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Dubbel gevoel
Wat een prachtig weer was het afgelopen weekend.  

En wat een blije gezichten nu we overal verlost zijn 

van de meeste coronamaatregelen. Het waterpeil in 

de Regge en de Vecht is aan het dalen. Het centrum 

van Ommen liep weer vol met gasten en inwoners, 

ook de terrassen werden goed bezocht. Fijn om 

deze vrolijkheid te zien.

Tegelijkertijd zien we niet al te ver van ons vandaan 

een enorme menselijke tragedie afspelen. Super veel 

waardering voor het Oekraïense volk dat zich niet 

laat kleineren en zich als een eenheid verdedigt. Het 

is toch bijna niet voor te stellen dat anno 2022 in 

Europa nog zo’n oorlog plaatsvindt. 

Wij mogen onszelf prijzen dat we in zo’n mooi 

vrij land als de onze leven. Het lijkt allemaal zo 

vanzelfsprekend, maar helaas moet die vrijheid nog 

al te vaak bevochten worden.

Gelukkig hebben we in Nederland een democratie 

waar we in vrijheid kunnen en mogen kiezen. En 

waar ruimte is voor ieders mening en overtuiging.

Naast de landelijke en provinciale 

verkiezingen zijn 14, 15 en 16 maart weer de 

gemeenteraadsverkiezingen.

Laat uw stem niet verloren gaan... 

Leo Bongers

Wethouder

De week van het college

Meer informatie 
over bovenstaande 

nieuwsberichten zie: 

www.ommen.nl

Lijsttrekkersdebat op zaterdag 5 maart

Op zaterdag 5 maart om 15.00 uur vindt het 

lijsttrekkersdebat van de gemeente Ommen plaats. Dit 

debat wordt live uitgezonden door RTV Vechtdal en is 

ook terug te kijken via RTV Vechtdal.

In het debat kruisen de zeven partijen met elkaar onder 

leiding van debatleider Derk Moor. In twee rondes gaan 

de partijen met elkaar in gesprek over de toekomst van 

Ommen. Tussendoor krijgen de partijen de kans om 

zichzelf te presenteren. 

Kijk dus op zaterdag 5 maart om 15.00 uur live naar het 

lijsttrekkersdebat of kijk het later terug via de kanalen 

van RTV Vechtdal en de gemeente Ommen. 

Brandhout op landgoed Het Laar

Op landgoed Het Laar in de gemeente Ommen bevindt 

zich de invasieve plantensoort: Amerikaanse vogelkers 

(Prunus serotina). De bladeren van deze struik of boom zijn 

langwerpig, leerachtig en glanzend en aan de bovenzijde 

niet behaard. Doordat de Amerikaanse vogelkers een hele 

dichte massa kan vormen die veel schaduw veroorzaakt, 

vormt het een bedreiging voor andere plantensoorten, 

zoals de jeneverbes.

De Amerikaanse vogelkers mag zich niet verder uitbreiden 

en de gemeente Ommen stelt haar inwoners graag in 

de gelegenheid om brandhout te verzamelen. De plant 

moet handmatig tot op het 

maaiveld worden afgezaagd. Het 

vrijkomende en geschikte kop-,tak- 

en stamhout dient als brandhout. 

Als u belangstelling heeft, kunt 

u contact opnemen met Ben 

Bakkenes van het team IGG/

Infrastructuur, 

Grond en Gebouwen 

via 06-57617696 

of Ben.Bakkenes@hardenberg.nl.

Kent u inmiddels de erfcoaches al?

In mei vorig jaar zijn we begonnen met het maandelijks 

schrijven van een artikel in de plaatselijke kranten, om 

zodoende ons werk als erfcoach bij u onder de aandacht te 

brengen. Iedere maand hebben we een nieuw onderwerp 

beschreven, zodat het u misschien aanspreekt om ons uit te 

nodigen.

Inmiddels hebben veel erfeigenaren in het Vechtdal met ons 

kennisgemaakt of hebben ze over ons gehoord. Hebben 

wij nog niet bij u aan de keukentafel gezeten, maar heeft 

u misschien toch een vraag voor ons? Bel ons gerust. In dit 

artikel leggen we graag nog een keer uit wat we mogelijk 

voor u kunnen betekenen.

Project toekomstgerichte erven

Drie jaar geleden startte de provincie Overijssel het project 

Toekomstgerichte Erven. Zoals de naam al zegt is het 

project in het leven geroepen om het landelijk gebied 

toekomstbestendig te maken op het gebied van wonen, 

werken en leven. Erfeigenaren staan hierbij centraal. 

