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GEMEENTENIEUWS
Woensdag 6 april 2022, week 14

De week van het college
Wisseling van de wacht
Afgelopen woensdag hebben we afscheid genomen
van de ‘oude’ gemeenteraad. En afgelopen donderdag is de gemeenteraad, in een nieuwe samenstelling, geïnstalleerd. Een wisseling van de wacht.
Bij het afscheid van de ‘oude’ raad is stil gestaan bij
de belangrijkste gebeurtenissen van de afgelopen
vier jaren. Deze keer niet in de vorm van een toespraak, maar in de vorm van een quiz. Een mooie
manier om op een ludieke manier deze raadsperiode af te sluiten. Het was een mooi initiatief van de
nestor van de Raad, Annelies Bakelaar, die bij haar
afscheid tevens werd benoemd tot lid in de Orde
van Oranje-Nassau. Dit vanwege haar 16-jarig lidmaatschap van de gemeenteraad. Ook Harry Lowik,
Gerrit Middelkamp, Robin Hutten en Rob Dalenoort
namen deze avond afscheid van de Raad. Mooi om
elk van hen nog een keer in het zonnetje te hebben
mogen zetten voor hun inzet de afgelopen jaren.
De start van de nieuwe gemeenteraad heeft veel
meer een officieel karakter. Elk raadslid legt dan de
eed of de belofte af. Een heel bijzonder moment.
Vanzelfsprekend staat bij de start vooral het vooruit kijken centraal. Hoe gaat de gemeenteraad de
komende jaren werken en wat zijn de onderwerpen
die deze raadsperiode belangrijk worden? Voor de
raadsleden die nog geen ervaring in de Raad hebben, is het een frisse start in een nieuwe rol. Het
raadslidmaatschap is een mooi ambt, maar is vaak
ook hard werken. Fijn dat deze nieuw geïnstalleerde
raadsleden zich de komende vier jaar gaan inzetten
voor ons als Ommenaren. Ik wens alle raadsleden
daar veel succes en plezier bij.

Hans Vroomen
Burgemeester

Communicatienetwerk hulpverlening plaatst twee
antennemasten in de Gemeente Ommen
Politie, brandweer en ambulance maken bij hun werk
gebruik van het C2000 communicatienetwerk. C2000
zorgt ervoor dat hulpverleners snel en betrouwbaar met
elkaar en met de 112-meldkamer kunnen communiceren.
Dat is belangrijk om tijdig de juiste hulp te verlenen als
dat nodig is. In Ommen is de dekking van het netwerk op
dit moment niet optimaal.
Om deze situatie te verbeteren laat het Ministerie van
Justitie en Veiligheid (JenV), de eigenaar van C2000,in de
gemeente Ommen een tweetal antennemasten plaatsen
voor het landelijk communicatienetwerk C2000. Voor
verbetering van de radiodekking C2000 wordt in Ommen
west een antennemast geplaatst aan de Broekweg ter
hoogte van de buitenbak ponyvereniging kadastraal
bekend onder Ambt-Ommen A4791. Daarnaast wordt
in Ommen oost een antennemast geplaatst aan de
Stegerdijk ongenummerd kadastraal bekend onder AmbtOmmen P174.
De plaatsing van de C2000-zendmasten moeten voldoen
aan verschillende criteria en kan alleen gerealiseerd
worden binnen een zoekgebied dat door C2000 wordt
aangegeven. Deze locaties zijn in nauw overleg en
afstemming met de gemeente Ommen gevonden
waarbij zaken als noodzakelijke verbetering radiodekking
hulpdiensten en afstand tot woningen zorgvuldig zijn
meegewogen op de keuze voor bovengenoemde locaties.
Het project Implementatie Vernieuwing C2000 (IVC) is
verantwoordelijk voor het gehele proces van de plaatsing.

