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Voorwoord
Het is nog maar een paar jaar geleden dat onze gemeente te boek stond als een
krimpgemeente. De huizenprijzen waren laag. Woningen werden niet of slecht
verkocht en van nieuwbouw was amper sprake. De ontwikkeling van Daalkampen
lag stil. Zoals een oud spreekwoord zegt ‘Stilstand is achteruitgang’. En dat
doemscenario leek zich voor Borger-Odoorn ook af te tekenen. Immers een
terugloop van het inwoneraantal zet de leefbaarheid en daarmee het behoud van
voorzieningen onder druk.
Gelukkig is de vraag naar woningen enorm toegenomen. De woningnood is niet
alleen een Randstedelijk probleem. Ook hier zien we de vraag naar woningen
enorm stijgen. Bijvoorbeeld starterswoningen, seniorenappartementen,
bijzondere woonvormen zoals tiny-houses en woonvormen waar ouderen elkaar
helpen en ondersteunen. Daarnaast zien we een toenemende druk van mensen
die de steden ontvluchten en graag de rust en ruimte van het platteland en een
dorpse omgeving opzoeken. Nu thuiswerken overwegend de norm is kan dat ook.
Het is dan ook geen wonder dat we als college van B&W het thema ‘Wonen’ volop
prioriteit geven. Voldoen aan de vraag naar woningen geeft ons nieuwe kansen.
De nieuwe woonvisie wordt dit voorjaar opgeleverd en biedt daarmee het nieuwe
kader voor de gewenste ontwikkeling. Daarop vooruitlopend hebben we inmiddels
in samenspraak met de dorpen diverse inbreidingslocaties in beeld gebracht om
tegemoet te komen aan de woningvraag van inwoners uit onze eigen gemeente.
Vooral jongeren (starters) en senioren. De nota inbreidingslocaties bieden we in
het tweede kwartaal aan de raad ter besluitvorming.
Voor Borger hebben we breder gekeken. Borger is een dorp met een
centrumfunctie, goede voorzieningen en een prima bereikbaarheid. Het bouwen
in Daalkampen is weer begonnen en voor verdere uitbreiding zijn plannen in de
maak onder de noemer Borger-West, de Koesteeglocatie/Strijkijzerterrein.
Voor het centrum en voor Borger-Oost ontvingen wij veel ontwikkelinitiatieven
van ontwikkelaars en ondernemers. Daarom hebben wij stedenbouwkundige Jan
Stapel gevraagd om alle initiatieven te beoordelen en een visie te schetsen
waarmee we Borger kunnen ontwikkelen tot een gerieflijk woondorp van
excellente kwaliteit.
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Deze visie is nadrukkelijk een concept/praatplaat waarover we graag het gesprek
aangaan met de inwoners en ondernemers van Borger. Ik verwacht een levendige
discussie met alle belanghebbenden over de ambitieuze voorstellen die we in deze
visie hebben uitgewerkt. Met alle input gaan we de visie op Borger definitief
maken en daarna aan de gemeenteraad aanbieden om deze vast te stellen..
De visie Borger-Oost zal samen met de visie op Borger-West de basis vormen voor
vele nieuwe ontwikkelingen in onze Hunebedhoofdstad aan de N34.
Nynke Houwing
wethouder Wonen
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Inleiding

Stedenbouwkundig herstel en ruimtelijke ingrepen hebben een grote invloed op
de verbetering van de samenhang en de leefbaarheid van Borger.
Wij stellen voor het gebied de Marslanden, nu een bedrijventerrein met
woningen, om te zetten in een parkachtig terrein met hierin woningen en Urban
Villa’s. Dit zijn appartementen met ongeveer 8 bouwlagen, een tot drie woningen
per laag, met parkeerruimte onder het gebouw. De functieverandering, van
bedrijventerrein naar wonen, heeft een enorm positieve invloed op het uiterlijk
van de oostelijke dorpsentree en de overgang naar het centrum.
De plaatsing van de woningbouwblokken tegenover de hoofdingang van Albert
Heijn wordt herzien. Parkeren kan ondergronds en op het dak van de
parkeerkelder komt een groen plein met woningen. Aanpassingen in en van de
openbare ruimte, verbeteren de leefbaarheid. De bostuin tegen het centrum aan
wordt een park en krijgt een verbinding met het Padenbos. Het Padenbos noemen
we dan Padenpark. Er komen enkele woningen bij, wat wonen in het park mogelijk
maakt. Tussen de Westdorperstraat en de Grote Brink ontstaat één groot beleefen doepark. In het Centrumpark komen twee Urban Villa’s en de appartementen
boven de winkels aan de Grote Brink worden vernieuwd.
Langs de Marslandenweg en tussen de Marslandenweg en Hunebedstraat komen
enkele landelijke woningen.
Voorgaande wijzigingen zijn voorstellen, maar enkele ingediende plannen zijn al in
een vergevorderd stadium van voorbereiding. Bij de grotere projecten zijn meer
partijen betrokken. Projecten die een grotere inhoudelijke inbreng van de
gemeente vragen hebben meer voorbereidingstijd nodig. Dit is bijvoorbeeld van
toepassing bij projecten met een hoog openbaar karakter en waarin Urban Villa’s,
ondergronds parkeren en parken bedacht zijn.
Er zijn locaties in het dorp aangewezen, die in het verleden niet bebouwd mochten
worden.
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In deze inbreidingvisie noemen we enkele locaties, waar we de voorgestelde
plannen kunnen gaan uitvoeren. Maar over andere locaties moet de gemeente
eerst nog besluiten nemen. Bijvoorbeeld over functieverandering, over de hoogte
van de genoemde Urban Villa’s en over ondergronds parkeren of op straatniveau .
We zetten mogelijkheden voor burgerparticipatie in voordat de gemeente start
met de uitvoering van de plannen. In de inbreidingsvisie benoemen en
onderzoeken we mogelijke inbreidingslocaties. De voorgestelde wijzigingen in
bebouwing en openbare ruimte, maken we zichtbaar met tekeningen . Het type
gebouw, evenals de hoogte en de dakvorm zijn aangegeven als richting voor het
gesprek . En per locatie is aangegeven welke juridische procedures en juridische
trajecten we verwachten.
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Borger nu

Gebied ten oosten van de N34

Borger bevroor in de tijd en boert langzaam achteruit. De jeugd trekt weg en kan
niet terugkeren. Er zijn geen woningen voor starters, maar ook niet voor
doorstromers en welgestelden. Vanaf 2010 werd er maar mondjesmaat gebouwd
hoofdzakelijk in de wijk Daalkampen.

De gemeente stelde zichzelf de vraag: is het mogelijk om in het dorpsgebied, ten
oosten van de N34, plekken aan te wijzen waar woningen en andere functies voor
gebieden zijn te ontwikkelen? Passen ze zodanig in Borger, dat de leefbaarheid en
de ruimtelijke kwaliteit van Borger hoger wordt? Kan de gemeente alle particuliere
en commerciële initiatieven honoreren? Om hier een antwoord op te geven,
benoemen we eerst de algemene en belangrijke kenmerken van het gehele dorp.
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Borger Oost en West

Een leefbaar dorp

De overall visie voor Borger bestaat uit twee visies: één voor Borger Oost en één
voor Borger West. Borger Oost en Borger West zijn gescheiden door de N34. In de
visie van Borger West wordt verteld hoe Borger zich kan uitbreiden en waar. De
belangrijkste ruimtelijke verbindingen lopen over en onder de N34 en de N374.
Dorpse wegen worden groene aders.
In de visie van Borger Oost beschouwt de gemeente het bestaande dorpsdeel als
afgerond. Er is gekeken naar inbreidingmogelijkheden, vervanging van gebouwen
en functies. Enkele wegen, fiets- en wandelpaden zijn aan het bestaande dorp
toegevoegd. Bossen in het dorp worden ontwikkeld tot parken en zijn bereikbaar
voor bewoners en toeristen.

Een leefbaar dorp heeft bebouwing op ooghoogte die prettig voelt en heeft baat
bij een enigszins informele inrichting van de openbare ruimte. Bomen en groen
zijn daarbij een belangrijk en herkenbaar onderdeel van het straatbeeld. Borger
staat stil in zijn ontwikkeling, en dan komt de leefomgeving onder druk te staan.
We verdichten, het wordt drukker op straat. Het is een pleidooi voor meer groen
en openbare ruimte, meer plekken voor ontmoeting en bewegen.
Borger is een dorp dat met voldoende aandacht voor architectuur en ruimtelijke
kwaliteit aan de dorpse ontwikkelingen werkt. We gaan zorgvuldig met het
ontwerp als een duurzame investering om: alles wat met aandacht is vormgegeven
behoudt lang zijn waarde. Het gaat hierbij om het integrale ontwerp: van
architectuur, stedenbouw en landschap tot infrastructuur en openbare ruimte.
Borger-Odoorn ontving in 2010 het internationale Cittaslow keurmerk. Een
Cittaslow gemeente kenmerkt zich door een prettige leefomgeving en een rijke
cultuurhistorie.

