behoeve van de 

boomkroonwandelingen. Onder de verblijfsrecreatieve voorzieningen zijn be-

grepen alle recreatiewoningen, groepsaccommodaties en de campings. De 

afzonderlijke ijsbanen, manege en tennisbanen zijn als zodanig bestemd. De 

terreinen voor verblijfsrecreatie zijn overigens niet meegenomen in deze be-

heersverordening. 

 

W o o n b es t e m m i n g en  

Bestaande woningen zijn voorzien van de bestemming Wonen. Bij de bebou-

wingsmogelijkheden is aangesloten bij de bestaande regelingen van het be-

stemmingsplan Buitengebied Borger en het bestemmingsplan Buitengebied 

Odoorn. 

 

B e l em m er i n g en  

Op de belemmeringenkaart (kaart 3) zijn enkele belemmeringen vermeld, 

zoals de aanwezigheid van een gasleiding, hoogspanningsleiding, terreinen met 
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archeologische (verwachtings)waarden en een geluidszone industrielawaai. In 

de regels van deze beheersverordening zijn deze zaken geregeld. 

 

A l g em e n e  r eg e l s  

Hieronder zijn opgenomen: 

- anti-dubbeltelregel; 

- algemene bouwregels 

- algemene gebruiksregels; 

- algemene afwijkingsregels; 

- overige regels; 

- overgangs-en slotregels. 

 

De anti-dubbelregel en de overgangsregels zijn afgeleid van het Besluit ruimte-

lijke ordening. 

Er heeft een inventarisatie plaatsgevonden wat onder bestaand gebruik wordt 

verstaan, dit om een zo actueel mogelijk beeld te krijgen. Een andere reden is 

dat zo veel mogelijk rekening wordt gehouden met bestaande rechten. Niet 

alleen de bestaande rechten ten tijde van het opstellen van de bestemmings-

plannen Buitengebied, maar ook rechten die hierna zijn verleend, dienen te 

worden gerespecteerd. 

In de algemene gebruiksregels is bepaald dat de gronden en bestaande bouw-

werken mogen worden gebruikt overeenkomstig  het bestaande gebruik zoals 

op kaart 1 (bestaande situatie) is aangegeven.  

Daarnaast mogen gronden en bestaande bouwwerken tevens worden gebruikt 

overeenkomstig het gebruik zoals aangegeven op kaart 2 (vigerende bestem-

mingen) en de regels van de beheers verordening, indien dat hiermee in over-

eenstemming is. Deze bepaling is een verruiming van het bestaande gebruik. 

Indien een gebruik niet overeenkomt het bestaande gebruik zoals aangegeven 

op de lijst bestaande functies, maar wel in overeenstemming is met de vige-

rende bestemmingen (zie kaart 2) en de bijbehorende regels is dat gebruik ook 

toegestaan. 
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4 4  T o e t s  a a n  d e  w e t -  

e n  r e g e l g e v i n g  

Deze beheersverordening is conserverend van aard. Voor zover zij ruimtelijke 

ontwikkelingen mogelijk maakt, gaat het om ontwikkelingen die ook al in de 

vigerende bestemmingsplannen zijn geregeld, dan wel in de bestaande legale 

situatie zijn toegestaan. Als in de toekomst wel nieuwe ruimtelijke ontwikke-

lingen plaatsvinden, zal daarvoor een afzonderlijke bestemmingsplanprocedure 

worden opgestart (inclusief onderzoeksverplichtingen). Gelet op het conserve-

rend karakter van deze beheersverordening is er geen aanleiding om te veron-

derstellen dat de uitvoering ervan leidt tot nadelige milieugevolgen. 

Onderzoek op dit punt kan dan ook achterwege blijven. In het navolgende 

worden wel alle onderzoeksaspecten volledigheidshalve kort nagelopen. 