Er verandert veel voor het platteland (stoppende agrariërs, 

stikstofproblematiek, claim om grond voor natuur, energie 

of water, woningnood etc.). Dat realiseert de provincie 

Overijssel zich heel goed en daarom wil ze erfeigenaren in 

het buitengebied ondersteunen bij het maken van plannen 

en keuzes voor de toekomst. Dit doet de provincie door de 

inzet van erfcoaches te subsidiëren voor alle gemeenten. 

Met andere woorden: als erfeigenaar kunt u kosteloos een 

beroep op ons doen. 

Wat doen we als erfcoaches

Als erfcoaches begeleiden we erfeigenaren bij al hun 

vragen, problemen of ideeën met het oog op de toekomst 

van hun erf, henzelf en/of hun familie. Hoe klein of 

groot die hulpvraag of wens ook is. Wij zijn een volledig 

onafhankelijke en neutrale gesprekspartner, zonder agenda 

of opdracht. Wij luisteren goed naar uw wensen en 

denken met u mee zodat u de keuzes kunt maken die bij 

u passen. Wij zitten niet op de stoel van de adviseur, maar 

zijn betrokken aan de voorkant van het proces. Daarnaast 

hebben we een breed netwerk, zijn op de hoogte van 

subsidie mogelijkheden en hebben korte lijnen met de 

gemeente. Deze onderdelen kunnen u verder helpen uw erf 

toekomstgericht te maken.

Hierbij een greep uit de thema’s waarvoor wij graag bij u 

‘aan tafel’ worden gevraagd:

-  Doorontwikkeling, bedrijfsbeëindiging, verbreding, 

verdieping van uw (agrarisch) bedrijf

-  Biodiversiteit, duurzame energie

-  Erfontwikkeling, asbest, sloop, rood-voor-rood, nieuwe 

functies

-  Financiën

-  (mantel)Zorg

-  Wonen/bouwen (klein wonen, circulair bouwen)

-  Transformatie van uw onderneming

-  Kringlooplandbouw, natuur-inclusieve landbouw

-  Persoonlijke ontwikkeling

Geen erf is gelijk en ook de vragen en wensen van een 

erfeigenaar zijn persoonlijk en verschillend. Weet dat 

gesprekken altijd met veel zorg en in vertrouwelijkheid 

plaatsvinden. Mocht u door het lezen van deze informatie 

kennis met ons willen maken, neem dan gerust contact op 

met één van onze erfcoaches: 

Angela Pigge: 06-29504886 / Agnes Mentink: 06-20736463
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BOUW- EN WONINGTOEZICHT

Zitting van de stadsbouwmeester 

De stadsbouwmeester van de gemeente heeft i.v.m. het 

coronavirus geen zitting op het gemeentehuis.

Wel is het mogelijk om de plannen dinsdagmorgen tussen 

9.00 en 12.00 uur telefonisch/digitaal te bespreken.

Overleg met de stadsbouwmeester is alleen mogelijk 

indien het bouwplan of schetsplan van voldoende 

bouwkundige kwaliteit is en indien het bouwplan of 

schetsplan vooraf is getoetst aan het ruimtelijk kader en 

akkoord is bevonden. 

Voor meer informatie en het maken van een afspraak kunt 

u contact opnemen met de Publieksdienst, telefoon 

14 0529.

OMGEVINGSVERGUNNING

Binnengekomen aanvragen voor een 

omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen 

maken bekend, dat in de afgelopen periode onderstaande 

aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend.

Ommen

-  het wijzigen van de gevel op het perceel Gasthuisstraat 

7, ontvangen 11 februari 2022

-  het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel 

Van Gentstraat 1, ontvangen 15 februari 2022

-  het uitbreiden van de bestaande hoofdwoning op het 

perceel Sandbergstraat 25, ontvangen 19 februari 2022

-  het kappen van een eikenboom op het perceel Koesteeg 

5, ontvangen 17 februari 2022

-  het kappen van een boom naast de skatebaan op het 

perceel Van Reeuwijkstraat 5, ontvangen 17 februari 

2022

Giethmen

-  de bouw van een tuinhuis op het perceel Oude 

Hammerweg 12, ontvangen 16 februari 2022

De aanvragen kunnen digitaal worden ingezien na 

telefonische contact met de Publieksdienst, telefoon 

14 0529.