Er is gelegenheid om aanvullende informatie zoals onder
andere de bouwtekeningen in te zien van 28 maart 2022
tot 10 mei 2022. Alle beschikbare informatie vindt u op
www.c2000.nl onder de link “uitbreiding antennemasten”.
Vanwege het elementaire belang van het C2000
communicatienetwerk voor hulp in nood is in 2004, bij
wet bepaald, dat voor de bouw van C2000 antennemasten
geen omgevingsvergunning vereist is.
Als u specifieke vragen hebt over de plaatsing van deze
C2000 antennemasten, kijk dan op www.c2000.nl of
bel dan de Bewonerslijn van de Landelijke Meldkamer
Samenwerking 088-6620327 of stuur een mail aan
voorziening-spoedrespons.lms@politie.nl.
Uw vraag schriftelijk stellen, is mogelijk door deze te
sturen naar:
Ministerie van Justitie en Veiligheid
Project Implementatie Vernieuwing C2000
LMS Secretariaat 3e etage,
Postbus 8300
3503 RH Utrecht

Online bijeenkomst: Naar energieneutraal met
isolatie
Om uw woning energieneutraal of energiepositief te
maken start u met isoleren. Zo verbetert u de schil van de
woning waardoor u energiezuinig kunt verwarmen met
lage temperatuurverwarming. In de online bijeenkomst op
12 april vertellen we u graag in één uur het belangrijkste
over isolatie.
Uw vragen over isolatie beantwoord
Een energieneutraalcoach bespreekt vele soorten
isolatie. Zoals: bodem-, vloer-, gevel-, spouwmuur,
verdiepingsvloer-, dak-, deur- en glasisolatie.
We beantwoorden vragen als:
Welke mogelijkheden zijn er?
Wat is de isolatiewaarde van verschillende
materialen?
Hoe wordt het aangebracht?
Wat merk je hiervan in comfort en besparing?

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

Over C2000
Het landelijk netwerk C2000 bestaat uit ongeveer 600
vrijstaande antennemasten en daklocaties en zorgt voor
communicatie voor alle hulpdiensten op de plek waar
dringend hulp nodig is. Dat gebeurt al bij het ‘aanrijden’
naar incidenten, die via het noodnummer 112 zijn gemeld.
Een goede werking van het communicatienetwerk is
cruciaal, het redt levens bij ernstige incidenten!

Ook kunt u zelf vragen stellen via de chat. Schrijf u nu in
via www.duurzaambouwloket.nl/env of scan de QR-code
met uw telefoon. De bijeenkomst is gratis en vrijblijvend.
U ontvangt per mail een bevestiging met daarin de link
om op 12 april mee te doen aan het webinar.

Project Energieneutraal Verbouwen
Deze online bijeenkomst is onderdeel van het project
Energieneutraal Verbouwen West-Overijssel.
Meer informatie daarover vindt u op:
www.duurzaambouwloket.nl/env.
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 14 - 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

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:
Stegeren
- voor het bouwen van een wagenberging op het perceel
Ondersloot Zuid 1
Beerzerveld
- voor het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw aan
de Westerweg

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.

Verleende omgevingsvergunningen

Arriën
- het vernieuwen van een recreatiewoning op het
Bungalowpark Libra op het perceel Coevorderweg 17,
ontvangen 22 maart 2022

Ommen
•
het bouwen van een vrijstaande woning op het
perceel Vlierhof 2
Dit besluit is 24 maart 2022 verzonden

Ommen
- het bouwen van een vrijstaande woning op het perceel
Bergweg 26, ontvangen 18 maart 2022
- het bouwen van een hoek erker op het perceel
Doormanstraat 1, ontvangen 25 maart 2022
- het bouwen van een brug binnen Ommermars,
ontvangen 24 maart 2022
- het aanleggen van een observatiepunt Ommermars,
ontvangen 24 maart 2022
Giethmen
- het bouwen van twee recreatiewoning op het perceel
Hogeveldsweg 26, ontvangen 24 maart 2022
- het uitbreiden van een vakantiewoning op het perceel
Hogeveldsweg 26-230, ontvangen 23 maart 2022
Beerzerveld
- het plaatsen van een tijdelijke woonunit op het perceel
Schuurmanstraat 26b, ontvangen 24 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

Burgemeester en wethouders van de gemeente
Ommen maken bekend dat zij de volgende
omgevingsvergunningen hebben verleend:

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.