4 . 1   

W e t  g e l u i d h i n d e r  

De Wet geluidhinder heeft als belangrijkste doel het bestrijden en voorkomen 

van geluidhinder. Op grond van de wet zijn verschillende vormen van geluid-

hinder te onderscheiden die directe raakvlakken hebben met de ruimtelijke 

ordening. Met betrekking tot het landelijk gebied van Borger-Odoorn dient 

rekening te worden gehouden met wegverkeerslawaai en geluid ten gevolge 

van inrichtingen. 

 

W e g v er k e e r s l aw a a i  

Op grond van de Wet geluidhinder hebben alle wegen een geluidzone, tenzij ze 

deel uitmaken van een woonerf of indien sprake is van een maximumsnelheid 

van 30 km/uur. Dit houdt in dat alle wegen in het plangebied in principe ge-

luidzoneplichtig zijn.  

 

Indien geluidgevoelige bebouwing langs de zoneplichtige wegen dichter naar 

de weg toe wordt gebouwd, zal moeten worden voldaan aan de voorkeurs-

grenswaarde of een hogere verkregen grenswaarde op grond van de Wet ge-

luidhinder. Het plan maakt in een enkel geval de bouw van een nieuwe 

bedrijfswoning mogelijk (indien nog geen gebruik is gemaakt van deze moge-

lijkheid). Ook bij de bouw van een nieuwe bedrijfswoning zal moeten worden 

onderzocht of wordt voldaan aan de Wet geluidhinder. Deze toetsing zal 

plaatsvinden voor het verlenen van een omgevingsvergunning.  
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4 . 2   

M i l i e u b e h e e r  

Er zijn diverse bedrijven in het beheersgebied gelegen. Twee categorieën kun-

nen worden onderscheiden: agrarische bedrijvigheid en overige bedrijvigheid. 

Milieuzoneringsplichtige bedrijvigheid is in het plangebied niet aanwezig. Voor 

de agrarische bedrijvigheid en overige bedrijvigheid gelden geen planologische 

belemmeringen voor de omgeving van deze bedrijven. De aan te houden af-

standen tot deze vormen van bedrijvigheid wordt gereguleerd via het milieu-

spoor. 

 

Buiten het plangebied, binnen de gemeente Vlagtwedde, liggen het Bedrijven-

park Zuid Groningen en de AVEBE-locatie. Deze locatie is op grond van artikel 

53 van de Wet geluidhinder zoneringsplichtig. Een gedeelte van de geluidszone 

is gelegen binnen de gemeente Borger-Odoorn. Voor zover van toepassing is de 

geluidszone opgenomen op de belemmeringenkaart (kaart 3).   

4 . 3   

B o d e m  

De provinciale Bodematlas (internetversie) geeft de (mogelijke) bodemveront-

reinigingslocaties aan en geeft de voortgang van het bodemonderzoek en de 

sanering. De Bodematlas maakt per locatie onderscheid in: historische activi-

teit bekend, in procedure, voldoende onderzocht, geen vervolg en gesaneerd. 

In het verordeningsgebied wordt een groot aantal locaties weergegeven als 

(mogelijke) bodemverontreinigingslocatie. 

 

Voorafgaand aan het verlenen van omgevingsvergunningen - in geval van nieu-

we ontwikkelingen - zal de gemeente beoordelen of de bodemgesteldheid 

afdoende is onderzocht en het beoogde grondgebruik toelaat.  

4 . 4   

W a t e r  

Aangezien deze beheersverordening geen (nieuwe) ruimtelijke ontwikkelingen 

mogelijk maakt, is deze niet van invloed op de waterhuishoudkundige situatie. 