De aanvragen worden voorbereid met de reguliere of 

uitgebreide voorbereidingsprocedure. Op het moment 

van de indiening van de aanvraag is nog niet duidelijk 

met welke voorbereidingsprocedure een aanvraag wordt 

voorbereid.

Indien de reguliere voorbereidingsprocedure van 

toepassing is, wordt het besluit in deze uitgave bekend 

gemaakt en kan na bekendmaking van het besluit 

door een belanghebbende een bezwaarschrift worden 

ingediend.

Indien de uitgebreide voorbereidingsprocedure van 

toepassing is, wordt een ontwerpbesluit opgesteld en ter 

inzage gelegd. Naar aanleiding van het ontwerpbesluit 

wordt de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen 

gegeven. Van het ontwerpbesluit en de ter inzage legging 

wordt in deze uitgave kennis gegeven. Het ontwerpbesluit 

en de ter inzage legging worden in deze uitgave bekend 

gemaakt.

Verlenging beslistermijn Omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Ommen maken bekend 

dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen 

omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende 

aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn 

van maximaal zes weken:

Witharen

-  voor het bouwen van een woonhuis met vrijstaand 

bijgebouw op het perceel De Haar 1

Verleende omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van de gemeente 

Ommen maken bekend dat zij de volgende 

omgevingsvergunningen hebben verleend:

Ommen

-  het bouwen van een vrijstaand woonhuis op het perceel 

Vlierhof 3

Dit besluit is 17 februari 2022 verzonden

-  het bouwen van een twee-onder-een kap woning op de 

percelen Bijenhof 7 en 9

Dit besluit is 17 februari 2022 verzonden

-  het kappen van in totaal vier bomen: Van Alewijkstraat in 

Beerzerveld, Het Laar, Tuinfl uiterstraat 45 en de dr. A.C. 
van Raaltestraat in Ommen

Dit besluit is 18 februari 2022 verzonden

Arriën

-  het bouwen van een mantelzorgwoning voor een 

periode van 10 jaar op het perceel Doevelsteeg 2

Dit besluit is 17 februari 2022 verzonden

Het betreffen omgevingsvergunningen die zijn 

voorbereid met de reguliere voorbereidingsprocedure. 

De omgevingsvergunningen kunnen vanaf vandaag tot 

zes weken na publicatie tijdens openingstijden worden 

ingezien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis na 

telefonische afspraak, telefoon 14 0529.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen 

belanghebbenden binnen zes weken na de dag van 

verzending van de hierboven genoemde besluiten 

hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van 

burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen, 

Postbus 100, 7730 AC Ommen. Het bezwaarschrift 
moet zijn ondertekend en moet tenminste bevatten de 

naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een 

aanduiding van het besluit waartegen het bezwaar zich 

richt en de gronden (motivering) van het bezwaar. Een 

bezwaarschrift kan ook digitaal worden ingediend via 

www.ommen.nl via het digitaal loket. Voor het digitaal 

indienen van een bezwaarschrift is een DigiD nodig.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde dat een 

bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders wordt 

ingediend - in spoedeisende gevallen een voorlopige 

voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter 

van de Rechtbank te Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 

10067, 8000 GB te Zwolle. Voor deze procedure is 

griffi erecht verschuldigd.

Verleende omgevingsvergunning Wet algemene 

bepalingen omgevingsrecht uitgebreide 

voorbereidingsprocedure voor het opnemen 

van de geactualiseerde BBT-conclusies in de 

omgevingsvergunning, van de inrichting aan de 1ᵉ 
Polderweg 14 in Beerzerveld (zaaknummer: Z2021-

00006787)

Burgemeester en wethouders van Ommen 

maken bekend dat zij in het kader van de Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 

een omgevingsvergunning met de uitgebreide 

procedure hebben verleend voor het opnemen 

van de geactualiseerde BBT-conclusies in de 

omgevingsvergunning van de varkenshouderij op het 

perceel 1ᵉ Polderweg 14 in Beerzerveld.
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken 