21-4-2022
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Initiatieven van inwoners en
gemeente

Geschiedenis
Borger is uit een lintdorp ontstaan, een lintdorp met alleen vrijstaande bebouwing.
In de negentiende eeuw werd de basis gelegd voor de grotere bouwvolumes. De
industrialisatie van de landbouw ging niet aan Borger voorbij. In de bestaande
lintbebouwing ontstonden grotere bouwwerken zoals een melkfabriek en een
mengvoederfabriek. Later zijn deze gebouwen vervangen door de huidige
gebouwen met de huidige functies. De oude bouwwerken dienden als
inspiratiebron voor de nieuwe. Ook zijn er andere gebouwen in het dorp
vervangen en vergroot bijvoorbeeld de Albert Heijn, het winkelcentrum, hotel
Bieze en het bejaardentehuis. Deze gebouwen wijken sterk af van de
oorspronkelijke lintbebouwing. Na de jaren zestig van de vorige eeuw zijn
stedenbouwkundige stempelplannen tegen de lintbebouwing aan gelegd. De
stedenbouwkundige stempels zijn vaak niet afgemaakt, maar afgeknipt. De
ruimten tussen de lintbebouwing en de stedenbouwkundige invulling werden wel
of niet bebouwd. Er zijn functies als wonen met bedrijven tussen de lintbebouwing
en stedenbouwkundige uitbreidingen gelegd. In- en uitbreidingen vinden altijd
plaats. In Borger West zien we de laatste uitbreidingen.
In Borger Oost wil de gemeente inbreiden, de bestaande dorpse structuren
herstellen en de ruimtelijke kwaliteit verhogen.
De inbreidingslocaties hebben we onderzocht op hun ruimtelijke kwaliteit. Heeft
een inbreidingslocatie in potentie ruimtelijke kwaliteit, geeft het voorstel
verbetering en/of herstel van de stedelijke structuur en passen de voorgestelde
woningen in het woningbouwprogramma? Zo ja, dan heeft een locatie potentie.
Per locatie kiezen we een organisatievorm op maat. De stedenbouwkundige,
architectonische en landschappelijke kwaliteit bepaalt de gemeente in overleg met
de ontwikkelaar.
De gemeente, ontwikkelaars en dorpsbewoners bepalen de leefbaarheid, de
ruimtelijke beleving, het herstel en het verbeteren van de dorpse structuur en het
Cittaslow gevoel.
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Vijf plannen zijn voor vooroverleg ingediend, de gemeente beoordeelt ze. De vijf
plannen zijn:
•
Eeserstraat locatie landbouwgrond gelegen aan het kanaal en aan de rand
van het dorp
•
Hoofdstraat vervangende nieuwbouw Fietsenzaak Egberts
•

Vervangen appartementen boven de winkels aan de Grote Brink

•

Inbouwen appartementen in Wonen Select

•

Tiny Houses.

Er zijn initiatieven van burgers die nog niet voor vooroverleg bij de gemeente zijn
ingediend. Zo wil iemand een deel van zijn bostuin, gelegen tegen het centrum,
aan de gemeente geven. Bij het doorgaan van deze gift kan de gemeente de
bostuin inrichten als Centrumpark.
Er is ook een groep Borgenaren die graag wil doorstromen. Zij willen graag kleiner,
gelijkvloers wonen, met een kleinere tuin en bij gelijkgestemden om zo hun zorgen
te kunnen delen. Deze groep Borgenaren verkoopt hun bestaande grote
grondgebonden gezinswoningen met tuin aan kinderrijke gezinnen.
Naast de ingediende plannen en burgerinitiatieven hebben we locaties bekeken,
die na herstructurering van de dorpsstructuur en de ruimtelijke kaders herstel en
verbetering bieden. Er ontstaat meer samenhang in de dorpse structuur en meer
samenhang in de ruimtelijke kaders. Het verhoogt, verbreedt en verbetert het
Cittaslow karakter van Borger.
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Eeserstraat
Tussen de Eeserstraat en de begraafplaats ligt een weiland aan het kanaal. De
gemeente heeft bepaald dat een ontwikkelaar op dit weiland een vijftal
gezinswoningen mag zetten van één bouwlaag met kap. De nokrichting van de
woningen is haaks op de Eeserstraat, met parkeren op eigen erf. Er komt één
ontsluitingsweg voor de vijf woningen en de ontsluitingsweg sluit haaks aan op de
Eeserstraat. De bomen langs de Eeserstraat blijven. Door te kiezen voor grote
kavels met woningen haaks op de Eeserstraat zijn de nieuwe woningen als
vanzelfsprekend het begin van het dorp, waardoor ze een ruimtelijk onderdeel
vormen van de Eeserstraat. De gemeente begeleidt de planontwikkeling en
bepaalt de eindkwaliteit van het woningontwerp. In een zogenaamd PPS-contract
worden financiële afspraken vastgelegd, bijvoorbeeld wie verantwoordelijk is voor
het aanleggen van de riolering en de kosten daarvan. Als gemeente en
ontwikkelaar het eens zijn over het schetsontwerp, wordt het juridisch plan
opgesteld. Na een informatieavond voor belanghebbenden, zet de gemeente de
juridische procedure in werking. Na het doorlopen van de juridische procedures
gaat de ontwikkelaar het plan bouwen en verkopen. Voor de gemeente is dit een
relatief eenvoudig plan om te begeleiden. Het gehele plan heeft een doorlooptijd
van ongeveer één jaar na de start.

21-4-2022
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Voormalige gemeentewerf
De voormalige gemeentewerf is een door woningen omsloten binnenterrein aan
de Hoofdstraat, de Molenstraat en de Julianastraat, met één ontsluitingsweg met
een minimale breedte van 5 meter. Op het lege terrein heeft gebouw- en
grondsanering plaatsgevonden. Het terrein is geschikt voor het plaatsen van een
aantal Tiny Houses. Het binnenterrein krijgt daardoor een aantrekkelijke
woonfunctie. Het verlaten binnenterrein krijgt door de plaatsing van Tiny Houses
weer een frisse aanblik en verhoogt de leefbaarheid.
Tiny Houses zijn snel te plaatsen. Tijdens het ontwikkelingsproces moet de
gemeente als grondeigenaar samen met de toekomstige bewoners een aantal
zaken bepalen. Wel of geen aansluiting op elektra, water en riolering en door
welke partij? Kan het zijn dat de toekomstige bewoners geheel of gedeeltelijk
zelfvoorzienend willen zijn? Willen de bewoners zelf de ontsluitingsweg en de
parkeerplaatsen aanleggen of moet de gemeente het doen? Het zijn allemaal
vragen die van invloed zijn op de hoogte van de grondprijs. In een PPS-contract
met de toekomstige bewoners en de gemeente worden de (financiële) afspraken
beschreven en vastgelegd. Of een juridisch plan noodzakelijk is moet men
onderzoeken. Immers Tiny Houses staan op wielen en zijn onroerend goed. Zo ja,
dan kan na een inventarisatieronde redelijk snel een juridisch plan worden
opgesteld. Na een informatieavond brengt de gemeente het juridische plan in
procedure. Natuurlijk kan men andere zienswijzen van de omliggende bewoners
verwachten. De nota andere zienswijze voegt de gemeente toe aan het juridische
plan. Zonder andere zienswijzen is de verwachting, na start van het project, dat het
gehele proces ongeveer één jaar zal duren.
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Egberts aan de Hoofdstraat
De firma Egberts wil het bestaande pand vervangen door een detailhandelsruimte
van circa 1900 m2 met hierop maisonnettes en een daktuin. De bouwhoogte zal
ongeveer 3 bouwlagen zijn. De onderste laag, de detailhandelsruimte, krijgt een
inwendige hoogte van circa 3, 5 meter. Het parkeren komt op eigen terrein.
(De firma Egberts heeft begin 2021 een plan bij de gemeente ingediend. Het plan
biedt echter onvoldoende houvast om verder te kunnen ontwikkelen).
Om een passend plan te verkrijgen is goede typologie en heldere architectonische
vormgeving vereist. De locatie ligt op een belangrijke plaats aan de Hoofdstraat.
Het gebouw wordt op zorgvuldige wijze ontworpen, het gebouw versterkt de
dorpse structuur en verbetert de ruimtelijke kaders. De bebouwing hier is wat
forser en hoger dan in andere delen van de straat . Ten noorden van de locatie
staan gebouwen, die passen bij de vroegere industriële bebouwing van de
Melkfabriek en de Mengfabriek. De gemeente wijst in overleg met de
opdrachtgever een architect aan. Een architect die in staat is om een ontwerp te
maken dat voldoet aan bovenstaande eisen. Een gebouw dat een verrijking voor
de Hoofdstraat is, met een meerwaarde voor zijn omgeving.
De kosten voor de herontwikkeling zijn voor de opdrachtgever (eigenaar). De
afspraken, intenties en regels waaraan de partijen zich gaan houden, worden door
de ontwikkelaar en de gemeente vastgelegd in een zogenaamd PPS-contract.
Wanneer het schetsontwerp voldoet aan de randvoorwaarden van ontwikkelaar
en gemeente, start de gemeente het juridische traject. Na gereedkomen van het
juridische traject beleggen de ontwikkelaar en de gemeente een informatieavond
voor belanghebbenden. Na de informatieavond wordt het juridische plan ter
inzage gelegd. Tegelijkertijd wordt van het schetsontwerp een bouwrijpplan
gemaakt. Dit centrumplan vraagt een sterke inhoudelijke regie van de gemeente.
Na start van de planvoorbereiding is de doorlooptijd ongeveer twee jaar. Reken op
een bouwtijd van minimaal één jaar. Het totale proces duurt dan drie jaar.
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Esdal college
Tegenover fietsenwinkel Egberts ligt een grasveld, het sportveld van het Esdal
college. Het gebouw zelf ligt aan de hoek van de Leemakker en de Westeresstraat.
Het Esdal college wordt verplaatst naar Daalkampen. We hebben twee
mogelijkheden onderzocht, waarbij de huidige Esdal-locatie in zijn geheel
stedenbouwkundig, ruimtelijk en functioneel is bekeken. In model 1 worden het
Centrumpark en Padenpark ruimtelijk en fysiek met elkaar verbonden. In model 2
is beschreven wat er gebeurt als de bestaande bebouwing blijft bestaan en een
andere functie krijgt. . Dan is deze ruimtelijke en fysieke koppeling van het
Centrumpark en het Padenpark fysiek niet mogelijk
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Model 1