PROJECT VERGUNNINGSVRIJ
Burgemeester en wethouders van de gemeente Ommen
maken bekend dat voor de volgende binnengekomen
aanvraag geen omgevingsvergunning nodig is.
Ommen
- het stucen van de gevel van uw woning op het perceel
Schapenallee 11, ontvangen 18 maart 2022

RUIMTELIJKE ORDENING
Verlening definitieve omgevingsvergunning Marsdijk
8a Beerze
Aan de Marsdijk 8a te Beerze is sprake van een agrarisch
bedrijf met bijbehorende agrarische bestemming.
Initiatiefnemer is voornemens een kleinschalige camping
(maximaal 25 staplaatsen) op te zetten bij dit agrarisch
bedrijf, in en direct aansluitend aan het bestaande
bouwvlak. Onderhavige omgevingsvergunning maakt
deze ontwikkeling mogelijk.
De ontwerp omgevingsvergunning Kleinschalig kamperen
Marsdijk 8a te Beerze heeft gedurende 6 weken ter
inzage gelezen. Er zijn twee zienswijzen ingediend.
De omgevingsvergunning is gewijzigd vastgesteld.
Wijzigingen ten opzichte van het ontwerp: er is een
ecologisch rapport en stikstofberekening toegevoegd
aan de ruimtelijke onderbouwing. Uit de plannummer is
nummer 2021 vervangen door 2012.
Waar raad te plegen?
De omgevingsvergunning wordt met ingang van 7
oktober 2021 op de volgende wijzen raadpleegbaar
gemaakt:
digitaal op de landelijke website: www.ruimtelijkeplannen.
nl via plannummer ‘NL.IMRO.0175.buiten2012ov0071vg01’
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
Er is vanaf 7 april 2022, gedurende 6 weken, beroep door
belanghebbenden mogelijk tegen de beslissing. De laatste
dag om beroep in te dienen is woensdag 17 november
2021. U kunt een beroepschrift indienen bij de Rechtbank
Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB
Zwolle.
Het niet of niet tijdig indienen van beroep heeft
gevolgen voor de ontvankelijkheid van het beroep bij de
bestuursrechter.
Ontwerp bestemmingsplan en ontwerp
omgevingsvergunning supermarkt Schurinkstraat Nieuwelandstraat
Op de hoeklocatie Schurinkstraat – Nieuwelandstraat
te Ommen bestaat het voornemen om een supermarkt
inclusief parkeervoorzieningen en ontsluiting te realiseren.
Hiertoe is een ontwerp bestemmingsplan en ontwerp
omgevingsvergunning opgesteld.
Vanaf donderdag 7 april 2021 liggen het ontwerp
bestemmingsplan en de ontwerp omgevingsvergunning
‘Werken Ommen, herziening Schurinkstraat/
Nieuwelandstraat’ gedurende zes weken ter inzage. De
laatste dag van de termijn is woensdag 18 mei 2022.
Het ontwerp bestemmingsplan wordt gecoördineerd met
de ontwerp omgevingsvergunning voor de supermarkt ter
inzage gelegd (op basis van afdeling 3.6. artikel 3.30 Wro).
De coördinatie vindt plaats op basis van het besluit van de
gemeenteraad van 29 april 2021.
Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt met ingang van
donderdag 7 april op de volgende wijzen ter inzage
gelegd, beschikbaar gesteld en raadpleegbaar gemaakt:
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 14 - 2022 vervolg
digitaal op de landelijke website: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl via plancode: NL.IMRO.0175.
werken2012bp0004-on
digitaal op de gemeentelijke website: https://www.ommen.
nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen/
bestemmingsplannen.html
op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de
publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

Ommen
- Voor het organiseren van de volgende activiteiten:
“Reuzenrad op de Markt in Ommen” van 5 tot en met 17
augustus 2022 dagelijks van 12.00 uur tot 22.00 uur.
Lemele
- Voor het organiseren van de “Autorodeo Lemele”
op 27 april 2022 van 09.00 uur tot 17.00 uur aan de
Korteveldseweg 3 in Lemele.

