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Libau verzorgt de advisering op het 

gebied van welstand, monumenten, 

archeologie en cultureel erfgoed voor 

de gemeente Borger-Odoorn. Deze 

kaart geeft een beeld van onze inzet 

in 2013. 

CULTUURHISTORIE

De cultuurhistorische waardenkaart 

van de gemeente, die Libau 

in samenwerking met RAAP 

Archeologisch Adviesbureau maakte, 

werd in 2013 afgerond.

WELSTANDSNOTA

De gemeenteraad van Borger-

Odoorn stelde in 2013 de nieuwe 

welstandsnota vast. Deze nota gaat 

over het duurzaam bevorderen van 

de kwaliteit van bebouwing en de 

omgeving hiervan. De welstandstoets 

is daarbij een belangrijk hulpmiddel. 

Welstandscriteria geven zo concreet 

mogelijk aan, aan welke uitgangspunten 

de ontwerper van een bouwplan zich 

moet houden. Deze criteria zijn per 

gebied beschreven en omdat niet ieder 

gebied zijn eigen kenmerken heeft, 

zijn ook de uitgangspunten waaraan 

betrokkenen zich moeten houden niet 

overal dezelfde. Voor veel gebieden 

geldt dat nieuwe en eigentijdse 

ontwikkelingen mogelijk zijn.

LANDSCHAPPELIJKE 

INPASSING 

AARDAPPELLOODS

Een bouwplan voor een omvangrijke 

aardappelloods aan de Hofakkers 

in Bronneger voldeed aan de eisen 

van het bestemmingsplan en sloot in 

maat en schaal aan op de omringende 

omvangrijke agrarische bouwvolumes. 

Dit betekent echter niet dat een 

dergelijke omvangrijke loods ook 

past in het omringende landschap. 

De Commissie Ruimtelijke Kwaliteit 

en Cultuurhistorie adviseerde 

daarom een beplantingsplan te laten 

ontwikkelen en daarbij in te zetten 

op landschappelijke inpassing van de 

loods.  

IN CIJFERS

Bouwplannen: 119 behandeld, waarvan 

99 niet strijdig en 20 strijdig maar 

in het algemeen met aanwijsbare 

mogelijkheden om de bezwaren te 

kunnen ondervangen.  

Huisadviseurschap: geen contract.   

Archeologische adviezen: 25

Keukentafelgesprekken: geen. 

Cultureel erfgoed/monumenten-

adviezen: 1

COMMISSIE RUIMTELIJKE 

KWALITEIT EN 

CULTUURHISTORIE (CRKC)

De rayonarchitect van Libau bezoekt 

uw gemeente in principe één keer 

per 14 dagen. De kleine commissie 

vergadert over het algemeen eens 

per twee weken. Deze commissie 

bestaat uit ten minste twee personen. 

Dit zijn rayonarchitecten van Libau, 

die gemandateerd zijn door de 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 

Cultuurhistorie. 

De CRKC, bestaande uit externe 

deskundigen, vergadert eens per 

veertien dagen in Beilen. Deze 

commissie behandelt welstands- en 

monumentenplannen en was in 

Borger-Odoorn in 2013 als volgt 

samengesteld:

• J.H. van der Laan, voorzitter

• H.H. Assies, voorzitter

• A. Vos Arch AvB, architect

• ir. A. Ritsema, architect 

• ir.  B. Boumans, stedenbouwkundige/

landschapsarchitect

• A.R. Garrelts, stedenbouwkundige/

landschapsarchitect

• J. Battjes, bouwhistoricus

• H. Haak, restauratie architect

• drs. M. van der Heide, cultuur-

historicus

• drs. M. Verweij, consulent RCE

• ing. F.A. Pentenga, rayonarchitect.

 

U I T G E L I C H T 

Borger-Odoorn: cijfers & resultaten

WELSTANDSADVIEZEN

• De welstandsadvisering in de

gemeente Borger-Odoorn had 

in 2013 vooral betrekking op 

verbouwingen, uitbreidingen, 

bijgebouwen en enkele agrarische 

bedrijven.

• De nokrichting van een nieuw

te bouwen woning aan de 

Borgerderstraat in Bronneger paste 

niet in de welstandscriteria maar wel 

in het omringende straatbeeld. De 

Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en 

Cultuurhistorie reikte de motivering 

aan om af te kunnen wijken van 

de welstandscriteria en adviseerde 

vervolgens positief.

• Het ontwerp voor een

starterswoning aan de Daalkampen 

in Borger werd meerdere malen 

in de commissie besproken.  Deze 

woning is onderdeel van het 

zogenaamde ‘Fibulaproject’. De 

commissie adviseerde uiteindelijk in 

principe positief. 

• Aan de Grote Brink in Borger

vestigde zich een nieuwe 

supermarkt. De commissie 

adviseerde de uitstraling hiervan 

af te stemmen op de omgeving en 

daarom terughoudend te zijn met 

de vormgeving van de ingang en de 

plaatsing van vlaggenmasten. 

MFA MOLENSTRAAT BORGER STARTERSWONINGEN DAALKAMPEN


