
Structuurvisie Borger-Odoorn
Verbinding geeft perspectief

Uitvoeringsprogramma





Dit uitvoeringsprogramma, behorende bij de Structuurvisie Borger-
Odoorn, geeft aan op welke wijze de integrale gebiedsvisie uitgevoerd 
kan worden. De projecten die in het uitvoeringsprogramma zijn opge-
nomen, geven uiting aan de gewenste ontwikkelingen en dragen bij 
aan de realisatie van deze visie. 

Het uitvoeringsprogramma geeft een indicatie van de werkvoorraad 
(gemeentelijke prioriteiten). Het bevat een helder overzicht van de 
gewenste projecten, waarbij de volgende zaken in een tabel zijn aan-
gegeven:

visiethema (bijdrage aan visie thema); ●
rol gemeente (initiërend, participerend of faciliterend); ●
termijn (start project); ●
kostenindicatie.  ●

 
Per project is aangegeven ten behoeve van welke thema’s het project 
is benoemd. Verder is per project de rol van de gemeente weergege-
ven. Deze rol is: 

initiërend: de gemeente is initiatiefnemer;   ●
participerend: de gemeente werkt samen met andere partijen;  ●
 faciliterend: de gemeente heeft een ondersteunende rol of stelt  ●
voorzieningen beschikbaar.

Voor de prioritaire projecten waarbij de gemeente een initiërende rol 
speelt, is een kosteninidicatie opgenomen. Tot slot is per project aan-
gegeven binnen welke termijn het project uitgevoerd zal worden. 
Daarbij worden de volgende categorieën onderscheiden:

korte termijn 1 – 2 jaar;  ●
middellange termijn 3 – 5 jaar; ●
lange termijn 6 – 10 jaar. ●

Het uitvoeringsprogramma is geen statische lijst van projecten, maar 
kan jaarlijks bijgesteld worden als het realiseren van de structuurvisie 
hier om vraagt. Tevens is de uitvoering afhankelijk van de financiële 
ruimte en de capaciteit binnen de gemeente.
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Ontwikkelingen Thema’s Projecten Rol gemeente1 Termijn2 Kostenraming

Verbeteren ruimtelijke kwaliteit 
dorpen

Wonen
Landschap en cultuurhistorie

Invulling uitlopers esdorpen en 1. 
afronding van de dorpsranden 
Herstructureringslocaties, 2. 
inbreidingsmogelijkheden
Invulling ‘open locaties’ 3. 
veenkoloniale dorpen

Initiërend	

Faciliterend/ 	
participerend
Initiërend	

Middellange termijn	

Korte termijn	

Middellange termijn	

Max. € 25.000 (RO algemeen)	

Budget Herstructureringsfonds 	

Max. € 25.000 (RO algemeen) 	

Ontwikkeling ‘multifunctionele’ 
landgoederen 

Wonen
Voorzieningen, zorg en welzijn
Werken en economie

Mogelijkheden voor combinatie 4. 
zorg, recreatie en wonen 
opnemen in bestemmingsplan 
buitengebied

Initiërend	 Korte termijn	 Zie project 61.	

Uitbreidingslocaties 
woningbouw ontwikkelen/
afronden.

Wonen Drentse Horn 5. 

Daalkampen6. 

Participerend 	

Participerend	

Korte en 	
middellange termijn
Korte en 	
middellange termijn

Uitbreidingslocatie Borger-
West verder ontwikkelen

Wonen
Werken en economie
Recreatie en toerisme

Recreatief bedrijventerrein7. 

Ontwikkeling Borger-West 8. 
(Daalkampen)

Participerend/ 	
initiërend
Participerend	

Korte termijn	

Middellange en 	
lange termijn

Verrekening grondbedrijf	

Ontwikkeling stedebouwkundig 
plan randveenontginningslint 

Wonen Randvoorwaarden ecologisch 9. 
wonen
Locatiestudie ecologische 10. 
leefgemeenschap
Inpassing landgoederen11. 

Faciliterend	

Participerend	

Participerend	

Middellange termijn	

Korte termijn	

Korte termijn	

Ontwikkeling multifunctioneel 

dwarslint Exloërkijl

Wonen
Werken en Economie
Voorzieningen

Ondersteunen initiatieven 12. 
multifunctioneel dwarslint 
Exloërkijl

Initiërend/ 	
participerend

Middellange termijn	 P.M.	

Woon-zorg projecten Voorzieningen, Zorg en Welzijn
Wonen
Werken en Economie

Ontwikkeling woon-zorg zone 13. 
pilot Borger
Ontwikkelen steunstees14. 
Beleid voor zorgboerderijen 15. 
in VAB
Kangaroo wonen16. 