Hoofdstraatzijde

Hoek Leemakker Westeresstraat

Aan de Hoofdstraatzijde van de Esdal kavel is ruimte voor 6 vrijstaande woningen.
De bouwdichtheid komt overeen met de bestaande vrijstaande woningen gelegen
aan de westzijde van de Hoofdstraat. De nieuwbouw, vrijstaande huizen van één
bouwlaag met een kap, conformeren qua uiterlijk aan de bestaande huizen van de
omgeving. De hoofdnokrichting ligt haaks op de Hoofdstraat. De nieuwe woningen
zijn vanuit het ‘parklandschap’ ontsloten. Het gemotoriseerde verkeer belast het
auto- en fietsverkeer van de Hoofdstraat indirect. Ruimtelijk herstellen de nieuwe
woningen een groot gat in de westelijke gevelwand aan de Hoofdstraat. Aan de
parkzijde maken de nieuwe woningen een ruimtelijke verbinding tussen het
Centrumpark en het Padenpark. De woningen verbinden de gevelwand van de
Hoofdstraat en vormen de overgang naar het Centrumpark en het Padenpark. De
gemeente stelt het juridische plan en de bijbehorende bijlagen in korte termijn op.
De gemeente belegt een informatieavond voor belanghebbenden. Na de
informatieavond brengt de gemeente het juridische plan in procedure. Bij andere
zienswijzen, wordt de beantwoording daarvan opgenomen in de nota andere
zienswijzen en toegevoegd aan het juridische plan. De uit te geven kavels zijn
intussen bouwrijp gemaakt en worden na goedkeuring van het juridische plan
door de gemeente verkocht. De toekomstige bewoners krijgen bij de koopakte de
gemeentelijke randvoorwaarden mee in een kavelpaspoort. De kopers zijn vrij in
de architectenkeuze. De regie van de gemeente beperkt zich tot een intakegesprek
met koper en architect. Eventueel komt er nog een voortgangsoverleg. Na de start
van de stedenbouwkundige en juridische werkzaamheden zal de uitgifte ongeveer
na een half jaar plaatsvinden.
Op de verkooptekening wordt exact aangegeven hoe groot de kavel is, hoe de
kavel wordt ontsloten, hoeveel parkeerplaatsen er op eigen erf komen en wat de
stedenbouwkundige randvoorwaarden voor de te ontwikkelen woningen zijn. De
ontwikkel- en bouwtijd van de vrijstaande woningen bedraagt na start ongeveer
één à twee jaar. Deze planning is mogelijk als er geen andere zienswijzen zijn
ingediend.

De beëindiging van de huidige woonwijk ten oosten van de N34 is nabij het Esdal
college niet afgerond, maar afgeknipt. Er is een ‘half’ stedenbouwkundig
stempel in het toenmalige stedenbouwkundige stempelplan van de woonwijk
gelegd. Er wordt voor gekozen om het stedenbouwkundige stempel af te maken.
Er ontstaan rijenwoningen, de beukmaat van een woning is in principe vrij. De
koppen van de rijenwoningen worden een kwartslag gedraaid. De woningen
krijgen meer zichtlijnen over de parken. We vermijden blinde gevels. De
hoekwoningen zijn een architectonisch accent en grenzen net als de
rijenwoningen aan de doorgang van het Centrumpark naar het Padenpark. De
rijenwoningen vormen samen met de vrijstaande woningen aan de Hoofdstraat de
verbinding tussen het Centrumpark en het Padenpark. De veiligheid van de wijk
wordt door de vele zichtlijnen veel beter. Landschappelijk een zeer bijzondere,
rijke en spannende ruimtelijke situatie. Een echte verbetering voor de
leefbaarheid, het echte Cittaslow gevoel. De woningen bestaan uit twee lagen en
langskap, met de hoekwoningen een kwartslag gedraaid. Als ontwikkelaar van de
rijenwoningen gaan de gedachten uit naar de woningbouwvereniging Lefier. De
gemeente geeft de woningbouwvereniging de randvoorwaarden in een
startbijeenkomst mee. In een PPS-constructie tussen Lefier en gemeente zijn
afspraken gemaakt over het bouwrijp maken van de gronden en de kenmerken
van de te ontwikkelen woningen. De gemeente stelt het juridische plan op, als de
gemeente en Lefier akkoord zijn met het schetsontwerp. Als het juridische plan
klaar is, organiseren de gemeente en Lefier samen een informatieavond voor
belanghebbenden. Daarna brengt de gemeente het juridische plan in procedure.
Na een startvergadering is de verwachte voorbereiding- en bouwtijd twee tot drie
jaar.
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De binding van de parken

De gemeentelijke randvoorwaarden voor de verbinding naar het Centrum- en
Padenpark zijn op stedenbouwkundige tekeningen gezet. Een stedenbouwkundig
plan laat zien hoe het openbare gebied eruit gaat zien. Ook de te gebruiken
materialen, de inrichting van het openbare gebied en de geplande
nutsvoorzieningen staan hier in aangegeven, inclusief de maten van de te
bebouwen en te verharden vlakken. Als de belanghebbende partijen
overeenstemming hebben over het schetsontwerp, start de gemeente het
juridische traject. Na gereedkomen van het juridische stuk organiseert de
gemeente een informatieavond voor belanghebbenden en brengt daarna de
juridische stukken in procedure. Na het goed doorlopen van het juridische traject
wordt de verbinding tussen de parken gemaakt.
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Model 2
Esdal gebouwen met een andere
functie
De gebouwen van het Esdal college hebben een sterke emotionele waarde. Het
gebouw is niet opgenomen als Rijks-, Provinciaal- of gemeentelijk monument, zelfs
niet als gemeentelijk beeldbepalend pand. De andere optie is dat de gebouwen
van het Esdal college blijven bestaan en een andere functie krijgen. We
onderzoeken of het gebouw rendabel verbouwd kan worden. Als de
beeldbepalende daken van het Esdal gebouw gaaf kunnen blijven, dan is het
gebouw het behouden waard. Worden de dakvlakken verminkt, door bijvoorbeeld
dakkapellen en/of pijpen, dan heeft behouden van het bestaande gebouw geen
enkele zin meer. De gemeente valt dan terug op model 1 .

Hoofdstraatzijde
De zes woningen in model 1 aan de Hoofdstraat worden teruggebracht naar drie.
De ontsluitingsweg van de kavels komt uit aan de Hoofdstraat.
Een ruimtelijke en fysieke koppeling tussen het Centrum- en Padenpark is niet
mogelijk. Het behouden van het huidige Esdal college gebouw betekent een groot
verlies voor het herstel, de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en de
leefbaarheid van Borger.

