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GEMEENTENIEUWS
Woensdag 23 maart 2022, week 12

Schipper mag ik
overvaren?
In de week van maandag 21 maart zijn de voorbereidingen gestart voor het plaatsen van het Varsener pontje aan de Larinkmars. De bedoeling is
dat het pontje op 1 april weer in werking treedt.
Het pontje blijft tot medio november in de vaart.
Voetgangers en fietsers kunnen met het pontje de
Vecht op deze locatie oversteken.

Wethouder Scheele, dankuwel!
Ko Scheele heeft afscheid genomen als
wethouder van de gemeente Ommen, na een
ambtstermijn van 12 jaar.

Bij een hoge waterstand van de Vecht kan het zijn
dat het in werking stellen wordt uitgesteld, al lijkt
het daar nu nog niet op.

In die periode was hij o.a. portefeuillehouder
financiën, sport, volksgezondheid, kunst &
cultuur, onderwijs en sociaal domein.
Wethouder Scheele, bedankt voor uw inzet.

Meer informatie over bovenstaande
nieuwsberichten zie: www.ommen.nl

Besluiten van de gemeenteraad
Besluiten
In de raadsvergadering van 10 maart 2022
heeft de gemeenteraad de volgende besluiten
genomen:
• Normenkader 2021
Het normenkader 2021 t.b.v. de controle van de
jaarstukken 2021 vast te stellen.
• Inzet gemeentelijke NPO middelen
De Raad voor te stellen:
1. De gemeentelijke NPO (Nationaal Programma
Onderwijs) middelen voor het schooljaar
2021-2022 in te zetten ;
2. De positieve adviezen tav de projecten en
initiatieven te honoreren (zie bijlage);
3. Hiervoor maximaal 207.000 euro beschikbaar
te stellen uit de gemeentelijke NPO-middelen.

• Afbouw subsidie openluchtbad Olde Vechte
met een jaar uit te stellen
In te stemmen met het voorstel de afbouw van
de subsidie voor openluchtbad Olde Vechte,
zoals vastgesteld in de perspectiefnota 2021,
met een jaar uit te stellen en in te laten gaan per
1 januari 2023
De daarmee gepaard gaande ﬁnanciële
consequenties te verwerken in de eerste
bestuursrapportage 2022 en deze ten laste van
het begrotingssaldo te brengen
• Fractieverantwoordingen 2021
De besteding en verantwoording
fractiebudgetten 2021 vast te stellen
• Raadsvoorstel situatie Oekraïne
De raad wordt voorgesteld te besluiten om:

1. Een bedrag van € 500.000, -- beschikbaar
te stellen voor de opvang van vluchtelingen
uit de Oekraïense en de ondersteuning van
(maatschappelijke) initiatieven waarvoor niet
op een andere wijze in dekking kan worden
voorzien.
2. Dit bedrag (€ 500.000) ten laste te brengen
van het begrotingssaldo en de ﬁnanciële
consequenties te verwerken bij de bestuur
rapportage 2022.
• Uitvoeringsagenda duurzaamheid 2022 en
2023 en verkenning warmtetransitievisie
1. In te stemmen met het uitvoeringsprogramma
duurzaamheid 2022 en 2023;
2. Kennis te nemen van de verkenning
warmtetransitievisie en in te stemmen met de
vervolgaanpak voor verdere uitwerking.

• Vaststelling bestemmingsplan Centrum
Ommen herziening Burggraven
1. in te stemmen met de notitie zienswijzen
behorend bij het bestemmingsplan 'Centrum
Ommen, herziening Burggraven';
2. het bestemmingsplan 'Centrum Ommen,
herziening Burggraven', inclusief bijbehorende
notitie zienswijzen, ongewijzigd vast te
stellen, e.e.a. conform de digitale versie
NL.IMRO.0175.centrum2012bp0006-VG01.
3. geen exploitatieplan vast te stellen
De betreffende stukken incl. evt. ingediende
amendementen en moties kunt u inzien via de
website ommen.raadsinformatie.nl. Voor meer
informatie kunt u contact opnemen met de
Grifﬁe, via grifﬁe@ommen.nl

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 12 - 2022
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 bouwen van een nieuwbouw opslaghal aan de Van
Ruysdaelstraat (kadastrale aanduiding: Stad-Ommen,
sectie E, nr 1172), ontvangen 9 maart 2022
- het kappen van een spar in de achtertuin op het perceel
dr. A.C. van Raaltestraat 9, ontvangen 7 maart 2022

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:
Ommen
- voor het bouwen en veranderen van de pui op het
perceel Brugstraat 25
- voor het bouwen van een nieuwbouw woning op het
perceel Vlierhof 1
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Ingetrokken aanvragen omgevingsvergunning
Ommen
- het kappen van twee bomen op het perceel
Weegbreestraat 12, ingetrokken op 9 maart 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.

