
Gemeente Borger-Odoom 

*16.10960* 

GEMEENTERAAD 

Onderwerp: Bestemmingsplan 1 e Exloërmond plus bijbehorende Plan MER (Milieu 
Effect Rapport) 

Registratienummer: 16.10960 

De raad van de gemeente Borger-Odoorn; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 04-10-2016 
(corsanummer 16.21526); 

gelezen het bestemmingsplan 1 e Exloërmond plus bijbehorende Plan MER; 

gelet op het feit dat het ontwerp van het bestemmingsplan 1 e Exloërmond plus bijbehorende 
Plan MER conform het bepaalde in artikel 3.8 lid 1 Wet ruimtelijke ordening, juncto de algemene 
voorbereidingsprocedure ex. artikel3.4 Algemene wet bestuursrecht, met ingang van donderdag 
28 april2016 voor de duur van zes werkweken voor een ieder ter inzage heeft gelegen; 

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

gelet op het feit dat van deze mogelijkheid wel gebruik is gemaakt en de zienswijzen met een 
reactie daarop zijn verwerkt in de bijgevoegde reactienota d.d. 21-07-2016 met het corsanummer 
16.17458 (met aanpassingen na raadsvergadering d.d. 17-11-2016); 

gelet op het feit dat er ook sprake is van ambtelijke wijzigingen, die zijn verwerkt in de 
bijgevoegde ambtelijke wijzigingsnota d.d. 06-09-2016 met het corsanummer 16.20693 (met 
aanpassingen na raadsvergadering d.d. 17-11-2016); 

gelet op het feit dat voornoemde wijzigingen samenvattend zijn opgenomen in het stuk 
"Samenvatting ambtshalve wijzigingsnota 06-09-2016 (corsanummer 16.20693) en aanpassingen 
naar aanleiding van reactienota op zienswijzen 21-07-2016 (corsanummer 16.17458)"; 

gelet op het feit dat op de plankaarten stukken ondergrond waar het Rijks inpassingsplan 
Windpark Drenthe op van toepassing is, buiten het bestemmingsplan 1 e Exloërmond moeten 
worden gelaten; 

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening; 

gelet op het feit dat er geen exploitatieplan in het kader van de Grondexploitatiewet benodigd is 
omdat het hierbij gaat om een actualiseringsplan. 



Gemeente Bor8er-Odoom 

*16.10960* 
BESLUIT: 

1) Het bestemmingsplan le Exloërmond vast te stellen met overname van de wijzigingen, 
specifiek verwoord in de hieraan onlosmakelijk verbonden "Samenvatting ambtshalve 
wijzigingsnota 06-09-2016 (corsa 16.20693) en aanpassingen naar aanleidingvan 
reactienota op zienswijzen 21-07-2016 (corsa 16.17458)". 

lA) Het bestemmingsplan 1 e Exloërmond vast te stellen met 3 wijzigingen op de plankaarten 
(verbeeldingen) conform bijgevoegde gewijzigde stukken (corsa nummer 16.23733). 

2) De bijbehorende Plan MER (corsanummer 16.05188) vaststellen, 
3) Omdat het een actualiseringsplan in het kader van de Grondexploitatieweg betreft wordt 

geen exploitatieplan opgesteld. 
4) Besluiten daags na vaststelling van het vorenstaande over te gaan tot aanpassing van het 

bestemmingsplan 1 e Exloërmond en deze plus PlanMER te 
publiceren op de gebruikelijke wijze. 

Vastgesteld in de openbare vergadering d.d.15-12-2016. 