21-4-2022
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De Grote Brink
Appartementen
De appartementen boven de winkels aan de Grote Brink zijn verouderd en de
wens is de appartementen te vernieuwen. De appartementen zijn in bezit van
twee eigenaren. De ene eigenaar wil de appartementen vernieuwen en nodigt de
tweede eigenaar uit om gezamenlijk één plan voor het project te ontwikkelen. Er
komen meer appartementen in de nieuwe situatie. Door een toename van het
aantal appartementen is er meer behoefte aan parkeerplaatsen.
Het is een unieke kans om de entree van de Hoofdstraat meer body te geven. Het
nieuwe gebouw zal meer in de richting van de Hoofdstraat komen en wordt hoger
dan het huidige. Er ontstaat een betere, heldere en steviger gevelwand aan de
Grote Brink en de Hoofdstraat. Door de verbeterde gevelwand komen de
vrijstaande kiosken mooier in de ruimte te staan. De gemeente en eigenaren
begeleiden de architect gezamenlijk om te komen tot een goed schetsplan. Als het
schetsplan gereed en goedgekeurd is, wordt het plan uitgewerkt. De gemeente
start dan het juridische traject op. Gezamenlijk presenteren de opdrachtgevers,
architect en gemeente de plannen aan belanghebbenden. Na een informatieavond
brengt de gemeente het juridische plan in procedure. Bij indiening van andere
zienswijzen, wordt het antwoord verwerkt in de nota andere zienswijzen en
toegevoegd aan het juridische plan. De sloop en de bouw vinden plaats na
juridische goedkeuring. Tijdens de bouw blijven de winkels gewoon open. Vanaf de
start zal het gehele planproces van begin tot eind ongeveer twee á drie jaar duren.
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Centrumpark
De bewoner van Hoofdstraat 52 is bereid zijn achterliggende tuin (nu een
verwaarloosd bos) aan de gemeente over te doen. Het parkeerterrein achter het
appartementengebouw wordt heringericht en een aantal parkeerplaatsen komt in
het bos. Het bos wordt ingericht als park en krijgt enkele verbindingen in de
richting oost-west en noord-zuid. De eigenaar van het bos wil als tegenprestatie
van de gemeente één of twee Urban Villa’s in het park bouwen. Urban villa’s met
ondergronds parkeren, uitermate luxe, groot en met een hoog uitstralingsniveau.
De Urban Villa’s komen vrij in het park te staan, omzoomd door bomen. De hoogte
van de Urban Villa’s bedraagt ongeveer zes, zeven à acht bouwlagen. Ze zijn niet
gelijk van hoogte. De Urban Villa’s worden ontsloten via een weg door het park.
De recreatieve flaneerachtige route loopt evenwijdig aan de Hoofdstraat en gaat
van het Centrumpark door het Padenpark naar de Westdorperstraat. Oost-West
routes worden tussen de Hoofdstraat en bestaande woonwijk gelegd.
Voor de gemeente is het een unieke gelegenheid om de stadsbossen als in
stadsparken in te richten met woonbebouwing, die de omliggende
stedenbouwkundige structuren afmaakt. De stadsparken geven rust en ruimte. De
ruimtelijkheid en kwaliteiten van de stadsparken, bieden een belangrijke impuls
aan het verhogen van de leefbaarheid voor geheel Borger. De parken maken het
centrum veel aantrekkelijker en toegankelijker voor bewoners en bezoekers. De
parken bieden stilte, rust en geborgenheid. Het verhoogt het Cittaslow gevoel.
Er zijn drie projecten in het Centrumpark te onderscheiden:
•
inrichten en uitbreiden van het parkeerterrein inclusief de
paden en wegen door het park
•
ontwerpen van de Urban Villa’s
•
het ontwerp van het park
Voor het parkeerterrein, het park en de Urban Villa’s worden afzonderlijke
juridische plannen gemaakt. Het herinrichten en het uitbreiden van het
parkeerterrein gebeurt al tijdens de bouw van de appartementen aan de Grote
Brink. Bij het project (appartementen/park/Urban Villa’s) zijn meerdere partijen
betrokken. De eigenaren van de appartementen, het park, de Urban Villa’s en de
parkeerplaatsen achter de Grote Brink maken afspraken met de gemeente over
wie wat doet. De afspraken worden op schrift gesteld in een zogenaamde PPSconstructie.
De ontwikkeling van het Centrumpark en de Urban Villa’s kunnen tegelijkertijd
plaatsvinden. Als er overeenstemming is over de schetsontwerpen tussen de
gemeente en de ontwikkelaars, start de gemeente de juridische trajecten. Als de
juridische voorbereiding gereed is organiseren de gemeente en ontwikkelaars een
informatieavond. Na de informatieavond brengt de gemeente het juridische plan
in procedure. Dit neemt ongeveer een jaar in beslag. De bouwtijd en de aanleg van
het park duren minimaal twee jaar. Na de start, bedraagt de totale projecttijd
ongeveer drie jaar.
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Padenbos
Het Padenbos wordt Padenpark. Er komen negen grote kavels in het Padenpark, in
de buurt van de Westdorperstraat en drie kavels evenwijdig aan de weg
Dalkampen. Het zijn grote kavels waarop grote woningen komen. Een aantal
woningen wordt ontsloten aan de Westdorperstraat. Andere woningen worden
ontsloten door nieuw aan te leggen wegen. De woningen in het park zijn één of
twee bouwlagen hoog met een plat dak of afgedekt met een kap. Het zijn rustig,
zuiver vormgegeven parkvilla’s. De plaatsing van de drie parkvilla’s zoals op de
tekening is aangegeven, rondt de stedenbouwkundige structuur van de tegen het
park gelegen woonwijk af. De gevelwanden vormen een heldere begrenzing van
de woonwijk naar het park. Door het Padenpark te verbinden met het
Centrumpark ontstaat er meer toegankelijkheid. De verbinding van het Padenpark
met het Centrumpark is een verbetering en wint aan helderheid en ruimtelijkheid.
De parken vormen de groene long van het centrum.
In het schetsontwerp voor het Padenpark worden de boskavels opgenomen. Na
gereedkomen van het schetsontwerp stelt de gemeente een juridisch plan op. De
gemeente organiseert een informatieavond voor belanghebbenden. Na de
informatieavond start de juridische procedure. Bij indienen van andere zienswijzen
beantwoordt de gemeente deze en voegt de nota andere zienswijzen toe aan het
juridische plan. Na goedkeuring van het juridische kader verkoopt de gemeente de
kavels. Natuurlijk verstrekt de gemeente naast de koopakte van de grond ook
kavelpaspoorten aan de kopers. De bewoners kiezen hun eigen architect.
Het gehele voorbereidingstraject, ontwerp van het park, kavels en bouwrijp maken
zal vanaf de start ongeveer anderhalf à twee jaar duren.
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Provinciaal ondersteuningspunt
Het provinciale ondersteuningspunt heeft zijn functie verloren. Het steunpunt ligt
tegen de bushalte van de sneldienst Emmen-Groningen aan en op loopafstand van
het centrum. Door de ligging is de locatie geschikt voor Urban Villa’s. De N34 loopt
aan Westzijde langs het plangebied. De locatie ligt hoger dan de N34. Een
geluidsonderzoek is noodzakelijk om te zien of hier Urban Villa’s, met of zonder
geluidswerende voorzieningen, mogelijk zijn. Aan de oostzijde grenzen de Urban
Villa’s aan de achtertuinen van de woningen gelegen aan de Torenes.
De start van het project vindt plaats als de uitkomsten van het geluidsrapport
gunstig zijn. De gemeente en de grondeigenaar gaan een PPS-constructie aan. De
gemeente stelt de randvoorwaarden voor de locatie op en maakt de
randvoorwaarden bekend aan de ontwikkelaar. Zijn gemeente en ontwikkelaar het
eens over het schetsontwerp dan start de gemeente het juridische traject. Na een
informatieavond voor belanghebbenden, brengt de gemeente het juridische plan
in procedure. Wanneer er andere zienswijzen worden ingediend stelt de gemeente
een nota van andere zienswijze op en voegt deze toe aan het juridische plan.
Wanneer het juridische plan onherroepelijk is, gaat de realisatie van start .
Het stedenbouwkundige plan en de juridische voorbereidingstijd neemt circa 1,5
jaar. Het gehele traject tot oplevering zal ongeveer vier jaar in beslag nemen.
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De Marslanden
Het bedrijventerrein de Marslanden aan de oostelijke entree van het dorp Borger,
ligt aan de noordzijde tegen een woonwijk aan en aan de rand van het
dorpscentrum. Het vormt een deel van de oostelijke dorpsrand en wordt aan de
zuidzijde begrensd door de N374. Veel bedrijven zijn verdwenen of gaan
verdwijnen. Een functieverandering naar volledig wonen is de toekomst voor het
gebied. De bedrijfswoningen blijven bestaan, het worden burgerwoningen en
stijgen in waarde. De bestaande bedrijfsbebouwing wordt vervangen door ranke
en slanke Urban Villa’s afgedekt met kap, ronding of een andere vorm. Alle Urban
Villa’s krijgen hun eigen authentieke uitstraling. Ze hebben allen ongeveer
dezelfde footprint. De hoogte varieert van 6 tot 10 woonlagen. De Urban Villa’s
staan in een parkachtige setting. In de overgang naar de noordelijke woonwijk
gaan de gedachten uit naar lage woningen. We gaan uit van één bouwlaag met
een steile kap. Woningen in de vorm van het gesloten bouwblok of woningen met
een voor- en achtererf. Sporadisch gaat men over naar 1,5 tot 2 bouwlagen met
steile kap. Het parkeren gebeurt onder de gebouwen of ondergronds. Het
maaiveld wordt als het ware omhoog gedrukt en gaat over de geparkeerde auto’s
heen. Dit zijn ontwerpingrediënten waarmee een gevarieerde, duidelijke en
heldere entree van Borger Oost te maken valt. Dit zijn ontwerpingrediënten
waarmee een duidelijke ruimtelijke overgang is te creëren naar het centrum. Een
entree met ruimtelijke diepgang en een vloeiende overgang naar het centrum,
door het toepassen van eenvoudige, simpele en heldere stedenbouwkundige
middelen.
Een samenhangende ontwikkeling van de Marslanden heeft de gemeentelijke
voorkeur.
Meubelhuis Select Wonen wil, binnen vijf jaar, onderzoeken wat de mogelijkheden
zijn om het bestaande pand te vervangen voor appartementen. Op dit moment
geldt er voor de bedrijfspercelen een richtafstand (milieucirkel) van 30 meter.
Maar er zijn geluiden opgevangen, dat er meerdere bedrijven gelegen aan de
Bloemdijk, Torenlaan, Buinerstraat en Baander, er over denken de bedrijfspercelen
een woonbestemming te geven. De notarissen bijvoorbeeld willen verhuizen naar
een andere locatie, het pand op de Marslanden komt leeg te staan.
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Het betekent dat de richtafstanden (milieucirkels) van de percelen moeten
verdwijnen. Het hele bedrijventerrein krijgt dan de bestemming wonen. De
gemeente gaat er vanuit dat de eigenaren van de bedrijven zelf zorgdragen voor
het opheffen van de milieuregels. De gemeente is bereid de grondeigenaren te
faciliteren. De grondeigenaren en de gemeente gaan een zogenaamde PPSconstructie aan. In de overeenkomst geeft de gemeente het type woningbouw aan
en waar de wegen en ontsluitingen komen. De grondeigenaren brengen hun grond
in, vergezeld van een schone grondverklaring en een asbestrapport. In de
overeenkomst staat vermeld dat de gemeente rekenmodellen opstelt, waarin in
ieder geval zijn opgenomen: de huidige waardes van de ingebrachte gronden, de
opstallen, de sloopkosten en de waarde van de huidige boven en ondergrondse
infrastructuur. De kosten en opbrengsten van het stedenbouwkundige plan, het
bouwrijp maken en de kosten van het gewenste woningbouwprogramma met de
daaraan gekoppelde te verwachten opbrengsten. Aan de uitkomsten van de
rekenmodellen is te zien hoe winst- of verliesgevend het plan voor de
grondeigenaren is. Na deze exercitie bepalen de grondeigenaren of zij hun grond
verkopen aan een ontwikkelaar of de ontwikkeling van de woningen zelf ter hand
nemen. De ‘nieuwe’ ontwikkelaars kopen als het ware de grond samen met het
PPS-contract. De stedenbouwkundige, architectonische, landschappelijke
afstemmingen van de schetsontwerpen zal door de ontwikkelaars en de gemeente
in een gezamenlijk overleg gebeuren. Bij overeenstemming over het
stedenbouwkundige plan, wordt een juridisch kader opgesteld. Als dat klaar is,
organiseren ontwikkelaars en gemeente een informatieavond voor de
belanghebbende partijen. Daarna brengt de gemeente het juridische plan in
procedure. Bij ingediende andere zienswijzen, maakt de gemeente een nota
andere zienswijzen en voegt dit toe aan het juridische plan. Tijdens de juridische
procedure maakt men de schetsontwerpen van stedenbouwkundige-,
civieltechnische-, landschappelijke- en architectonische plannen definitief. De
voorbereiding, het instellen en uitwerken van de samenwerkingscontracten
bedraagt na de start circa vijf à tien jaar.
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Parkeerterrein

