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OMGEVINGSVISIE BORGER-ODOORN
Inhoudsopgave

Proces; naar een Omgevingsvisie

Toekomstbeeld – waar werken we naar toe?

Ambities – wat willen we bereiken

Principes – hoe willen we handelen

Gebiedskompassen – waar maken we keuzes in de uitwerking van 

ambities



Het proces



Terugblik gesprekken

• Trots op leefomgeving en de kwaliteit daarvan. Koester dat

• Actieve dorpen en dorpsgemeenschappen. Onderling verbonden

• Gemeente is zichtbaar; behoefte aan meedenken, -duwen en 

verbinden



Terugblik: wat maakt Borger–Odoorn bijzonder?

Recreatie 
& 

toerisme
natuur

cultuurhistorie

Fantastisch wonen!

Gemeente is 
dichtbij

Dorpen doen 
het samenKwaliteit rust en ruimte



Terugblik: wat vraagt aandacht?

Toeristische 
(over)druk

Woningen voor 
jongeren en 

starters
Zorg(wonen)

Onderhoud openbaar 
gebied en groenEnergietransitie



Naar een OMGEVINGSVISIE
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W

BO
U

W



DENKLIJN OMGEVINGSVISIE

Toekomstbeeld

Koers per gebied (gebiedskompas)

Opgaven/aanpak

Middellange termijn (5 - 10 jaar)

Meteen ( < 5 jaar)

Lange termijn ( > 20 jaar)

Ambities
Middellange termijn ( 10 jaar)



OMGEVINGSVISIE eindresultaat is digitaal



Toekomstbeeld



Toekomstbeeld
Waar werken we naar toe?

• Een excellente woon- en leefgemeente waar je jong kunt zijn en oud kunt 
worden. 

• Zelfstandige, zelfbewuste dorpen in een sterk dorpennetwerk. 
Voorzieningen op maat als onderdeel van dit netwerk. 

• Natuur, rust en ruimte als cruciale basis voor bewoners en bezoekers
• Modern behoud cultuurhistorie en erfgoed
• Een toekomstbestendig landelijk gebied waar de agrarische sector, natuur 

en recreatie hand in hand gaan
• Ruimte voor duurzame bedrijfsontwikkeling passend bij maat en schaal. 
• Duurzaam in alles! 



Ambities
Wat willen we bereiken?



Ambities

1. Behoud het goud Ons landschap en onze (cultuur)historie zijn ons robuuste goud. We stellen 

deze kwaliteiten voorop (behouden, benutten en versterken) bij nieuwe ontwikkelingen.

2. Buitengewoon wonen en leven Passende woningvoorraad om jong te zijn en oud te kunnen 

worden. Leven in een schone, gezonde en veilige leefomgeving 

3. Vitaal landelijk gebied In het landelijk gebied zoeken we samen met onze partners naar een 

toekomstbestendige invulling met ruimte om te boeren, ruimte om te recreëren en ruimte voor 

natuur, klimaat en duurzaamheid.

4. Duurzaam in alles De volgende stap in energietransitie zetten we samen waarbij de 

infrastructuur ingericht is op dit maatwerk. We werken onze strategie voor klimaatadaptatie en 

warmte uit

5. Uitnodigend ondernemend Ruimte voor ondernemers die passen bij aard en schaal. Duurzaam 

en toekomstgericht

Wat willen we dan bereiken?



Ambities

• Robuuste laag van structuurvisie en 
toekomstvisie vormt weer de basis

• Cultuurhistorisch beleids-/ kwaliteitskader 
uitwerken en vaststellen

• Beschermen bestaande natuur en 
bestaande landschapselementen. Waar 
mogelijk nieuwe toevoegen

• Eigenheid verschillende  landschapstypen 
behouden en versterken

• Nieuwe initiatieven moeten passen, 
behouden of versterken

1. Behoud het goud Ons landschap en onze 

(cultuur)historie zijn ons robuuste goud. We stellen 

deze kwaliteiten voorop (behouden, benutten en 

versterken) bij nieuwe ontwikkelingen.



Ambities
2. Buitengewoon wonen en leven Passende 

woningvoorraad om jong te zijn en oud te kunnen worden. 

Leven in een schone, gezonde en veilige leefomgeving 

• Gebiedsgericht omgaan met milieueisen; extra 
beschermen kwetsbare plekken

• Stimuleren sport en bewegen in buitenruimte en op 
schoolpleinen

• Bereikbaar en verkeersveilig
• Versterken structuur van dorpsnetwerken
• Voldoende woningen en voldoende woningen op

maat (programma uitwerken in Woonvisie)
• Basisvoorzieningen op orde in leefgebied/netwerk
• Langer thuis wonen (uitwerken woon- zorg -visie)
• Voorkomen ongezonde leefomgeving
• Gebruik, inrichting en duurzaamheid komen samen

in de buitenruimte



Ambities

• Gemeentelijke regie op samenwerking in het 
landelijk gebied

• Ruimte voor toekomstbestendige, circulaire 
agrarische sector

• Ruimte om te recreëren en ruimte voor natuur, 
klimaat en duurzaamheid

• Recreatieve sector in balans; kwaliteit voor 
kwantiteit. Poging tot spreiding om overdruk te 
verminderen

3. Vitaal landelijk gebied In het landelijk gebied zoeken 

we samen met onze partners naar een 

toekomstbestendige invulling met ruimte om te boeren, 

ruimte om te recreëren en ruimte voor natuur, klimaat 

en duurzaamheid.