Participerend	

Initiërend	
Participerend	

Participerend	

Middellange termijn	

Korte termijn	
Korte termijn	

Middellange termijn	

P.M.	
Max. € 25.000 (RO algemeen) 	

Uitvoering Dorp 
Omgevingsplannen

Leefbaarheid, voorzieningen, 
zorg en welzijn
Wonen
Werken en economie

Selectie en prioritering 17. 
projecten DOP’s
Uitvoering diverse projecten18. 

Faciliterend/ 	
participerend
Initiërend	

Korte termijn	

Korte termijn	 P.M.	

1   Initierend: de gemeente is initiatiefnemer;  participerend: de gemeente werkt samen met andere partijen; 
faciliterend: de gemeente heeft een ondersteunende rol of stelt voorzieningen beschikbaar.

2  Korte termijn 1 – 2 jaar; middellange termijn 3 – 5 jaar en lange termijn 6 – 10 jaar



Ontwikkelingen Thema’s Projecten Rol gemeente1 Termijn2 Kostenraming

Verbeteren Regionale 
afstemming

Wonen
Leefbaarheid en voorzieningen
Werken en Economie

Krimpstrategie19. 

Inspelen op vergrijzing20. 

Concurrentie woningmarkt en 21. 
bedrijventerreinen voorkomen
Afstemmen gebruik en aanbod 22. 
voorzieningen

Initiërend/ 	
participerend
Initiërend/ 	
participerend
Initiërend/ 	
participerend
Initiërend/ 	
participerend

Korte, en 	
middellange termijn
Korte, en 	
middellange termijn
Korte, en 	
middellange termijn
Korte, en 	
middellange termijn

P.M. 	

P.M. 	

P.M. 	

P.M.	

Ontwikkeling vrijkomende 
locaties Nieuw-Buinen

Leefbaarheid en voorzieningen
Wonen
Werken en Economie

Sociale en fysieke 23. 
herstructurering

Initiërend 	 Korte en 	
middellange termijn

Budget Herstructureringsfonds	

Centrumplan Borger Verbetering centrum- en 24. 
verblijfsfunctie

Initiërend	 Middellange termijn	 P.M.	

Bedrijvigheid in dorpen Werken en Economie
Leefbaarheid 

Inrichten van locaties voor 25. 
bedrijven rondom knooppunten 
langs de Mondenweg
Kleinschalige bedrijvigheid 26. 
stimuleren binnen de 
dorpstructuren
Hergebruik en invulling VAB: 27. 
maatwerk voor kleinschalige 
bedrijvigheid

Faciliterend	

Faciliterend	

Faciliterend	

Middellange termijn	

Korte termijn	

Korte termijn	

Ontwikkeling zandwinning 
Ellertshaar

Werken en economie
Recreatie en toerisme

Toekomstige doorontwikkeling 28. 
zandwinning naar 
waterrecreatieplas
Uitbreiding zandwinning29. 

Faciliterend	

Faciliterend	

Middellange termijn	

Middellange termijn	

Ontwikkeling landbouwsector Landbouw
Werken en Economie

Stedenbouwkundige en 30. 
planologische uitwerking 
clustering landbouw langs 2/3e 
weg
Verbreding landbouw op 31. 
het Zand (natuurbeheer en 
recreatie)
Verbreding landbouw in het 32. 
veen (bio-energie, alternatieve 
gewassen, agribusiness)
Nota van uitgangspunten t.b.v. 33. 
actualisatie bestemmingsplan 
buitengebied, ondermeer 
onderzoek naar 
uitbreidingsmogelijkheden 
bouwblokken

Participerend	

Faciliterend	

Faciliterend	

Initiërend	

Korte termijn	

Korte termijn	

Korte en 	
middellange termijn

Korte termijn	

 

Zie project 61.	
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Ontwikkelingen Thema’s Projecten Rol gemeente1 Termijn2 Kostenraming

Kwalitatieve ontwikkeling van 
recreatieve voorzieningen

Recreatie en toerisme Kwalitatieve opwaardering 34. 
bestaande recreatieparken
Ontwikkeling kwalitatieve, 35. 
kleinschalige 
recreatievoorzieningen 
Ellertshaar

Faciliterend	

Faciliterend	

Korte en 	
middellange termijn
Korte en 	
middellange termijn

Uitwerken recreatieve en 
landschappelijke verbindingen

Recreatie en toerisme
Natuur en Water
Landschap en cultuurhistorie

Ontsluiting Hunebedcentrum36. 
Landschappelijke verbinding 37. 
Ellertshaar Hondsrug
Ontwikkeling Ecologische 38. 
verbindingszone Valtherdijk
Optimaliseren 39. 
fietspadennetwerk tussen 
recreatieve voorzieningen
Herstel en ontwikkeling 40. 
laanbeplanting langs assen 
esdorpen en lintstructuren
Landinrichting Westdorp41. 

Participerend	
Initiërend	

Initiërend	

Initiërend	

Initiërend	

Initiërend	

Korte termijn	
Middellange termijn	

Middellange termijn	

Korte termijn	

Korte termijn	

Middellange termijn	

P.M.	
P.M. 	