Verleende omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van de gemeente
Ommen maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:
Lemele
- het bouwen van een nieuwe woning op het perceel De
Belte 3a
Dit besluit is 14 maart 2022 verzonden
Ommen
- het kappen van een spar in de voortuin op het perceel
Egelantierstraat 20
Dit besluit is 11 maart 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
grifﬁerecht verschuldigd.

RUIMTELIJKE ORDENING
Vaststelling bestemmingsplan ‘Centrum Ommen,
herziening Burggraven’
Het bestemmingsplan ‘Centrum Ommen, herziening
Burggraven’ is op donderdag 10 maart 2022 ongewijzigd
door de gemeenteraad vastgesteld. Vanaf donderdag
24 maart 2022 tot en met woensdag 4 mei 2022 kan er
beroep ingediend worden.
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de
herontwikkeling van de percelen aan de Brugstraat
10-12 en Prinses Julianastraat 1-1a, gelegen in het
centrumgebied van de kern Ommen. Ook wel het plan
‘Burggraven’ genoemd.
De bebouwing ter plaatse van het plangebied is
verouderd en voldoet niet meer aan de eisen en
wensen van deze tijd. Het bestemmingsplan maakt
herontwikkeling van de locatie mogelijk ten behoeve
van commerciële doeleinden, 15 appartementen en 7
grondgebonden rijwoningen.
Voor de ontwikkeling is eveneens een besluit hogere
grenswaarde noodzakelijk. Het ontwerp-besluit heeft
parallel aan het bestemmingsplan gedurende 6 weken ter
inzage gelegen. U kunt ook de bijbehorende stukken van
dit besluit raadplegen. Zie hiervoor de separate publicatie
van dit besluit.
Waar raadpleegbaar?
Het bestemmingsplan is met ingang van donderdag 24
maart 2022 gedurende 6 weken raadpleegbaar op de
volgende wijzen:
- digitaal op de landelijke website: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl (plan-code: NL.IMRO.0175.
centrum2012bp0006-vg01)
- digitaal op de gemeentelijke website: https://www.
ommen.nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijkeplannen.html
- op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de
publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.
Beroep
Vanaf donderdag 24 maart 2022 kan gedurende een
termijn van 6 weken (tot en met woensdag 4 mei
2022) door een belanghebbende beroep tegen het
vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State. Het
vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang van de
dag na die waarop de beroepstermijn aﬂoopt. De werking
wordt opgeschort indien gedurende de beroepstermijn
met betrekking tot het vaststellingsbesluit bij de
voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak
een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan en op
dat verzoek is beslist.

BESLUITEN
Vaststelling besluit hogere grenswaarde
wegverkeerslawaai Burggraven
Vanaf donderdag 24 maart 2022 is het besluit voor een

hogere grenswaarde wegverkeerslawaai Burggraven
gedurende 6 weken raad te plegen. De laatste dag van de
ter inzage termijn is woensdag 4 mei 2022.
Een besluit tot vaststelling een hogere grenswaarde op
basis van de Wet geluidhinder is nodig in het kader van
het bestemmingsplan ‘Centrum Ommen, herziening
Burggraven’.
De hogere grenswaarde houdt verband met de
geluidsbelasting door het wegverkeer op de Prinses
Julianastraat, die voor de te realiseren woningen hoger
ligt dan de voorkeursgrenswaarde van 48 dB. Het
besluit maakt onderdeel uit van het bestemmingsplan
‘Centrum Ommen, herziening Burggraven’. U kunt ook
de bijbehorende stukken van dit plan raadplegen. Zie
hiervoor de separate publicatie van dit bestemmingsplan.
Waar raadpleegbaar?
Het vastgestelde besluit hogere grenswaarde is met
ingang van donderdag 24 maart 2022 ter raadpleging in
te zien via:
- op de gemeentelijke website: https://www.ommen.nl/
inwoners/bouwen-enverbouwen/ruimtelijke-plannen.
html
- in het gemeentehuis van Ommen door een afspraak te
maken bij de publieksdienst.
Beroep indienen
Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kunt
u tegen dit besluit een beroepschrift indienen bij de
Rechtbank Overijssel. Ook derde-belanghebbenden
kunnen van deze gelegenheid gebruik maken.
De termijn voor het indienen van een beroepschrift
bedraagt zes weken. De laatste dag om beroep in te
dienen is woensdag 4 mei 2022.
Het beroepschrift moet ondertekend zijn en dient in ieder
geval te bevatten:
- De naam en het adres van de indiener;
- De dagtekening;
- Een aanduiding/omschrijving van het besluit waartegen
beroep wordt ingediend;
- De gronden van het beroep.
- Het beroepschrift kunt u indienen bij de Rechtbank
Overijssel, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 10067,
8000 GB Zwolle. Beroep kunt u ook indienen via het
Digitaal loket van de Rechtbank.