liggen tot zes weken na de dag van publicatie ter inzage 

in het gemeentehuis Ommen. Wanneer u de documenten 

in het gemeentehuis wilt inzien, vragen wij u een afspraak 

te maken via het telefoonnummer: 14 0529. Desgewenst 

kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. Dit 

kunt u opvragen bij omgevingsloket@odijsselland.nl 

onder vermelding van zaaknummer Z2021-00006787

Belanghebbenden en zij die een zienswijze hebben 

ingediend, kunnen beroep indienen bij de rechtbank 

Overijssel, sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 

GB Zwolle. Dit kan ook digitaal ingediend worden bij de 

rechtbank met het beroepschriftformulier. U heeft hier 

een DigiD voor nodig. De termijn voor het indienen van 

beroep bedraagt zes weken en vangt aan met ingang van 

de dag na publicatie van het besluit. Tevens kan degene 

die beroep heeft ingesteld een verzoek om voorlopige 

voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van 

voornoemde sector. De omgevingsvergunning treedt 

in werking met ingang van de dag na die waarop de 

beroepstermijn afl oopt. Indien binnen de beroepstermijn 
een verzoek om voorlopige voorziening bij de 

Voorzieningenrechter is ingediend, treedt het besluit niet 

in werking voordat op dat verzoek is beslist. 

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 

088 525 1050. Houd het zaaknummer bij de hand.

WET MILIEUBEHEER

Melding in het kader van de Wet milieubeheer, Olde 

Venneweg 3 in Witharen (zaaknummer: Z2022-

00001468) 

Ter voldoening aan het bepaalde in artikel 8.41 van de 

Wet milieubeheer maken burgemeester en wethouders 

van Ommen bekend dat zij de volgende melding hebben 

ontvangen in het kader van het Activiteitenbesluit 

milieubeheer: 

-  Olde Venneweg 3 in Witharen, voor het veranderen van 

de inrichting.

Tegen een melding op grond van artikel 1.10 of 1.10a van 

het Activiteitenbesluit milieubeheer kunt u geen bezwaar 

indienen of beroep instellen.

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst IJsselland: 088 525 

1050. Houd het zaaknummer bij de hand.

RUIMTELIJKE ORDENING

Ontwerp bestemmingsplan ‘parapluplan kleine 

windmolens’

Het ontwerp bestemmingsplan ‘Parapluplan kleine 

windmolens’ ligt vanaf donderdag 3 maart 2022 tot en 

met woensdag 13 april 2022 ter inzage.  
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Op dit moment kunnen er, per ontheffi ng van het 
bestemmingsplan, alleen windmolens tot 15 meter 

tiphoogte en binnen het agrarisch bouwvlak worden 

gerealiseerd. Onderhavig ontwerp bestemmingsplan 

verruimt de bouwmogelijkheden voor kleinschalige 

windmolens bij agrarische bedrijven. Het gaat 

hoofdzakelijk om hogere molens (25 meter tiphoogte) 

die zowel binnen als (tot in beperkte mate) buiten 

het bouwvlak kunnen worden gebouwd. Daarnaast 

biedt onderhavig bestemmingsplan afwegingsruimte 

aan het college waar maatwerk geboden is. Het 

ontwerp bestemmingsplan speelt in op de bestaande 

en toenemende vraag van agrariërs om duurzame 

energieopwekking voor het eigen bedrijf. Daarnaast 

dient het ontwerp bestemmingsplan bij te dragen aan de 

duurzaamheidsdoelstellingen van de gemeente. 

Waar ter inzage?

Het bestemmingsplan wordt met ingang van 3 maart 

2022 op de volgende wijzen raadpleegbaar gemaakt:

-  digitaal op de landelijke website: http://www.

ruimtelijkeplannen.nl via plancode: NL.IMRO.0175.

windmolensBP001-OW01

-  digitaal op de gemeentelijke website: https://www.

ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-

plannen.html

-  op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de 

publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

Zienswijzen

Vanaf donderdag 3 maart 2022 kan gedurende een 

termijn van 6 weken door eenieder een zienswijze worden 

ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan. 

Tijdens de inzagetermijn kan iedereen op de volgende 

manieren met een zienswijze reageren:

-  via e-mail (bij voorkeur): ga naar http://www.ommen.

nl/zienswijze-indienen en gebruik het digitale 

reactieformulier of

-  schriftelijk: via de post en richt uw reactie aan ‘’ College 
van B&W Ommen, Postbus 100, 7730 AC Ommen”, 
onder vermelding van “zienswijze ontwerp parapluplan 

kleine windmolens”
-  mondeling: maak een afspraak bij de Publieksdienst, 

telefoon 14 0529.

Het niet of niet tijdig indienen van een zienswijze heeft 

gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de 

bestuursrechter.

Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ommen 

maken bekend dat zij besloten hebben tot het instellen 

van een stopverplichting op de Verlengde Grensweg. Het 

betreft de volgende maatregel: 

Het instellen van stopverplichting voor verkeer komende 

vanaf de Verlengde Grensweg, door middel van het 

plaatsen van het verkeersbord B07 en het aanbrengen van 

stopmarkering voor de kruispunten met de Haar en de 

Maatschappijwijk van bijlage 1 van het RVV 1990

Zie voor het volledige besluit de site van de digitale 

Staatscourant https://zoek.offi cielebekendmakingen.nl/, 

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen 

belanghebbenden binnen 6 weken na de dag 

van bekendmaking van dit besluit hiertegen een 

bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester 

en Wethouders van de gemeente Ommen, Postbus 100, 

7730 AC, Ommen.

Het bezwaar moet zijn ondertekend en tenminste 

bevatten de naam en het adres van de indiener, de 

dagtekening, een aanduiding van het besluit waartegen 

het bezwaar zich richt en de gronden (motivering) van het 

bezwaar.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde dat een 

bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders wordt 

ingediend - in spoedeisende gevallen een voorlopige 

voorziening worden gevraagd bij de voorzieningsrechter 

van de Arrondissementsrechtbank Zwolle, sector 

Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle.

VERGUNNINGEN

APV-vergunningen

De burgemeester van de gemeente Ommen maakt 

bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:

Verkoopacties / Collecte

Ommen

-  Stichting Nationaal Reumafonds van 20 maart tot en 

met 26 maart 2022

-  Collecte Amnesty International van 13 maart t/m 19 

maart 2022

-  Energy Ommen, verkoopactie van eieren in de periode 
van 14 maart t/m 10 april 2022.

-  Baalderborg Woonvorm De Hazelaar, verkoopactie van 

eigengemaakte spullen en streekproducten op 23 april 

2022.

-  Stichting Jeugdkamp Ommen, collecte in Arriën, 

Ommerbosch, Ommen Centrum, Ommerschans, 
Ommerveld, Rotbrink, Witharen, Wolfskuil em Zeesse  

van 8 mei t/m 14 mei 2022.

Standplaatsvergunning

Ommen

-  Standplaatsvergunning op de weekmarkt in Ommen 

voor “Ter Avest Textiel”.
-  Standplaatsvergunning op de weekmarkt in Ommen 

voor “Univé Stad en Land”.

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u een 

bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester 

en wethouders van de gemeente Ommen. U kunt uw 

bezwaarschrift ook digitaal indienen via het digitale loket 

op www.Ommen.nl. U hebt hiervoor wel een DigiD nodig.

Volgens de Algemene wet bestuursrecht (Awb) moet 

u het bezwaarschrift indienen binnen zes weken na de 

dag waarop dit besluit is verzonden. Onderteken uw 

bezwaarschrift en vermeld:

-  uw naam en adres;

-  de datum waarop u uw bezwaarschrift hebt geschreven;

-  een omschrijving van het besluit waartegen uw bezwaar 

is gericht of een kopie van dit besluit (deze brief);

-  de redenen voor uw bezwaar.

Daarnaast kunt u volgens artikel 8.81 van de Awb de 

Voorzieningenrechter van Rechtbank Overijssel verzoeken 

om een voorlopige voorziening te treffen, als er sprake is 

van zogenoemde ‘onverwijlde spoed’. U kunt alleen een 

voorlopige voorziening aanvragen, als u ook binnen zes 

weken een bezwaarschrift indient. U kunt uw verzoek om 

een voorlopige voorziening richten aan:

Rechtbank Overijssel, de voorzieningenrechter van de 

sector bestuursrecht

Postbus 10067

8000 GB Zwolle

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 09 - 2022 vervolg

Gemeentehuis
Chevalleraustraat 2 te Ommen
Correspondentie-adres
Postbus 100, 7730 AC Ommen

Openingstijden (op afspraak)
� Maandag t/m donderdag van 08.30 tot 17.00 uur
� Vrijdag van 08.30 tot 12.30 uur
� Woensdagavond avondopenstelling tot 19.00 uur

U kunt bij de Publieksdienst alleen op afspraak terecht 
en alleen met pin betalen. Een afspraak kunt u maken 
op www.ommen.nl.

Internet  www.ommen.nl
E-mail  gemeente@ommen.nl
Telefoon  14 0529

Telefonische bereikbaarheid 14 0529
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.

Cultuuragenda en evenementen
www.rtvvechtdal.nl, www.vechtdaloverijssel.nl, www.ommen.nl


