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Geacht leden van Provinciale Staten, 

Bij deze ontvangt u een afschrift van een schriftelijk verzoek aan het College van 
Gedeputeerde Staten betreffende het voordragen van vernietiging van een 
beheersverordening Valthermond genomen door de gemeenteraad van Borger-Odoom. 

Het leek ons goed om u van dit verzoek in kennis te stellen. 

Hoogachtend, 

Familie J. Strik, 
Zuiderdiep 489, 
7876BD Valthermond. 

Nb. Een afschrift van dit verzoek wordt gelijktijdig verzonden naar Provinciale Staten van 
Drenthe. 

Karin
Tekstvak



Aan het College van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Drenthe, 
Westerbrink 1, 
9405 BJ Assen. 

Betreft verzoek m.b.t. beheersverordening Valthermond 

Valthermond 13-06-2014 

Geacht College, 

Bij deze verzoeken wij u bij de minister Infrastructuur en Milieu de vernietiging voor te dragen 
van de beheersverordening Valthermond, vastgesteld door de gemeenteraad Borger-Odoorn 
(artikel 273a gemeentewet) wegens het in strijd zijn met recht en rechtszekerheid en 
algemeen belang. Evenals het besluit van de gemeente Borger-Odoorn met als 
kenmerk: 14.07302. 

De motivatie hiervoor is als volgt: 
1. Het instrument Beheersverordening is niet bedoeld als instrument om illegale situatie's 

te legaliseren; dat dient via een bestemmingsplanwijziging te gebeuren. 
2. Het instrument Beheersverordening ontneemt betrokkenen en belanghebbenden elk 

recht op inspraak en mogelijkheden tot beroep en verweer. 
3. De beheersverordening Valthermond is, volgens uitspraken gedaan tijdens de 

betreffende raadsvergadering, genomen om als gemeente geen leges mis te lopen. 
Echter het ontneemt hierdoor burgers hun rechtszekerheid en hun bestaande 
rechten. 

4. Voor het instrument mag niet worden gekozen als ruimtelijke ontwikkelingen worden 
voorzien en tevens mag het instrument geen ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk 
maken die nog niet eerder in een bestemmingsplan zijn opgenomen. 

5. Tevens vinden er nieuw ontwikkelingen plaats; een beheersverordening behoort niet 
in nieuwe ontwikkelingen te voorzien. 

Wij bewonen sinds 1990 een burgerwoning in Valthermond. Tijdens een lopende procedure 
betreffende handhaving door de gemeente Borger-Odoorn is deze beheersverordening 
vastgesteld. Hiertegen staan geen mogelijkheid tot beroep en verweer open. 
Tijdens de lopende procedure heeft de gemeente Borger-Odoorn meerdere malen zich op 
het punt gesteld dat er op dit moment niets gedaan kan worden omdat het één en ander nog 
in "de procedure" zit. Tijdens deze procedure heeft zich een nieuw bedrijf aanpandig aan 
onze woning gevestigd. Bij melding door ons hiervan gedaan reageerde de gemeente 
Borger-Odoorn dat ze op dit moment niet ging handhaven omdat ze tegen de lamp zou lopen 
bij de rechter. 
Wat schetst echter onze verbazing dat na de uitspraak van de rechtbank Noord Nederland 
(16-07-2013), waarin wordt geoordeeld dat het bedrijf er niet mag zitten, er tijdens een 
herhaald verzoek om handhaving tijdens de hoorzitting van de bezwarencommissie wordt 
verteld dat deze moet worden afgewezen omdat er een beheersverordening is. Dat betekent 
dat Illegaal gedrag op termijn dus toch beloond via een onwettig besluit. 