Ambities

• Inzet op samenwerking in de 
energietransitie

• Inwoners in staat stellen te 
verduurzamen

• lokale stappen in opwek van  duurzame 
energie na de al gezette grote stappen

• bij de netbeheerders aandacht vragen 
voor het vergroten van de netcapaciteit 
voor lokale plannen en maatwerk

• (Openbaar) gebied en watersysteem 
inrichten op de klimaatverandering

4. Duurzaam in alles De volgende stap in 

energietransitie zetten we samen waarbij de 

infrastructuur ingericht is op dit maatwerk. We 

werken onze strategie voor klimaatadaptatie en 

warmte uit



Ambities

• Ruimte voor ondernemerschap, nieuw en 
bestaand

• Kwaliteit bedrijvenlocaties. Revitalisering en 
verbetering voor uitbreiding

• Nieuwvestiging en uitbreiding passend bij
aard en schaal

• Stimuleren duurzaam en toekomstbestendig 
ondernemen

5. Uitnodigend ondernemend Ruimte voor 

ondernemers die passen bij aard en schaal. Duurzaam 

en toekomstgericht



Principes
Hoe willen we handelen?



Centrale uitgangspunten op principes 
Principes niet als ‘wet van meden en perzen’ maar als houvast voor afweging en 

keuzes.

De oplossingen van Borger-Odoorn;
• zijn duurzaam en toekomstbestendig;

• passen bij de aard en schaal; waarbij kwaliteit gaat voor kwantiteit en snelheid;

• hebben oog  voor de waardevolle landschappen en de door inwoners gewaardeerde aspecten rust, ruimte en 

groen;

• dragen bij aan een uitmuntende woon- en leefgemeente, met een hoge kwaliteit van leven;

• bevorderen een krachtige samen- en zelfredzame gemeenschap.

Van gemeente naar Gemeenschap
We willen een gemeente zijn die als partner aansluit bij de kracht van de gemeenschap en faciliteert en ondersteunt 

waar dat nodig is. Een gemeente die dingen in samenwerking met inwoners, instellingen, verenigingen en bedrijven 

tot stand brengt zonder altijd het initiatief te hoeven nemen.



Richting gebiedskompassen 
Als volgende stap; waar maken we specifieke 
keuzes?



Naar gebiedskompassen; de basis 



Naar gebiedskompassen; de basis 

Zand
• Afwisselend 

• Kleinschalig  

• Authentiek landschap

• Prachtige esdorpen

• cultuurhistorische waarden



Naar gebiedskompassen; de basis 

Hunzedal

• Beekdal

• Herstel natuurwaarden

• Combinatie met agrarisch gebruik



Naar gebiedskompassen; de basis 

Veen

• Leesbaar landschap

• Lintstructuren

• Grootschalig in landschap

en in landbouw



Naar gebiedskompassen; de basis
Leefgebieden en dorpsnetwerken

• Samen sterk dorpsnetwerken en 

onderlinge verbanden versterken. 

• Gebiedsgericht werken, entree en 

gezicht van de gemeente. 

Basisvoorziening voor stap van 

gemeente naar gemeenschap. 

Werkwijze voor uitwerking ambities naar 

opgaven per dorp en verband van 

dorpen. 



Naar gebiedskompassen; de basis 
Gebied 1

• Nieuw-Buinen

• Buinerveen/Nieuw 

Buinen-west

• Drouwenermond

• Drouwenerveen

Gebied 2

• Valthermond

• 2e Valthermond

• 1ste Exloërmond

• 2ste Exloërmond

• Zandberg

• Exloërveen

Gebied 3

Klijndijk

Odoorn

Valthe

Exloo

Odoornerveen

Gebied 4

Borger

Drouwen

Bronneger

Bronnegerveen

Ees

Eesergroen

Eeserveen

Buinen

Westdorp

Ellertshaar



Vervolg



Vervolg
Route van ruwbouw naar 
Omgevingsvisie

STAP 1: 
Verbreden en verdiepen op basis van de Nota van 
Uitgangspunten (november t/m januari). Deze stap 
eindigt met bespreking hoofdstructuur ruwbouw 
Omgevingsvisie

STAP 2: 
Uitwerken en terugleggen (vanaf februari) tot 
concept van de Omgevingsvisie. 

STAP 3:
Besluit op basis van formele procedure (medio 
2022)