Albert-Heijn en omgeving
Er zijn twee modellen voor het parkeerterrein voor Albert Heijn en de
huurwoningen van Lefier beschreven.
Model 1
Er wordt geparkeerd op het maaiveld. De huurwoningen van Lefier tegenover de
entree van Albert Heijn worden gesloopt. De woningen worden teruggezet in een
typologie die een stedenbouwkundige koppeling gaat vormen met de
aangrenzende dorpse structuur van de Hoofdstraat en de stedelijke
stempelstructuur van de woonwijk. Het parkeerterrein wordt heringedeeld.
Model 2
Er wordt geparkeerd in een parkeerkelder van waaruit Albert Heijn en de
centrumwinkels bereikbaar zijn. Op de parkeergarage komen huurwoningen van
Lefier in een P-vorm. Gebouwen die de dorpse en stedelijke structuur ruimtelijk
helder weten te herstellen en de dorpse en stedelijke structuur met elkaar gaan
verbinden.
Met een groene ruimte op het parkeerdak, geeft model 2 Borger een groener en
leefbaarder centrum.
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Parkeerterrein
Albert-Heijn en omgeving
Model 1
De woningbouw van Lefier wordt vervangen door een gesloten bouwblok van 3 of
4 bouwlagen. Het omsloten binnenterrein wordt overkapt. Op de begane grond is
het mogelijk om winkelachtige diensten of andere functies te plaatsen. De
verkeersdoorgang van de Borgmans-Beinsstraat over het parkeerterrein naar de
winkels wordt weggehaald. In het Noord-Zuid gedeelte van de BorgmansBeinsstraat kan langsparkeren worden geïntroduceerd, aangevuld met een
parkeerveld aan het einde van de straat. De twee onder één kapwoningen die nu
aan de ruimte bungelen worden straatgericht geplaatst.
Het parkeerterrein voor Albert Heijn en andere winkels wordt opnieuw ingericht.
Het is belangrijk om het maaiveld zo goed mogelijk te egaliseren, zodat alle
aanwezige trappetjes en onmogelijk te nemen hoogte verschillen soepel te nemen
zijn.
Eventueel het gesloten bouwblok voorzien van een kelder, met bergingen en waar
mogelijk een stallingsplaats voor auto’s van de bewoners.