Voor u beeldvorming: Wij wonen aan-pandig aan een van oudsher voormalige 
(lokale)bakkerij met de onderliggende functieaanduiding Verzorgend en Ambachtelijk bedrijf. 
In 1993 ging de bakkerij failliet en heeft leeggestaan (opslag rolcontainers). Destijds gaf de 
gemeente aan dat op het perceel een twee onder een kap woning gerealiseerd zou kunnen 
worden. In 1968 is voor een verbouwing van de voormalige bakkerij (niet zijnde de woning) 
een bouwvergunning afgegeven met bestemming Bakkerij. Er is in de 
bestemmingsplanvoorschriften geen definitie gegeven van Verzorgend en Ambachtelijk 
bedrijf. Echter wanneer dit niet is gedefinieerd is de bestemming door middel van de 
bouwvergunning gegeven. Deze bestemming is nooit gewijzigd door middel van een 
omgevingsvergunning of nieuw bestemmingsplan. De activiteiten en bedrijven die nu aan-
pandig aan onze woning zitten is een hobby/autobedrijf en een groothandel in industriële 
machines voor handel alsmede onderhoud en reparatie. 
In de huidige tijd worden deze bedrijven (milieucategorie 3.2) in de gemeentes waar wij 
navraag en onderbouwing van hebben opgevraagd verwezen naar een industrieterrein. 

De bedrijven zijn nooit gemeld bij de gemeente, er is nooit een vergunning aangevraagd en 
laat staan dat zij in het bezit zijn van benodigde vergunningen. Onder bestaand gebruik kan 
het feitelijk legaal aanwezig gebruik met inbegrip van het gebruik dat met 
omgevingsvergunning (of onder oud recht met ontheffing projectbesluit of vrijstelling) is 
toegestaan. Voor de activiteiten op perceel Zuiderdiep 489A te Valthermond zijn geen 
vergunningen, ontheffingen of vrijstellingen verleend. De besluitvorming van de gemeente 
Borger-Odoorn heeft kennelijk niet zonder vooringenomenheid plaatsgevonden waarbij het 
vermoeden van belangenverstrengeling niet ondenkbeeldig is. 
Echter pas na ons verzoek om handhaving heeft de eigenaar van de beide bedrijven een 
melding gedaan in het kader van het activiteitenbesluit. 

Wij zelf hebben een omgevingsvergunning voor onze woning (2012), een bouwvergunning 
(1995) en vallen onder het overgangsrecht van het bestemmingsplan Valthermond 1989. De 
rechtspraak oordeelt dat wanneer van rechtswege verleende vergunningen een 
bouwvergunning of omgevings-vergunning onherroepelijk is men dit in het daarop volgende 
bestemmingsplan positief moet bestemmen in verband met rechtszekerheid. De gemeente 
Borger-Odoorn laat echter aanpandig aan onze woning activiteiten/bedrijven zonder 
meldingen en/of vergunningen toe en probeert deze nu via een beheersverordening te 
legaliseren. Noch de eigenaar van het pand noch de huurder van de pand is woonachtig in 
de gemeente Borger-Odoorn. De verhouding tussen burgerwoning en de aan-pandige 
groothandel in industriële machines en aanverwante artikelen, import-export van 
afvalpersen, onderhoud en reparatie en proefdraaien is buiten alle proportie. Wanneer een 
normale bestemmingsplanprocedure zou zijn doorlopen zou de uitkomst niet gelijk geweest 
zijn aan de beheersverordening onder andere wegens het niet kunnen voldoen aan de 
richtafstanden van het VNG waarvan de provincie Drenthe uitgaat dat haar gemeenten die 
toepassen. 
Wij achten de beheersverordening in strijd met het recht en in strijd met de wettelijke 
verplichting van regels die dienen te worden opgenomen in een bestemmingsplan. En tevens 
worden de Provinciale Omgevings Verordening. Wabo en WRO Bor doorkruist. 
Aangezien er tijdens de loop der jaren het een en ander is gebeurd en te omvangrijk om dit 
te omschrijven zijn wij bereidt om mondelinge toelichting te geven, inzage te geven in de 
beschikbare documenten en eventueel kopieën ervan ter beschikking te stellen. 

Wij hopen op een positief besluit van uw kant op ons verzoek, 

Hoogachtend, 

Familie J. Strik, 
Zuiderdiep 489, 
7876BD Valthermond. 



Nb. Een afschrift van dit verzoek wordt gelijktijdig verzonden naar Provinciale Staten van 
Drenthe. 




