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Inleiding
Het college van B&W Ommen heeft op dinsdag 22 december een voorkeursvariant gekozen met een 
maatregelenpakket om de ontsluitingsstructuur van het centrum van Ommen te optimaliseren. Op 14 januari 
wordt de voorkeursvariant opiniërend in de raadscommissie gebracht. Vervolgens op wordt de raad op 28 
januari gevraagd om in te stemmen met deze principe-keuze. Een keuze, op basis van een grondige 
verkeersanalyse, waarbij een groot aantal varianten en scenario’s in beeld zijn gebracht. Een keuze ook, waarbij 
de belangen (bewoners, ondernemers, bezoekers, verkeersveiligheid, leefbaarheid, gebiedsontwikkeling, 
toekomstbestendigheid enz.) zijn afgewogen. Bovendien heeft het college rekening gehouden met eerder 
genomen besluiten (o.a. Verkeersvisie 2030) en geeft het college op deze wijze invulling aan het 
bestuursakkoord.

Consultatie
De grondige inhoudelijke aanpak vooraf, incl. de afweging van voor- en nadelen, maar ook de afweging van alle 
belangen, zorgt voor een stevig onderbouwd besluit. Natuurlijk roept een dergelijk besluit allerlei reacties op in 
de samenleving.

Het college is zich bewust dat geen enkele variant op volledig draagvlak kan rekenen. In het verleden is al zeer 
regelmatig met belangengroepen, inwoners en ondernemers gesproken. Ook in de raad is het dilemma al 
meermaals onderwerp van gesprek geweest. Vanuit alle mogelijke technische invalshoeken is de situatie nu in 
kaart gebracht. 

Vrijwel alle inzichten en standpunten zijn dus al bekend. En die heeft het college ook meegewogen in het 
bepalen van deze voorkeursvariant. Er heeft een zorgvuldige afweging plaatsgevonden van alle zorgen en 
belangen.

De zorgvuldig gekozen voorkeursvariant is wat het college betreft dan ook de basis om een groot aantal 
partijen in de samenleving te consulteren. Naast het toelichten van de keuzes willen wil het college graag 
weten wat de verschillende stakeholders van de voorkeursvariant vinden. En waar zij mogelijkheden zien tot 
optimalisatie van deze variant. Het gesprek begint dus niet vanaf het nulpunt. Alle eerder opgehaalde 
informatie, zorgen en ideeën zijn meegenomen in het bepalen van deze voorkeursvariant. Het doel is dus niet 
om weer allerlei compleet nieuwe oplossingen te bedenken, maar om samen de gekozen voorkeursvariant 
verder te optimaliseren.

In gesprek over voorkeursvariant
Juist omdat het draagvlak vanuit de samenleving en belangengroepen naar verwachting niet volledig op één lijn 
te krijgen zijn, is gekozen voor de consultatiestijl. We gaan over deze voorkeursvariant apart in gesprek met een 
groot aantal stakeholders. Hoewel het voeren van gesprekken onder de huidige omstandigheden ingewikkelder 
is geworden door de coronaregels, is hier bewust voor gekozen. Door afzonderlijke gesprekken te voeren o.l.v. 
een onafhankelijke gespreksleider, ontstaat ruimte om de in alle openheid meningen, bezwaren en 
verbeterpunten uit te wisselen. 

Natuurlijk worden ook alle andere aanvullingen, kritische kanttekeningen en alternatieve scenario’s die in het 
proces op tafel komen goed bekeken. Maar elk gesprek start vanuit het voorkeursscenario met als doel: 
optimalisatie.