21-4-2022

vierde concept

21

Parkeergarage
Albert-Heijn en omgeving

Model 2
Het parkeren aan de Borgmans-Beinsstraat zoals vermeld in model 1. Het te
bebouwen bouwblok wordt vergroot en er wordt één bouwvlak toegevoegd. Het
plein en het gebouw volledig onderkelderd met één of twee lagen voor parkeren,
zowel parkeren voor bewoners als voor winkelend publiek. De parkeerkelder krijgt
een droge uitgang naar de woningen en een droge uitgang naar de winkels. De
stedenbouwkundige hoekverdraaiing wordt helder vormgegeven en is een
verrijking voor het centrum. Het maaiveld wordt als een groenplein ingericht
(parkachtige wijze). De parkeerhavens voor het HEMA-gebouw blijven staan op het
maaiveld, maar het parkeerterrein wordt opnieuw ingericht. De bij elkaar
komende stedenbouwkundige hoofdstructuren van de Hoofdstraat en de
woonwijk worden door de wijziging van de hoofdrichtingen van het Lefiergebouw,
de toevoeging van een bouwblok en een groene centrumruimte gekoppeld en
verbonden. De vernieuwde woningen en het bijgeplaatste gebouw zijn ruimtelijk
hechter en helderder. Door onder de grond te parkeren en het maaiveld groen in
te richten word de leefbaarheid in het centrum van Borger groter.
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Tussen de Hunebedweg en
Marslanden
Wonen in het groen langs de Hunebedstraat en de Marslandenweg en wonen in
de weilanden tussen de Hunebedstraat en de Marslandenweg. Langs de bestaande
wegen de Marslandenweg en de Hunebedstraat komen grote kavels voor grote
huizen (huizen bestaand uit één bouwlaag met kap) en de bijbehorende schuren.
De aanblik van de huizen is rijk.
Tussen de Hunebedstraat en de Marslandenweg haaks op deze wegen wordt een
nieuwe ontsluitingsweg gelegd. Qua aanblik krijgt de ontsluitingsweg dezelfde
uitstraling als de bestaande wegen in de directe omgeving. De huizen liggen aan
westzijde van de nieuwe ontsluitingsweg (bestaande uit één laag met kap) en
krijgen een rijke aanblik. Het is ruimtelijk en stedelijk het afmaken van de dorpse
rand. Het dorp krijgt een heldere dorpsgrens.
De kavels liggen binnen de dorpskern. De kavels vallen niet onder het regime van
het bestemmingsplan buitengebied. Als het stedenbouwkundig- en
landschapsplan klaar is, stelt de gemeente het juridische kader op. Daarna
organiseert de gemeente een informatieavond voor de belanghebbende partijen.
Na de informatieavond komt het juridische plan in procedure. Bij ingediende
andere zienswijzen, maakt de gemeente een nota andere zienswijzen en voegt
deze toe aan het juridische plan. Tijdens de procedure maakt men de
stedenbouwkundige-, civieltechnische- en landschappelijke stukken definitief. Na
goedkeuring van het juridische plan kan de verkoop en uitgifte starten. De
gemeente verstrekt aan de kopers een kavelpaspoort met de architectonische en
stedenbouwkundige randvoorwaarden. De bouwtijd duurt na de start circa twee
jaar.
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Praktische zaken

Regie bij de gemeente

Over alle locaties vertelt de gemeente iets: welke bebouwing komt er en voor
welke doelgroep en hoe wordt het parkeren geregeld? Gaan we op het maaiveld
of onder het maaiveld parkeren of op het dak? Voor de ene locatie zal parkeren op
het maaiveld heel praktisch zijn. Voor andere locaties levert ondergronds parkeren
bovengrondse ruimtelijkheid en herstel van de dorpse structuur op wat weer heel
goed is voor de leefbaarheid. In het centrum is ondergronds parkeren juist een
winstpakker voor de leefbaarheid. Ondergronds parkeren geeft bovengronds de
mogelijkheid het maaiveld parkachtig in te richten.
Vragen zijn bijvoorbeeld: hoe gaan we de genoemde locaties op de bestaande
infrastructuur aansluiten? Worden er aardgas- (waterstof) leidingen gebruikt? Hoe
sluiten we aan op het bestaande riool, water en elektra? Allemaal noodzakelijke
praktische zaken die voor elke locatie al uitgezocht en bediscussieerd moeten zijn,
voordat er überhaupt aan architectonische en landschappelijke planvorming
gedacht kan worden. Voor de ene locatie is de discussie eenvoudiger dan voor een
andere locatie.
Tijdens dit onderzoek is er al met een aantal ontwikkelaars/eigenaren gesproken.
De eigenaren/ontwikkelaars zijn op de hoogte van de gemeentelijke plannen.

De kwaliteit van de plannen of het nu gemeentelijke, particuliere, commerciële of
andersoortige partijen zijn, bepaalt de meer- of minderwaarde voor de
gemeenschap. Voor de gemeente is het van belang dat een toevoeging van
gebouwen, inrichting van een openbaar gebied en herstel van de bestaande
dorpse structuren, ruimtelijkheid geeft. Dit verhoogt de leefbaarheid van het dorp.
Inhoudelijk begeleidt de gemeente de planvorming. Gemeente en ontwikkelaars
wijzen in samenspraak architecten, landschapsarchitecten en andere ontwerpers
per project aan. De gemeente heeft een duidelijk overzicht van alle
inbreidingslocaties en kijkt naar het totale herstel en de leefbaarheid voor de
toekomst. De gemeente bepaalt de kwaliteit van de leefbaarheid van Borger in
overleg met ontwikkelaars en bewoners.
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De Reiswijzer gebiedsontwikkeling 2019
public private samenwerking

Contracten
Gemeente en private partijen maken afspraken over: wie doet wat en wie brengt
in. Is de grond van de gemeente of worden er kavels voor woningbouw verkocht?
Dan is de gemeente verantwoordelijk voor het maken van het
stedenbouwkundige plan, het volbrengen van het juridische proces en de
juridische procedure, het maken van verkoopcontracten en de verkoop van de
gronden. De toekomstige bewoner ondertekent het (ver)koopcontract.
De meest eenvoudige contractvorm: De gemeente levert en de koper neemt.
Ook kan het zijn dat een eigenaar van een pand, het pand wil herontwikkelen,
maar de voorgestelde ontwikkeling past niet in het bestaande gemeentelijke
beleid. De ontwikkeling voldoet niet aan de vigerende juridische kaders, de
parkeernorm, de grond is vervuild, de gegevens zijn niet op orde, enzovoort. Veel
onderzoeken en rapporten worden gemaakt om te kunnen voldoen aan het
juridische traject en de juridische procedure, het wettelijke kader.
Voor alle civieltechnische zaken die kunnen voorkomen, zoals het maken van inen uitritten, rioolaansluitingen, elektra, enzovoort, maken betrokken partijen
afspraken. Deze maken het te doorlopen proces voor ontwikkelaar en gemeente
inzichtelijk.
Zitten er meerdere eigenaren in een stedelijke ontwikkeling waar een
functieverandering plaatsvindt? Is er een wens het gebied in zijn geheel te
herontwikkelen? Dan maken de gemeente en eigenaren afspraken over de inbreng
van gronden en opstallen. Er wordt een grondexploitatie of een exploitatieplan
opgesteld, waarin alle kosten en baten zijn opgenomen. Deze wordt alleen
opgesteld als niet alle eigenaren het PPS-contract met de gemeente hebben
getekend. Het exploitatieplan is dan een van de grondleggers voor het toekomstig
te nemen planologische besluit.
Overeenkomsten tussen publieke en private partijen verschillen per contract van
inhoud. Om te komen tot goede samenwerkingsovereenkomsten en
intentieovereenkomsten, maakt de gemeente gebruik van de Reiswijzer public
private gebiedsontwikkeling. Hiernaast leest u een deel van het voorwoord.
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‘Gebiedsontwikkeling is vóór alles een zaak van publiek private samenwerking.
Het is een zaak van gemeenten die op zoek zijn naar de ontwikkelaar of bouwer
met het beste aanbod voor bouwgrond die door de gemeente te koop wordt
aangeboden. En omgekeerd is het een zaak van ontwikkelaars en bouwers die zelf
een bouwlocatie hebben en die de gemeente benaderen om afspraken te
maken over het bouwprogramma en de aanleg van de openbare voorzieningen in
de omgeving.
De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is al jaren hét handboek over publiek private
samenwerking bij gebiedsontwikkeling.
Er is behoefte aan een nieuwe Reiswijzer omdat er sinds het verschijnen van de
vorige Reiswijzer in 2011 het nodige is veranderd. De crisis in de
gebiedsontwikkeling is voorbij en gemeenten en marktpartijen zijn al weer enkele
jaren druk met plannen in de weer.
Om die plannen snel ten uitvoer te brengen, is er een roep om de samenwerking
tussen gemeenten en marktpartijen te vereenvoudigen. Daarbij zijn de wettelijke
kaders voor gebiedsontwikkeling en contractvorming veranderd. Er is behoefte
aan een actueel overzicht van het Europese aanbestedingsrecht en de regels over
staatssteun. Deze nieuwe Reiswijzer Gebiedsontwikkeling is tot stand gekomen in
goede samenwerking tussen de Nederlandse
Vereniging van Projectontwikkeling Maatschappijen (NEPROM), de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten (VNG), Bouwend Nederland en het Ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties (BZK).
De Reiswijzer wijst de weg naar nieuwe vormen van samenwerking tussen
overheid en marktpartijen bij gebiedsontwikkeling. Daarnaast biedt de Reiswijzer
als vanouds een goed en up-to-date overzicht van de Europese regelgeving met
betrekking tot gebiedsontwikkeling en het huidige omgevingsrecht’.
De Reiswijzer Gebiedsontwikkeling wordt door de gemeente en marktpartijen
gebruikt om te komen tot doelgerichte samenwerkingscontracten. De Reiswijzer
Gebiedsontwikkeling is te vinden op: https://www.pianoo.nl/nl/themas/publiekprivate-samenwerking-pps/handreikingen-pps
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Juridisch traject

Planschade (nadeelcompensatie)

Per inbreidingsplan wordt een juridisch proces gestart. Het wordt een omgevingsof bestemmingsplan, tenzij in het PPD-contract anders is overeengekomen. Het
juridische plan wordt in de vorm van een globaal eindplan gesteld. Het geeft later
in het proces meer vrijheid. Voordat een juridisch plan in procedure gaat, geven de
ontwikkelaar en de gemeente een planpresentatie aan de direct belanghebbende.
Indien er andere zienswijze worden ingediend, afwijzing of honorering, staat de
beantwoording hiervan in de nota andere zienswijze, die de gemeente toevoegt
aan het juridische plan. Het juridische plan gaat vergezeld van benodigde
onderzoeken en rapporten voor bijvoorbeeld: asbest, grond, geluid, lucht,
archeologie, verkeer en parkeren en is aangevuld met overlegreacties van het Rijk,
de Provincie en de Waterschappen.
De gemeenteraad stelt aan het einde van het juridische proces een ontwerpvaststellingsbesluit vast.

