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GEMEENTENIEUWS
Woensdag 3 augustus 2022, week 31

De week van het college

GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN
WEEK 31 - 2022

Dè landbouwdag
BOUW- EN WONINGTOEZICHT
Afgelopen woensdag was het de landbouwdag van
de Ommer Bissingh. Of kortweg: “dè landbouwdag!”,
zoals een boer tegen me zei. En zo is het, soms moet
je gewoon duidelijk zijn. Landbouwproducten en vee
horen bij Ommen, dus die mogen niet ontbreken op
de Bissingh. Een speciale landbouwdag is dan ook een
terechte ode aan de landbouw.
Het weer was prachtig, wat een hoop volk op de
been bracht. Zo was er een ﬁetstocht langs agrarische
bedrijven: ik hoorde van een boer dat hij meer dan
1.000 deelnemers had mogen verwelkomen! De
veekeuring op het grasveld bij de Wulp aan de Vecht
was top: de kalfjes en de pinken waren thuis mooi
klaargemaakt en zagen er picobello uit! En de wijze
waarop het vee in de ring wordt gebracht boeit me
altijd enorm: het gemak, de behendigheid, tegelijk de
serieusheid vervullen mij elke keer weer met trots. Dit is
een kostbare traditie die hóórt bij het boerenleven!
Hulde aan de organisatie van de Ommer Bissingh,
aan de Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) en aan
alle deelnemers! Dankzij jullie hebben velen kunnen
genieten van een prachtige dag.
Mijn wens is dat we dè landbouwdag nog lang in ere
houden!
Bart Jaspers
Faijer
Wethouder

Zitting van de stadsbouwmeester
De stadsbouwmeester van de gemeente Ommen houdt
in de even weken op woensdagmorgen zitting in het
gemeentehuis te Ommen van 10.00 uur tot 12.00 uur.
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.
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 vervangen van bijgebouwen op het perceel
Bossteeg 2 Ommen, ontvangen 20 juli 2022
•
Het verbouwen van de bestaande boerderijwoning
op het perceel Varsenerweg 11a, ontvangen 21 juli
2022
•
Het tijdelijk plaatsen van een mobiel chalet op het
perceel Varsenerdijk 10a, ontvangen 22 juli 2022
•
Versneld Natuurherstel Archemermaten (Gemeente
Ommen), ontvangen 22 juli 2022
•
Het bouwen van een woning op het perceel Bijenhof
19, ontvangen 26 juli 2022
Giethmen
•
Het nieuw bouwen van een recreatiewoning op het
perceel Hogeveldsweg 26 R261, ontvangen 21 juli
2022
•
Het verwijderen van asbest en/of uitvoeren van
sloopwerkzaamheden op het perceel Dalmsholterweg
6, ontvangen 25 juli 2022
Witharen
•
Het verbouwen van woningeenheden op het perceel
Bakkerweg 5a, ontvangen 21 juli 2022
Lemele
•
Het verwijderen van asbest en/of uitvoeren van
sloopwerkzaamheden op het perceel Zandeinde 6,
ontvangen 22 juli 2022

De aanvragen kunnen digitaal worden ingezien na
telefonische contact met de Publieksdienst, telefoon 14
0529.

Meer informatie zie:
www.ommen.nl

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:
Vinkenbuurt
•
Het plaatsen van 40 zonnepanelen op eigen terrein
met woonbestemming op het perceel Koloniedijk 50.
Dit besluit is 21 juli 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
Kennisgeving Bestemmingsplan ‘Buitengebied,
herziening Woestenweg 5’. 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
Woestenweg 5’ in voorbereiding is.
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GEMEENTELIJKE BEKENDMAKINGEN GEMEENTE OMMEN WEEK 31 - 2022 vervolg
Op locatie Woestenweg 5 te Witharen is op dit moment
planologisch sprake van een intensief agrarisch
bedrijfsperceel. Initiatiefnemer is voornemens de
bestaande, vervallen varkensstallen te slopen en een
nieuw bedrijfspand te realiseren ten behoeve van
de functie ‘agrarisch loonwerk’. Daarnaast is om een
grondgebonden agrarisch bedrijf, tot 500 m², als
neventak te realiseren binnen hetzelfde bedrijfspand. De
bestemming wordt gewijzigd van ‘Agrarische doeleinden’
naar ‘Agrarisch – aanverwante doeleinden’
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 het bestemmingsplan in
procedure wordt gebracht en de inspraakprocedure wordt
toegepast. De start van de procedure zal bekend worden
gemaakt in het Ommer Nieuws, het gemeenteblad en
www.ruimtelijkeplannen.nl.

VERGUNNINGEN
APV-vergunningen
Verleende vergunningen
De burgemeester van de gemeente Ommen maakt
bekend dat de volgende vergunningen zijn verleend:
Evenementenvergunning
Stegeren
•
voor het organiseren van het concours van de
Laarhoeveruiters op 10 en 11 september 2022 van
09.00 uur tot 17.00 uur op de Ondersloot Zuid 6 in
Stegeren.
Ommen
•
voor het organiseren van de Wereldlichtjesdag op
11 december 2022 van 18.30 uur tot 19.15 uur in het
plantsoen bij de Jeroen Boschstraat 9 in Ommen.
•
voor het organiseren van de Wielerronde Ommen op
27 augustus 2022 van 17.00 uur tot 21.00 uur in het
centrum van Ommen.
Onthefﬁng geluidshinder
Witharen
•
Voor het Volleybal Toernooi Witharen op 27 augustus
2022 van 09.00 uur tot 18.00 uur op het grasveld
naast de Balkerweg 59 in Witharen (hiervoor is ook
een onthefﬁng van artikel 35 van de Alcoholwet
verleend).

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

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

