
 
De basis ligt er. Nu is het aan ons allemaal!

Graag wil ik u feliciteren! Met de vaststelling van het Gemeentelijk Omgevingsplan 

(GOP) door de gemeenteraad, heeft u meer regie over uw eigen omgeving en kunnen 

we als gemeente beter en sneller aansluiten op ontwikkelingen in de samenleving. 

Een plan waar we samen met u aan hebben gewerkt. En dat is ook het grondslag van 

het plan: samenwerken en samendoen! 

Om het GOP te kunnen uitvoeren is het nodig dat de gemeente alleen daar regels 

opstelt waar het moet, regels stroomlijnt en het aantal regels tot een minimum be-

perkt. Dit gaan we nu regelen in het Gemeentelijke Omgevingsverordening (GOV). 

Het bieden van meer ontwikkelruimte en het stellen van minder regels, legt ook een 

verantwoording bij u. Om het plan tot een succes te laten worden moeten we een 

aantal spelregels met elkaar afspreken: 

Het tijdig informeren van belanghebbenden over voorgenomen initiatieven;

Het verkrijgen van acceptatie/draagvlak voor het initiatief bij belanghebbende par-

tijen;

Het aantoonbaar  op duurzame wijze realiseren van het voorgenomen initiatief; 

Het vanuit het initiatief bijdragen aan het versterken van de omgevingskwaliteit;

Het vanuit het initiatief bijdragen aan de leefbaarheid van wijk of buurt;

Het adequaat compenseren van eventuele negatieve effecten op de omgevingskwali-

teit, leefbaarheid of duurzaamheid.

Namens de gemeente reik ik de hand, om samen het karakteristieke van onze ge-

meente te behouden en ruimte te bieden aan elkaars ambities.

Met vriendelijke groet,

Wethouder Ilona Lagas

Ommen heeft als eerste gemeente in Nederland een integrale omgevingsplan: het 
Gemeentelijk Omgevingsplan (GOP). Daarmee loopt de gemeente vooruit op de 
Omgevingswet die landelijk in voorbereiding is. In het plan heeft de gemeente al 
haar plannen voor de toekomst bij elkaar gebracht. Het is een breed plan dat alle 
onderwerpen bevat waarvoor de gemeente verantwoordelijk is richting haar bur-
gers, het bedrijfsleven, maatschappelijke instanties en de vele bezoekers die Om-
men jaarlijks trekt. Het plan dient tegelijkertijd als gemeentelijke structuurvisie. 

Het nieuwe plan is er gekomen door de inspan-
ning en enthousiaste bijdrage van vele men-
sen. Informatie en suggesties voor het plan 
zijn aangedragen tijdens bijeenkomsten met 
bewoners, informatieavonden, overleggen met 
provincie, waterschappen en buurgemeen-
ten en gesprekken met onder meer lokale en 
regionale vertegenwoordigers van bedrijven, 
winkels en horeca, woningbouw en -verhuur, 
landbouw, zorginstellingen, landgoederen en 
recreatiebedrijven. Het plan biedt in één oog-
opslag een helder beeld van de plannen van de 
gemeente en wat zij in de komende periode wil 
realiseren.

Het omgevingsplan staat niet op zichzelf. Het 
plan bouwt voort op de missie van Ommen, 
zoals die is verwoord in het Ommer Motief: 
“Ommen ontwikkelt zich op duurzame wijze 
en uitgaande van haar kernkwaliteiten, tot een 
groene, gastvrije en geïnspireerde verblijfsge-
meente. Een leefbare gemeente voor ieder-

een die er woont, werkt en recreëert”. Het is 
een strategisch plan waarbij de doorwerking 
plaatsvindt via de gemeentelijke bestemmings-
plannen en de regels die in de gemeentelijke 
verordeningen worden gesteld. Ommen pakt 
in samenhang met het omgevingsplan ook 
het grote aantal bestemmingsplannen en ver-
ordeningen aan, door deze te actualiseren, te 
bundelen en te stroomlijnen. De bestaande be-
stemmingsplannen worden gebundeld in vijf 
overkoepelende gebiedsprogramma’s annex 
bestemmingsplannen: Centrum, Wonen, Wer-
ken, Kernen en Buitengebied. De bestaande 
verordeningen worden samengevoegd en ver-
eenvoudigd. Gekoppeld aan het omgevings-
plan is een meerjarig uitvoeringsprogramma 
opgesteld, dat jaarlijks wordt geactualiseerd en 
bijgesteld.