4 . 5   

L u c h t k w a l i t e i t  

Nederland heeft de Europese regels ten aanzien van luchtkwaliteit geïmple-

menteerd in de Wet milieubeheer. De in deze wet gehanteerde normen gelden 

overal, met uitzondering van een arbeidsplaats (hierop is de Arbeidsomstan-

dighedenwet van toepassing). Kern van de wet is het Nationaal Samenwer-
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kingsprogramma Luchtkwaliteit (NSL). Hierin staat wanneer en hoe overschrij-

dingen van de luchtkwaliteit moeten worden aangepakt. Het programma houdt 

rekening met nieuwe ontwikkelingen zoals bouwprojecten of de aanleg van 

infrastructuur. Projecten die passen in dit programma, hoeven niet meer te 

worden getoetst aan de normen (grenswaarden) voor luchtkwaliteit. Ook pro-

jecten die ‘niet in betekenende mate’ (nibm) van invloed zijn op de luchtkwa-

liteit hoeven niet meer te worden getoetst aan de grenswaarden voor 

luchtkwaliteit. De criteria om te kunnen beoordelen of voor een project sprake 

is van nibm, zijn vastgelegd in de AMvB-nibm. In de AMvB-nibm is bepaald dat 

een grens van 3% verslechtering van de luchtkwaliteit (een toename van maxi-

maal 1,2 µg/m³ NO2 of PM10) als ‘niet in betekenende mate’ wordt beschouwd.  

Deze beheersverordening maakt ten opzichte van de vigerende regelingen geen 

ontwikkelingen mogelijk die van invloed zijn op de luchtkwaliteit. Er is derhal-

ve sprake van een ‘nibm’-situatie waardoor onderzoek achterwege kan blijven. 

4 . 6   

E c o l o g i e  

Ter bescherming van ecologische waarden dient bij ruimtelijke ingrepen een 

afweging te worden gemaakt in het kader van de Ecologische Hoofdstructuur 

(EHS), de Natuurbeschermingswet 1998 en de Flora- en faunawet. De Ecolo-

gische Hoofdstructuur is een netwerk van gebieden in Nederland waar de na-

tuur voorrang heeft. Het netwerk helpt voorkomen dat planten en dieren in 

geïsoleerde gebieden uitsterven en dat natuurgebieden hun waarde verliezen. 

Deze beheersverordening staat geen ontwikkelingen toe waarvoor onderzoek in 

het kader van de Flora- en faunawet en/of de Natuurbeschermingswet 1998 is 

vereist. 

 

De gebieden waar overwogen wordt een natuurbestemming op te leggen in het 

kader van de Ecologische Hoofdstructuur en gebieden die een nadere bescher-

ming behoeven met het oog op flora en fauna (gebieden op ontwikkelingen 

gericht), maken geen onderdeel uit van het beheersgebied.   

4 . 7   

E x t e r n e  v e i l i g h e i d  

W e t -  e n  r eg e l g ev i n g  

Externe veiligheid is een beleidsveld dat is gericht op het beheersen van risi-

co’s vanwege de productie, de opslag, de verlading, het gebruik en het 

transport van gevaarlijke stoffen. Een en ander brengt met zich mee dat bij 

nieuwe ruimtelijke plannen een toets aan wet- en regelgeving op het gebied 

van externe veiligheid moet plaatsvinden. Concreet gaat het daarbij om risico-

volle bedrijven, het vervoer van gevaarlijke stoffen per weg, spoor en water 

en het transport van gevaarlijke stoffen via buisleidingen. Voor risicovolle 

bedrijven is onder meer van toepassing: 
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- het Besluit externe veiligheid inrichtingen (Bevi); 

- de Regeling externe veiligheid (Revi); 

- het Registratiebesluit externe veiligheid;  

- het Besluit risico's Zware Ongevallen (Brzo); 

- het Vuurwerkbesluit. 

 

Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen geldt de circulaire Risiconormering 

vervoer gevaarlijke stoffen (cRvgs). Op het transport van gevaarlijke stoffen 

via buisleidingen zijn het Besluit externe veiligheid buisleidingen (Bevb) en de 

Regeling externe veiligheid buisleidingen (Revb) van toepassing. 

 

In het navolgende wordt aangegeven waarmee in de beheersverordening reke-

ning is gehouden als het gaat om externe veiligheid.   

4 . 7 . 1   

P l a a t s g e b o n d e n  r i s i c o  

I n r i c h t i n g en  

In het verordeningsgebied is bedrijvigheid aanwezig waar wordt gewerkt met 

gevaarlijke stoffen. Buiten het verordeningsgebied zijn geen inrichtingen aan-

wezig waarvan de risicocontouren binnen het onderhavige gebied liggen. In het 

navolgende overzicht zijn de risicovolle bedrijven benoemd. 