P.M. 	

P.M. 	
 

P.M. 	
 

P.M.	

Ontwikkeling Geopark Recreatie en toerisme
Landschap en cultuurhistorie

Opwaardering routestructuur 42. 
Hondsrug
UNESCO certificering43. 

Participerend/ 	
Initiërend
Participerend/ 	
initiërend

Korte en 	
middellange termijn
Korte termijn	

P.M. 	

€ 18.000 (periode van drie jaar)	

Ontwikkeling Ecologische 
Hoofdstructuur en ecologische 
verbindingszones.

Natuur en water Faciliterend	 Lange termijn	

Uitvoering Hunzeproject Natuur en water
Recreatie en toerisme

Natuurontwikkeling44. 
Ecotoerisme45. 
Waterberging46. 

Faciliterend	
Faciliterend	
Faciliterend	

Middellange termijn	
Middellange termijn	
Middellange termijn	



Ontwikkelingen Thema’s Projecten Rol gemeente1 Termijn2 Kostenraming

Ruimte voor waterberging Natuur en water Waterberging in mogelijk te 47. 
openen kanalen in combinatie 
met andere functies
Behoud wijken ten behoeve 48. 
van waterberging
Waterberging in Hunzedal 49. 
gecombineerd met 
natuurontwikkeling
Waterberging in Buinerbos 50. 
(wijken voor water)
Waterberging Mussel Aa / 51. 
Valthermond-Oost

Faciliterend/ initiërend 	
 

Faciliterend/ initiërend 	

Faciliterend/ initiërend 	
 

Faciliterend/ initiërend	

Faciliterend/ initiërend	

Middellange termijn	

Middellange termijn	

Middellange termijn	

Middellange termijn	

Middellange termijn	

P.M. 	
 

P.M. 	

P.M. 	
 

€ 250.000 (regulier budget) 	

P.M. 	
 

Vrijkomende agrarische 
bebouwing (VAB)

Werken en economie
Wonen
Leefbaarheid, voorzieningen, 
zorg en welzijn

Ontwikkelen beleid52. Initiërend	 Korte termijn	 Max. € 25.000 (RO algemeen)	

Bereikbaarheid van de 
hoofdkernen binnen de 
gemeente optimaliseren

Leefbaarheid, voorzieningen, 
zorg en welzijn

Onderhoud en aanleg van 53. 
veilige fietsverbindingen
Prioritering onderhoud 54. 
plattelandswegen opstellen
OV optimaliseren 55. 
door combineren en 
integreren WMO vervoer, 
leerlingenvervoer en vraag-
afhankelijkvervoer
Verkeersveiligheid 56. 
optimaliseren door uitvoering 
GVVP

Initiërend/ 	
participerend
Initiërend	

Participerend	

Initiërend	

Korte en 	
middellange termijn
Korte en 	
middellange termijn
Korte en 	
middellange termijn 
 
 

Korte en 	
middellange termijn

P.M. 	

P.M. 	
 
 
 
 
 

P.M.	
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Ontwikkelingen Thema’s Projecten Rol gemeente1 Termijn2 Kostenraming

Verbindingen met 
verzorgingsgebieden buiten de 
gemeente optimaliseren

Leefbaarheid, voorzieningen, 
zorg en welzijn

Goede aansluiting van 57. 
de kernen op de N34, de 
Mondenweg en de N374
Verkeersafwikkeling van 58. 
de N374 (van en naar 
richting Stadskanaal) door 
Borger (is onderdeel van 
herontwikkeling centrum 
Borger, projectnummer 24)
Onderzoek hoogwaardige 59. 
openbaar vervoersverbinding 
langs N34 (railvisie/ regiotram)
Treinverbinding Veendam-60. 
Stadskanaal-Emmen

Participerend	

Participerend	

Participerend	

Participerend	

Middellange termijn	

Middellange termijn	

Middellange termijn	

Lange termijn	

Actualiseren bestemmingsplan 
buitengebied

Landbouw
Landschap en cultuurhistorie
Natuur en water
Wonen
Werken en economie

Opstellen bestemmingsplan61. Initiërend	 Korte termijn	 Max. € 75.000 (regulier 	
budget actualisering 
bestemmingsplannen)

Duurzaamheidsbeleid Landbouw
Natuur en water
Landschap en cultuurhistorie
Wonen
Werken en Economie

Formuleren 62. 
duurzaamheidsbeleid ten 
aanzien van:
- Uitgangspunten Citta Slow
- Invulling aan energie-akkoord
  Noord-Nederland
- CO2 reductie
- Bio-energie in landbouw 
- Milieu beleidsplan

Initiërend	 Korte termijn	 P.M.	
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Grontmij

Stationsplein 12

9401 LB  Assen

Postbus 29

9400 AA  Assen 

T +31 - 592 - 33 88 99 

F +31 - 592 - 33 06 67 

www.grontmij.nl