De ontwerp omgevingsvergunning is eveneens vanaf
donderdag 7 april 2022 te raadplegen, via:

Beerze
- Voor het organiseren van de “Buiten Kerkdienst” op 15
mei 2022 van 09.00 uur tot 14.00 uur aan de Beerzerweg
36 in Beerze.

digitaal op de landelijke website: http://www.
ruimtelijkeplannen.nl via plancode: NL.IMRO.0175.
werken2012ov0001-on

Terrasontheffing

digitaal op de gemeentelijke website: https://www.ommen.
nl/inwoners/bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-plannen/
omgevingsvergunningen.html
op papier uitsluitend op afspraak in te zien bij de
publieksdienst in het gemeentehuis te Ommen.

Ommen
- Voor “Felice Ommen” aan de Markt 13 in Ommen.
- Voor “Café de Herberg” aan de Brugstraat 27 en 28 in
Ommen (uitbreiding).
- Voor “Cafe de Pub” aan de Brugstraat 30 in Ommen.
- Voor “Lokaal Anno 1832” aan de Markt 14 in Ommen.
Vergunning Alcoholwet

Zienswijzen indienen
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: Raad
van de gemeente Ommen, Postbus 100, 7730 AC
Ommen”, onder vermelding van “zienswijze ontwerp
bestemmingsplan en ontwerp omgevingsvergunning
supermarkt Schurinkstraat – Nieuwelandstraat’.
- 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. Een zienswijze wordt ingediend
tegen zowel het ontwerp bestemmingsplan als tegen de
ontwerp omgevingsvergunning.

VERGUNNINGEN
APV-vergunningen
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt
bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:
Evenementenvergunning

Ommen
- Voor “Felice Ommen” aan de Markt 13 in Ommen.
- Voor “Café de Herberg” aan de Brugstraat 27 en 28 in
Ommen (uitbreiding).
- Voor “Cafe de Pub” aan de Brugstraat 30 in Ommen.
- Voor “Lokaal Anno 1832” aan de Markt 14 in Ommen.
Vergunning aanwezigheid Kansspelautomaten
Ommen
- Voor 2 automaten in “Cafe de Pub” aan de Brugstraat 30
in Ommen.
Standplaatsvergunning
Gemeente Ommen
- H.J. Nijenhuis voor het verkopen van ijs en alcoholvrij
drinken van april t/m septeber 2022 van 10.00 uur tot
21.00 uur op de volgende locaties:
- Beerzerpoort – Beerzerweg
- Borrinkdijk – Vilsterseweg
- Hammerweg – Kasteellaan
- Langsweg – Ommerweg
- Beerzerweg – Junnerweg

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

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

Internet
E-mail
Telefoon

- Junnerweg – Stuw
- Hammerweg – Eerderveldsweg
- Eerderveldsweg – Meertjesweg
- Zeesserweg (Nabij de Vecht / parkeerplaats)
Ontheffing geluidshinder
Ommen
- Voor het zomerzondagmiddagconcert van Symfonisch
Blaasorkest Overijssel op 12 juni 2022 van 15.00 uur tot
16.00 uur op de Markt in Ommen.
- Voor wegwerkzaamheden aan het perron van station
Ommen. Dit zal plaatsvinden in de nachten van 20, 21 en
22 april 2022 (van 23.00 uur tot 07.00 uur) en van 14 tot
en met 18 juni 2022 (24 uur per dag).
- Voor wegwerkzaamheden aan de N48 van 13 mei 2022
om 20.00 uur tot 15 mei 2022 om 23.00 uur.

BESLUITEN
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

www.ommen.nl
gemeente@ommen.nl
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