 

 Naam Adres Werkings-
sfeer 

PR (10-6 
in m) 

GR (invloeds-
gebied in m) 

Opmerking 

 Binnen het plangebied      

1.  Onrust Handelsonderneming Noorderblokken 5 Wet milieu-
beheer 

- -n.v.t. Veiligheids- 

afstand voor-
waarts 33 / 
zijwaarts 25 

en achterwaarts 
6 

2. Staatsbosbeheer Regio Gronin-
gen/Drenthe 

Steenhopenweg 4 Activiteiten-
besluit 

20 n.v.t.  

3. Zwembad de Leewal Zuideinde 36  Activiteiten-
besluit 

- n.v.t.  

 

Zwembad de Leewal valt onder de werkingssfeer van het Activiteitenbesluit. 

De inrichting heeft geen plaatsgebonden risicocontour. Het groepsrisico is niet 

van toepassing op deze inrichting. In de beheersverordening zijn met betrek-

king tot deze inrichting geen nadere bepalingen opgenomen. 

 

De locatie van Staatsbosbeheer Regio Groningen/Drenthe valt onder het Activi-

teitenbesluit en beschikt wel over een plaatsgebonden risicocontour (10
-6
). 

Voor deze inrichting geldt dat de oprichting van kwetsbare objecten binnen 

deze contour niet is toegestaan. Bij nieuwe ontwikkelingen dient hiermee re-

kening te worden gehouden. Deze contouren behoeven geen nadere regeling in 

de beheersverordening. 
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D o o r v e r t a l i n g  b eh e er s v e r o r d en i n g  

De plaatsgebonden risicocontouren (of delen daarvan) die in het verordenings-

gebied vallen, zijn vanwege de beperkingen die deze met zich meebrengen, 

weergegeven op de verbeelding en voorzien van een passende regeling. Binnen 

het verordeningsgebied doen zich ten aanzien van het plaatsgebonden risico 

geen knelpunten voor. Onder knelpunt worden die situaties gerekend, waarbij 

kwetsbare objecten zich binnen de plaatsgebonden risicoafstand bevinden of 

kunnen worden gerealiseerd.  

 

B u i s l e i d i n g en  

Binnen het beheersgebied zijn diverse aardgasttransportleidingen gelegen. Het 

gaat om de volgende leidingen met een invloedsgebied: 

 

Leiding Belemmeringen-

strook (m) 

PR (10-6 in m) GR (invloedsgebied 

in m) 

000438 (NAM) 

(volgnummer 82003 t/m 

820014) 

N-523-76 (Gasunie) 

N-522-53 (Gasunie) 

N-522-49 (Gasunie) 

N-522-50 (Gasunie) 

N-522-51 (Gasunie 

N-522-55 (Gasunie) 

N-522-59 (Gasunie) 

N-522-54 (Gasunie) 

 

Leidingbundel: 

A- 661 (Gasunie) 

A-516 (Gasunie) 

A-519 Gasunie) 

A-619 (Gasunie) 

 

5 

 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

4 

 

 

5 

5 

5 

5 

 

* 

 

 

 

 

* 

 

170 

 

80 

50 

80 

80 

50 

50 

80 

50 

 

 

590 

550 

550 

550 

* op een aantal punten ligt de 10-6 contour buiten de leiding 

 

D o o r v e r t a l i n g  b eh e er s v e r o r d en i n g  

In de verbeelding is voor de leidingen en de bijbehorende belemmeringen-

strook een dubbelbestemming opgenomen. Daaraan is een standaardregeling 

gekoppeld ter beperking van het grondgebruik rond de leidingen.  