Het door ontwikkeling behouden en verster-
ken van de ruimtelijke kwaliteit, duurzaamheid 
en leefbaarheid staat centraal in dit nieuwe 
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gemeentelijke omgevingsplan. Vanuit haar rol als netwerkre-
gisseur biedt de gemeente ontwikkel- en gebruiksruimte aan 
burgers, ondernemers en maatschappelijke groepen. Waar mo-
gelijk jaagt de gemeente initiatieven aan en maakt zij deze mo-
gelijk door het bieden van meer ontwikkelruimte en het stellen 
van minder regels. Wel hanteert de gemeente een aantal basale 
spelregels voor partijen die een initiatief willen realiseren. Zij 
worden geacht belanghebbenden tijdig te informeren en ac-
ceptatie/draagvlak voor het initiatief te krijgen, te zorgen voor 
een duurzame realisatie, bij te dragen aan de omgevingskwali-
teit en de leefbaarheid en eventuele negatieve effecten op de 
omgevingskwaliteit, leefbaarheid of duurzaamheid te compen-
seren. 

In het plan heeft de gemeente haar plannen en beleid uitge-
werkt per gebied en per thema. In deze nieuwsbrief is er voor 
gekozen per gebied een korte schets te geven van de gemeen-
telijke ambities en plannen.
centrum: 
Omen gaat een noodzakelijke kwaliteitsimpuls geven aan het 
Centrum. Door de omlegging van de Rijksweg N34 kan het Cen-
trum worden verbonden met de Vechtoevers, zoals voorzien in 
het project Vecht voor het Centrum. Er komt een nieuwe ver-
keerscirculatie door en rond het Centrum, delen van het histori-
sche Centrum zijn en worden heringericht en opgewaardeerd, 
de Westflank wordt ontwikkeld en de Vechtoevers worden inge-
richt met onder meer een boulevard. Waar in het zuidelijk deel 
het winkel- en voorzieningenniveau wordt versterkt, komt het 
noordelijk deel geleidelijk meer beschikbaar voor woonfuncties 
als dan niet in combinatie met zorg.

Wonen: 
Ommen wil de eigen inwoners voldoende en afwisselende 
woonmogelijkheden bieden met een hoog voorzieningenni-
veau op het terrein van onderwijs (volwaardig voortgezet on-
derwijs en ontwikkeling Kindpleinen), zorg en welzijn (woon-
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servicegebieden), sport en cultuur. Aandacht gaat uit naar het 
bieden van een passend aanbod voor jongeren, jonge gezinnen 
en ouderen. Voor bestaande woonwijken zet de gemeente in op 
een goed beheer van de openbare ruimte en op kleine schaal 
revitalisering van woningen, voorzieningen of infrastructuur. De 
bouwopgave van de gemeente is beperkt en omvat op basis 
van de herijkte prestatieafspraken met de provincie Overijssel 
de realisatie van 240 woningen tot 1 januari 2015. De nieuw te 
bouwen woningen wil Ommen vooral realiseren in de drie grote 
nieuwbouwlocaties: Westflank, Havengebied en Ommen Oost. 
Daarnaast is er beperkt ruimte voor de bouw van woningen in 
de kernen en het buitengebied in het kader van de Ruimte voor 
Ruimte en Rood voor Groen regelingen en de ontwikkeling van 
landgoederen. Ommen biedt ruimte aan nieuwe woonconcep-
ten zoals “lommerrijk wonen” en “wonen op Boerenerf”.

Werken: 
Binnen de grenzen van de stad Ommen liggen vier bedrijventer-
reinen: De Strangen,  Alteveer, De Rotbrink en Balkerweg. Buiten 
de stad Ommen is er een bedrijventerrein bij de Beerzerveld (Beer-
zerveld/Kloosterdijk) en het GasUnie terrein. Het bedrijventerrei-
nenbeleid is vooral gericht op behoud en uitbreiding van lokaal 
gevestigde bedrijven en bedrijven van buiten de gemeente die 
qua aard en omvang bij de gemeente passen. Willen zich groot-
schaligere en/of zwaardere bedrijven vestigen, dan worden die 
doorverwezen naar de gemeente Hardenberg. De gemeente wil 
bij bedrijfsverplaatsing en nieuwe vestiging van bedrijven probe-
ren deze versneld te plaatsen op De Rotbrink. Mocht de werving 
op termijn tegenvallen, dan is een gedeeltelijke heroverweging 
van de gestelde kwaliteitseisen mogelijk niet uitgesloten. Voor de 
lange termijn wil de gemeente de uitbreiding van bedrijventerrein 
vooral zoeken in het herstructureren en optimaliseren van grotere 
bedrijvenkavels op de bestaande bedrijventerreinen. In het Mas-
terplan De Strangen is daarvoor al een aanzet gegeven. Bij het vrij-
komen van de grotere bedrijfskavels wil de gemeente partij zijn 
bij de herinrichting en herontwikkeling van deze bedrijfslocaties. 