Overgenomen uit de VNG modelverordening nadeelcompensatie:
’Binnenkort treden naar verwachting 2 nieuwe wettelijke regelingen (titel 4.5 van
de Awb en afdeling 15.1 van de Ow) voor nadeelcompensatie in werking. De VNG
heeft hiervoor een modelverordening opgesteld.
Deze komt in de plaats van de huidige Model Procedureverordening voor
advisering tegemoetkoming in planschade. De Model Verordening
nadeelcompensatie is niet alleen voor planschade, maar ook voor
nadeelcompensatie.

De Vereniging Nederlandse Gemeente (VNG) heeft een voorbeeldstructuur
omgevingsplan ‘Het Casco’ beschikbaar gesteld. Het Casco is een
voorbeeldstructuur/inhoudsopgave waarin alle type regels zijn opgenomen die op
grond van de omgevingswet gesteld kunnen worden. Het voorbeeld structuur
omgevingsplan is te vinden op:
https://vng.nl/publicaties/het-casco-voor-het-omgevingsplan
Denk bijvoorbeeld aan algemene regels, vergunningplichten en beoordelingsregels
over milieubelastende activiteiten, bouwen en ruimtelijke ordening. Het gaat
hierbij om het structureren van de regels, nog zonder de inhoud. Deze structuur is
als het ware het casco van een gebouw dat later kan worden ingericht.
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Planschade en nadeelcompensatie
De overheid kan rechtmatig handelen en toch schade veroorzaken. Bijvoorbeeld
door het verlenen van een omgevingsvergunning, het inperken van rechten of
neveneffecten door werkzaamheden. Het gaat dus om schade veroorzaakt door
rechtmatige besluiten, en om schade veroorzaakt door rechtmatige feitelijke
handelingen. Bij planschade gaat het om inkomensderving of vermindering van de
waarde van een onroerende zaak als gevolg van een planologische maatregel.
Nadeelcompensatie is dus breder dan planschade, zoals in artikel 6.1 van de Wet
ruimtelijke ordening.
Huidige verordeningen
De huidige verordeningen planschade en nadeelcompensatie kunnen worden
ingetrokken. De verordeningen kunnen vanwege het overgangsrecht nog wel
relevant zijn voor het afhandelen van (plan)schadeverzoeken.
Meer informatie
•
Ledenbrief VNG Model Verordening nadeelcompensatie (nieuw) (inclusief
bijlagen en Model Verordening)
•
Extra informatie over nadeelcompensatie
•
Wetsvoorstel nieuwe omgevingsrecht en nadeelcompensatierecht ’
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Planning van de inbreidingen

Benodigde kennis en menskracht

De plannen voor de woningen aan de Eeserstraat, de Tiny Houses, de
appartementen aan de Grote Brink, Egberts en de grondgebonden woningen (de
notarislocatie op de Marslanden), kunnen direct worden opgestart.
Het provinciaal ondersteuningspunt wordt na overeenstemming met de gemeente
en de provincie opgestart.
De bouwkavels tussen en aan de Hunebedweg en Marslanden kunnen na
overeenstemming met de buurt en na aankoop van de grond door de gemeente
opgestart worden.
Het samenvoegen van het Centrumpark en het Padenpark is afhankelijk van de
beslissing van het college en de raad over het gebouw van het Esdal college. Is er
een besluit genomen om de parken te maken en met elkaar te verbinden, dan kan
men overgaan tot uitvoering van de verschillende projecten.
Het geheel omzetten van de Marslanden van een werkgebied naar een
woongebied, is een wat langer traject, waarschijnlijk 5 tot 10 jaar. Eerst zal er
overeenstemming nodig zijn van de grondeigenaren over het omzetten in een
woongebied. Een grondexploitatie of een exploitatieplan zal als grondlegger dienst
doen om de eigenaren te overtuigen. Voor een exploitatie is een programma van
eisen nodig. Dit betekent dat de gemeente voor investeert in planvorming.
Voordat de definitieve planvorming voor het parkeerterrein voor Albert Heijn en
de woningen van Lefier met of zonder parkeergarage voor het centrum kan
starten, zullen het college en de raad een uitspraak moeten doen over wel of niet
ondergronds openbaar parkeren. Ook zal er overeenstemming moeten zijn tussen
de woningbouwvereniging en de gemeente over sloop en nieuwbouw van de
woningen. Ook over het oude gemeentehuis en de herwaardering van het groene
kerkplein zal het gemeentebestuur een besluit moeten nemen. Wenst de
gemeente een positieve herwaardering van het groene plein en bijbehorend
nieuwbouwprogramma of blijft het zoals het is. Er kan pas overgegaan worden
naar definitieve planvorming als de gemeente positief heeft besloten.
Waarschijnlijk een termijn van 5 à 10 jaar.

In de gemeente moet kennis aanwezig zijn voor de uitvoering van de
inbreidingsvisie. Een minimale interne ‘romp’ bezetting, het zijn makkelijk
toegankelijke en benaderbare vakmensen voor de initiatiefnemers. De vakmensen
zijn een stedenbouwkundige, een landschappelijk ontwerper, een planeconoom,
een jurist en een projectleider. Natuurlijk zijn de projectleider, de
stedenbouwkundige, landschappelijke ontwerper, planeconoom en jurist zelf ook
open personen naar de initiatiefnemers.
Voor het maken van plannen voor inbreidingslocaties en de begeleiding van deze
plannen maken de stedenbouwkundige en landschappelijke ontwerper gebruik
van de expertise van buiten en binnen de gemeente. De stedenbouwkundige en
landschappelijke ontwerper dragen in woord, geschrift en praktijk zorg voor de
gewenste kwaliteit, helderheid en het herstellende vermogen van de plannen. De
stedenbouwkundige en landschappelijke ontwerper maken eventueel gebruik van
het team ruimtelijke kwaliteit van Libau en loodsen de stedenbouwkundige- en
bouwplannen door de Drentse welstandscommissie.
De projectleider, stedenbouwkundige, landschapper, planeconoom en jurist
leggen de plannen en procedures uit in bewonersvergaderingen en beantwoorden
de vragen van bewoners.
Voor het maken van grondexploitaties en exploitatieplannen heeft de gemeente
een interne of externe planeconoom in dienst of ingehuurd. De provincie Drenthe
heeft aangegeven grondexploitatie en exploitatieplannen voor de gemeente te
willen opstellen.
Voor het opstellen en begeleiden van de juridische planprocessen is een interne of
externe deskundige omgevingsjurist in dienst of ingehuurd.
De gemeentelijke projectleider is voor het leiden van de inbreidingsprocessen,
zowel buiten als binnen de gemeente. Hij/zij leidt de zogenaamde projectteams,
bouwteams en bewonersvergaderingen, implanteert de plannen bij de
verantwoordelijke gemeentelijke afdelingen en spreekt de noodzakelijke mensen
aan. Hij/zij zorgt voor de voortgang van de plannen en legt de plannen neer bij het
college en de gemeenteraad voor besluitvorming.
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Programmavoorstel voor de inbreidingen en start van
de werkzaamheden

•

Eeserstraat, aan het kanaal

•

Locatie Esdal

•

Appartementen aan De Grote Brink (mogelijk 4

•

Centrumpark

•

Padenbos

Een vijftal vrijstaande woningen van een bouwlaag met kap en bijgebouw,
eventueel geschikt voor thuiswerken. De ontwikkelaar kan dit project na
besluitvorming opstarten.