 

In het verordeningsgebied ligt de leiding 000438 van de Nederlandse Aardolie 

Maatschappij (NAM), bij de routedelen 82012 t/m 82014 ligt de 10
-6
-contour 

van de leiding buiten de belemmeringenstrook. Dit geldt ook voor de leiding N-

522-50 van de Gasunie. Op grond van het Bevb geldt dat binnen deze contour 

geen nieuwe kwetsbare objecten mogen worden opgericht en beperkt kwets-

bare objecten slechts onder zwaarwegende voorwaarden. 
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T r an sp o r t  g ev a a r l i j ke  s t o f f en  

Binnen de gemeente Borger-Odoorn liggen de wegen N857, N374, N379 en N34. 

De provincie Drenthe heeft haar provinciale wegen in het kader Besluit trans-

portroutes externe veiligheid niet voorzien van zones. Op de wegen in het 

beheersgebied is sprake van een dusdanig gering transport van gevaarlijke 

stoffen, dat geen belemmeringen optreden voor de gronden en hiervoor geen 

aparte regeling in de beheersverordening behoeft te worden opgenomen.    

4 . 7 . 2   

G r o e p s r i s i c o  

Zoals reeds is opgemerkt, dient bij nieuwe (ruimtelijke) besluiten binnen het 

invloedsgebied van risicovolle objecten invulling te worden gegeven aan de 

wettelijke verantwoordingsplicht van het groepsrisico. Deze beheersverorde-

ning wordt hierbij aangemerkt als ‘nieuw besluit’. 

 

Het onderhavig plangebied ligt binnen het invloedsgebied van verscheidene 

risicobronnen. Aangezien de voorliggend verordening betrekking heeft op het 

landelijk gebied (een dunbevolkt gebied) is de personendichtheid binnen het 

invloedsgebied van de risicovolle objecten in zijn algemeenheid laag en daar-

mee ook het groepsrisico. Tevens wordt met deze beheersverordening de be-

staande situatie vastgelegd, waardoor er geen sprake is van een veranderende 

situatie. Wanneer nieuwe ontwikkelingen binnen het invloedsgebied plaatsvin-

den, dient te allen tijde invulling te worden gegeven aan de verantwoordings-

plicht. 

4 . 8   

A r c h e o l o g i e  

In de Monumentenwet 1988 is de bescherming van het archeologisch erfgoed 

geregeld (conform het Verdrag van Malta). Deze wet verplicht gemeenten om 

bij de vaststelling van een bestemmingsplan en bij de bestemming van de in 

het plan begrepen gronden rekening te houden met de in de bodem aanwezi-

ge, dan wel te verwachten archeologische waarden (artikel 38a). De Monumen-

tenwet 1988 kent sinds 2007 standaard een onderzoeksvrijstelling van 100 m
2
, 

tenzij de gemeente inhoudelijk onderbouwd andere grenzen heeft vastgesteld. 

De gemeente heeft in haar archeologiebeleid (zie gemeentelijk beleid) ook 

voor terreinen met archeologische verwachtingswaarden onderzoeksvrijstellin-

gen op maat vastgesteld.  

 

Archeologische waarden zijn in Nederland veelal onzichtbaar, omdat ze gro-

tendeels verborgen liggen in de bodem, waardoor ze niet eenvoudig zijn te 

karteren. Voor de te verwachten waarden heeft de Rijksdienst voor het Cultu-

reel Erfgoed de Indicatieve Kaart Archeologische Waarden (IKAW) opgesteld. 

Voor de bekende waarden is de Archeologische Monumentenkaart (AMK) opge-

steld. Met de vaststelling van de Archeologische verwachtingen- en beleidsad-



 

  
030.00.01.26.00.toe - Beheersverordening Buitengebied - 13 juni 2013 
 

25 

vieskaart van Borger-Odoorn is een gedetailleerdere en betrouwbaardere kaart 

opgesteld dan vorengenoemde kaarten. De Archeologische verwachtingen- en 

beleidsadvieskaart is leidend bij het vaststellen van beschermingsregiems op 

de verbeelding. In de beschrijving van de beheersverordening is aangegeven 

welke dubbelbestemmingen voorkomen.  

 

 