kernen:
De gemeente Ommen kent meerdere kleine kernen: Lemele, 
Beerze, Beerzerveld, Vilsteren en Witharen, met ieder hun eigen 
historie, cultuur, karakter en structuur. De ambities voor de kleine 
kernen is gericht op het behouden van het eigen karakter van de 
kernen en zo veel mogelijk behouden van de leefbaarheid en de 
daartoe benodigde voorzieningen. Het gaat bij de leefbaarheid 
van de kleine kernen om verenigingsleven, onderwijs, sportfa-
ciliteiten, lokale bedrijvigheid, detailhandel, horeca en dorps-
huis, verenigingsgebouw of Kulturhus. De ontwikkelingsrichting 
voor de kernen is voornamelijk conserverend van karakter en er 
worden geen grootschalige ontwikkelingen voorzien. Voor alle 
kernen geldt een basisniveau als woonservicegebied op het ter-
rein van welzijn en zorg. Op kleine schaal zijn er opgaven in de 
kernen. Deze opgaven hebben betrekking op het bouwen van 
woningen (Lemele en Beerzerveld), voorzieningen in de sfeer 
van zorg (Beerzerveld) en bedrijvigheid (Beerzerveld). 

buitengebied:
Het buitengebied van de gemeente Ommen bezit vele kwaliteiten. Denk aan de diversi-
teit aan landschapstypen binnen de gemeentegrenzen, de uitgestrekte natuurgebieden, 
de rust van het platteland en de rustieke ligging van kernen en buurten in de dalen van 
Vecht en Regge. Het is dan ook niet voor niets dat Ommen erg in trek is bij vele recrean-
ten. Ommen wil de differentiatie in het landschap en de landschappelijke, ecologische en 
cultuurhistorische waarden en kwaliteiten van het buitengebied behouden en versterken. 
Tegelijkertijd wil de gemeente in haar buitengebied de ontwikkelingen in de landbouw, 
het beheer van landgoederen en recreatiebedrijven niet op slot zetten. Het belang van 
deze partijen voor de economische ontwikkeling en drager van het landschap en de so-
ciale cohesie en leefbaarheid is groot. De gemeente legt de focus op het bieden van ont-
wikkelruimte aan de bestaande bedrijven en partijen in het buitengebied en niet op de 
nieuwe vestiging (met uitzondering van verplaatsing van bestaande bedrijven binnen de 
gemeente). Zij doet dit door  gedifferentieerd naar deelgebieden ontwikkelruimte te bie-
den aan de landbouw, landgoederen, recreatiebedrijven en andere partijen die in het bui-
tengebied actief zijn. In het hele buitengebied is de ruimte voor nieuwe woningen en be-
drijvigheid beperkt. Nieuwe woningen zijn uitsluitend mogelijk in het kader van de Ruimte 
voor Ruimte regeling (Rood voor Rood), de Rood voor Groen regeling, of als onderdeel van 
het duurzaam in standhouden van landgoederen. 

In de oude cultuurlandschappen krijgen de bestaande landbouwbedrijven mogelijkheden 
tot verbreding. Aan schaalvergroting wordt hier slechts onder strikte voorwaarden me-
dewerking verleend. Bestaande recreatiebedrijven krijgen in dit gebied ontwikkelruimte, 
gericht op het bieden van meer flexibiliteit om deze bedrijven in staat te stellen snel te 
kunnen reageren op de veranderende vraag van recreanten. De inzet in dit gebied is vooral 
gericht op het behouden en versterken van de groene en blauwe kwaliteiten met onder 
meer de uitvoering van het provinciale programma Ruimte voor de Vecht en de ontwikke-
ling van kwaliteitsbuffers bij de Regge. 
In de jongere ontginningslandschappen is er meer ontwikkelruimte voor met name de 
schaalvergroting in de landbouw. Ook voor dit gebied geldt dat het primaat ligt bij het 
bieden van ontwikkelruimte aan bestaande functies en de ontwikkelruimte voor het vesti-
gen van nieuwe woningen en bedrijven beperkt blijft. De invulling van de ontwikkelruimte 
moet passen binnen de uitgangspunten van dit omgevingsplan.

Ommen wil daar waar de randen van de stad of de kernen dat toelaten, ruimte bieden 
aan de ontwikkeling van enkele meer gevarieerde kernrandzones. Kernrandzones zijn ge-
bieden met een gecombineerde functie van wonen en werken, in het overgangsgebied 
tussen het bebouwde gebied en het buitengebied. Het realiseren van kernrandzones is 
mogelijk in de volgende gebieden:
Ommen Noord rond de ontsluiting van de nog te verbreden N48, kruising Balkerweg; 
Beerzerveld (in het lint van de Westerweg). 