•

Voormalige gemeentewerf

Hier is op een stuk grond van ongeveer 3700 vierkante meter plaats voor
zeker 8 tiny houses, inclusief gemeenschappelijke bergingen . De breedte
van de toegangsweg is bij het openbare trottoir 3,5 meter en aan het einde
van de oprijlaan 5,3 meter. De inrichting van de wegen en het straatwerk
moet voldoen aan de Handreiking voor bluswatervoorziening en
bereikbaarheid 2019. In paragraaf 4.3.3 worden de doodlopende wegen
besproken. Dit wordt verwerkt in het stedenbouwkundig plan. De
toekomstige bewoners kunnen dit project kort na de besluitvorming
opstarten.

•

Gebouw Egberts aan de Hoofdstraat

Het gaat om een particuliere ontwikkeling van 1900 m2
detailhandelsruimte met daarop maisonnettes en een daktuin. De breedte
van het blok bedraagt circa 45 strekkende meter. Er is een blok aan de
straatzijde en een blok aan de achterzijde. Bij een beukbreedte van 5 meter
kunnen we dus maximaal 18 maisonnettes aan het woningbestand
toevoegen. De projectontwikkelaar kan dit project na besluitvorming
opstarten.
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De romp van het Esdalcollege (het deel van het gebouw dat stamt uit het
jaar 1930) blijft waarschijnlijk bestaan als horecagelegenheid. We
onderzoeken de haalbaarheid hiervan nog. De rest van het gebouw wordt
verwijderd. Op het voormalige sportveld aan de Hoofdstraat kunnen circa
zes kavels voor vrijstaande woningen worden ontwikkeld. Aan de
Leemakker/Westeresstraat kunnen zowel sociale huur- als hofwoningen
worden ontwikkeld. In totaal gaat het hier om circa 20 woningen. Dit
project kan na gemeentelijke besluitvorming door gemeente door een aan
te wijzen projectontwikkelaar worden opgestart.

bouwlagen)
De bestaande appartementen worden vervangen door nieuwe terug te
bouwen appartementen. Er komen dan circa 20 (30 bij 4 bouwlagen)
appartementen met een beukbreedte van circa 5 meter, geschikt voor
starters en doorstarters. De ontwikkelaar kan het project na gemeentelijke
besluitvorming opstarten.

Het privébos wordt omgevormd tot centrumpark met 2 urban villa’s met
ondergronds parkeren. De hoogte van het gebouw meet circa 25 meter en
telt circa 8 bouwlagen. Dit zijn dan ongeveer 48 appartementen, geschikt
voor bijvoorbeeld rijke ouderen. De parkontwerper en de ontwikkelaar
kunnen dit project na de gemeentelijke besluitvorming opstarten.

Het bos wordt omgevormd tot een parkbos met twaalf kavels voor
vrijstaande woningen, bestaande uit een bouwlaag met kap en de
bijbehorende bijgebouwen . Na de gemeentelijke besluitvorming kan de
gemeente de kavels verkopen.

28

•

Provinciaal ondersteuningspunt

•

•

De Marslanden

Deze locatie is geschikt voor woningbouw voor verschillende doelgroepen
in verschillende gebouwvormen.
Urban villa’s met appartementen van 60, 70 t/m 120 vierkante m2, geschikt
voor alle doelgroepen. Drie appartementen per bouwlaag en daarboven
een toplaag. De bouwhoogte bedraagt circa 8 bouwlagen. Het gaat hier om
in totaal 264 appartementen.
De voorgestelde grondgebonden woningen, over een lengte van ongeveer
300 strekkende meter, zijn uitermate geschikt voor hof woningen. Dit zou
bij een beukbreedte van 10 meter neerkomen op circa 30 grondgebonden
woningen.
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Parkeergarage Albert Heyn en omgeving (model 2)

Het vierkante gebouw heeft circa 180 strekkende meter bebouwing over
gemiddeld 4 bouwlagen boven het maaiveld. Bij een oppervlakte van 100
meter 2 per appartement zijn er per laag circa 18 appartementen mogelijk.
Voor het totaal van 4 bouwlagen gaat het om circa 72 appartementen.
Het blok van 60 strekkende meter in het verlengde van het vierkante
gebouw geeft ruimte aan woningen met een grondoppervlakte van 50 m2
over drie bouwlagen. Dit levert 12 gezinswoningen op, geschikt voor jonge
gezinnen. Dit project kan starten direct na de gemeentelijke besluitvorming
omtrent ondergronds parkeren in het centrum. Daarvoor moeten eerst de
stedenbouwkundige plannen/ideeën en overleggen met de gemeente en
de belanghebbende partijen hebben plaatsgevonden. Daarna kunnen de
stukken ter besluitvorming aan het college en de gemeenteraad worden
voorgelegd.

Dit plan omvat kleine appartementen van circa 60 m2 voor
jongerenhuisvesting. Het gaat om 6 gebouwen van 8 bouwlagen met 3
appartementen met daaronder een laag met bergingen. De bouwhoogte
bedraagt circa 30 meter. Per gebouw gaat het om circa 24 appartementen,
in totaal 144 appartementen. Het project kan na gemeentelijke
besluitvorming worden opgestart. De gemeente zal een stedenbouwkundig
plan moeten opstellen en een projectontwikkelaar moeten zoeken.

•
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Tussen Hunebedweg en Marslanden

Hier is ruimte voor 9 kavels voor vrijstaande woningen bestaande uit een
bouwlaag met kap. Na gemeentelijke besluitvorming kan een
bestemmingsplan worden opgesteld en na goedkeuring kunnen de kavels
worden verkocht.
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Aantallen in bovenstaand woningprogramma

Samenvatting:

Eeserstraat: 5 vrijstaande woningen voor het hogere segment,
Voormalige gemeente werf: 7 á 10 tiny houses,
Locatie Esdal: oude originele school wordt horeca functie, 6 vrijstaande woningen,
21 woningen aaneen gebouwd, hof en starterswoningen
De Grote Brink: 30 appartementen voor starters en doorstarters,
Centrumpark: 48 appartementen voor het hogere segment,
Padenbos: 12 vrijstaande woningen voor het hogere segment,
Provinciaal ondersteuningspunt: 144 appartementen voor starters en
eenpersoonshuishoudens,
De Marslanden: 264 appartementen voor eenpersoonshuishoudens, starters,
gezinnen en doorstromers, circa 30 grondgebonden hof woningen geschikt voor
ouderen en doorstromers,
Parkeergarage Albert Heyn en omgeving: 72 appartementen in het vierkante
gebouw, geschikt voor eenpersoonshuishoudens, starters, doorstromers, ouderen
enz.
Bouwblok onder het vierkante gebouw: 12 grondgebonden gezinswoningen,
Tussen Hunebedweg en Marslanden: 9 kavels voor luxe vrijstaande woningen.

32 vrijstaande woningen,
7 à 10 tiny houses,
51 hof woningen,
12 grondgebonden gezinswoningen,
48 luxe appartementen,
510 appartementen.
Dit voorstel gaat uit van in totaal 660 wooneenheden. Getalsmatig is een en ander
zeer sterk afhankelijk van de dichthedendiscussie.
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Bijvoorbeeld:
hoe hoog bouwen we?
hoe gaan we parkeren?
wat willen we bereiken?
De antwoorden op deze vragen hebben directe invloed op het aantal
wooneenheden.
Bijvoorbeeld gaan we lager bouwen, dan zal het aantal wooneenheden afnemen.
Gaan we hoger bouwen, dan neemt het aantal toe.
Gaan we alleen op de grond parkeren, parkeren wordt dan maatgevend en het
aantal wooneenheden neemt af. Gaan we dubbelgrondgebruik toepassen
(parkeergarages) in het centrum, dan kan het aantal wooneenheden toenemen.
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Inbreidingsplannen het effect
Wat is het effect van deze inbreidingsplannen voor een dorp als Borger, nu een
dorp van ongeveer 5800 inwoners? Als er meer dan 600 woningen in het
bestaande dorp bij komen, dan komen er ongeveer 1200 inwoners bij. Het dorp
Borger groeit dan naar circa 7200 inwoners. Natuurlijk heeft dit aantal een
positieve invloed op de bestedingen bij de middenstand en kan het
voorzieningenniveau in Borger makkelijker op peil blijven en het geeft een
toename van de bedrijvigheid en de werkgelegenheid.
Het is belangrijk om in de nabije toekomst te kijken naar de mogelijkheden voor
nieuwe bedrijventerreinen.
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Landelijk Wonen in het park
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Wonen in het park/bos
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Tiny houses
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Tiny houses
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Daktuinen

21-4-2022

vierde concept

36

Urban villa’s in het groen
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Wonen met groen
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Parkeren ondergronds
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Urban Villa´s in park/bos?
Gestrooid als hagelslag
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Hofjeswoningen
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Hofjes woningen
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Urban Villa’s
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Urban Villa´s
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