BEKENDMAKING
Kennisgeving bestemmingsplan ‘Buitengebied,
herziening Veldsteeg 2’
Burgemeester en wethouders geven op grond van
het bepaalde in artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke
ordening kennis van het feit dat het bestemmingsplan
‘Buitengebied, herziening Veldsteeg 2’’ in voorbereiding is.
De locatie Veldsteeg 2 te Arriën is op dit moment
bestemd als ‘agrarische doeleinden’ met bouwvlak. De
herziening richt zich op toepassing van de rood-voorrood-regeling ten einde twee compensatiewoningen
mogelijk te maken op de slooplocatie.
Over het voornemen om genoemd bestemmingsplan
op te stellen, worden geen stukken ter inzage gelegd,
wordt geen gelegenheid geboden zienswijzen naar
voren te brengen en wordt geen onafhankelijke instantie
in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen. Deze
aspecten komen aan de orde zodra er een ontwerp
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bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Het moment
van ter inzage legging wordt eveneens gepubliceerd in
(o.a.) het Ommer Nieuws.

Verdere versoepelingen

VERGUNNINGEN
APV-vergunningen
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt
bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:
stookonthefﬁng
Ommen
- Scouting Miguel Pro Raalte, stookonthefﬁng voor
kampvuur, van 25 tot en met 27 maart 2022
Loterij
Beerzerveld
- Voetbalvereniging Mariënberg, voor het houden van een
loterij met trekking op 18 juni 2022
Evenementen
Ommen
- Tronktoernooi Ommen op 1 en 2 juli 2022 op het Laar 4
in Ommen.
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

De huidige coronavariant is minder ziekmakend en het aantal mensen dat met corona op de IC wordt
opgenomen, blijft beperkt. Daarom wordt er verder versoepeld, per direct en per 23 maart.
Let wel: corona is niet weg. Respecteer elkaars keuzes, bijvoorbeeld als iemand een
mondkapje draagt op een plek waar je het zelf niet zou doen.
Mondkapjes

Testen, isolatie en quarantaine

Mondkapjesplicht in en rond het
OV vervalt per 23 maart. Dit wordt
een advies.

Klachten? Blijf thuis en doe een
(zelf)test.
Tweemaal per week preventief
zelftesten in het onderwijs vervalt.

Het blijft verstandig om een
mondkapje te dragen op plekken
waar het druk is.

Het thuiswerkadvies vervalt.
Hybride werken (combinatie thuis
en kantoor) wordt wel gestimuleerd.

Reizen

Positief getest? Ga minimaal 5 dagen
in isolatie.

Mondkapjes blijven verplicht op
luchthavens na security en in
vliegtuigen.

Per 23 maart geldt:
Reizen vanuit een land binnen
EU/Schengen: test-, herstel-, of
vaccinatiebewijs vervalt. Geen
inreismaatregelen*

In contact geweest met een
besmet persoon? Er kan een
quarantaine-advies gelden.
Doe de quarantainecheck op
quarantainecheck.rijksoverheid.nl .

Coronatoegangsbewijs

Reizen vanuit een land buiten
EU/Schengen:
• Voor EU-burgers: testbewijs
vervalt, geen inreismaatregelen*
• Voor niet-EU burgers: testbewijs
vervalt, EU-inreisverbod blijft in
stand (er zijn uitzonderingen).

Het tonen van het coronatoegangsbewijs-1G (Testen voor
Toegang) vervalt per 23 maart op
alle locaties.

Zelftestadvies: direct na aankomst
in Nederland en op dag 5.

In verschillende Europese landen is
een QR-code nog wel nodig voor
bijvoorbeeld bezoek aan horeca.

* Gezondheidsverklaring voor inreizen is nog
steeds van kracht.

Adviezen om besmetting te voorkomen:

Was vaak je handen.

Hoest en nies in
je elleboog.

Klachten? Blijf thuis
en doe een test.

Zorg voor voldoende
frisse lucht.

Haal een vaccin,
booster- of herhaalprik.

Meer informatie:
rijksoverheid.nl/coronavirus
of bel 0800-1351

Bekijk de toegankelijke
versie op:
rijksoverheid.nl

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

Thuiswerken

Internet
E-mail
Telefoon

www.ommen.nl
gemeente@ommen.nl
14 0529

Telefonische bereikbaarheid 14 0529
Maandag t/m vrijdag van 08.30 tot 17.00 uur.
U kunt bij de Publieksdienst alleen op afspraak terecht
en alleen met pin betalen. Een afspraak kunt u maken
op www.ommen.nl.

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

