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1. Inleiding  
 
In de gemeente Ommen zijn diverse terrassen, uitstallingen en reclameobjecten aanwezig. Deze 
zorgen voor een bepaalde sfeer in en aantrekkelijkheid van het centrum van de stad Ommen en van 
de kernen van de gemeente Ommen. Daarnaast hebben de verschillende gebruikers van het 
centrum ook verschillende belangen. Een winkelier heeft vooral een economisch belang en wil zijn 
waar presenteren en potentiële kopers verleiden tot een aankoop door middel van reclameobjecten. 
De horeca wil graag klanten op zijn terras om zo omzet te genereren. De gemeente is 
verantwoordelijk voor een goede regulering van al deze wensen en draagt zorg voor een goede 
toegankelijkheid voor bezoeker en hulpdiensten. Daarnaast wordt via regulering de overlast voor 
omwonenden zoveel mogelijk beperkt.  
 
Het beleid met betrekking tot terrassen, uitstallingen, reclameobjecten en ramkraakbeveiliging 
dient tot invulling van het in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) neergelegde artikel 2:10, 
lid 1. Hierin wordt bepaald dat het verboden is zonder vergunning van het college (respectievelijk 
van de burgemeester indien het een terras betreft) de weg te gebruiken anders dan overeenkomstig 
de publieke functie daarvan. Gebruik van de openbare weg voor een terras, uitstalling, 
reclameobject of ramkraakbeveiliging is in beginsel strijdig met deze bepaling.  
 
De gemeente Ommen wil de kwaliteit van het openbaar gebied verbeteren. Dit is opgenomen in het 
Gemeentelijk OmgevingsPlan. De wens om beleid op te stellen voor terrassen, uitstallingen en 
reclame komt hieruit voort. Beleidsuitgangspunten voor de ruimtelijke kwaliteit zijn: 

- Gebiedsgericht en duurzaam beheren van de openbare ruimte op basis van ruimtelijke 
kwaliteit en leefbaarheid. 

- Groen, gastvrij en geïnspireerd.  
- Het bieden van een verkeersveilige afwikkeling van al het verkeer. 

 
In deze nota is het beleid  voor terrassen, uitstallingen en reclameobjecten opgenomen. Eveneens 
zijn bepalingen opgenomen met betrekking tot ramkraakbeveiliging. Het beleid geldt in principe 
voor alle kernen in de gemeente Ommen, waarbij voor de kern Ommen op onderdelen aanvullende 
dan wel afwijkende regels zijn geformuleerd.  
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2. Uitgangspunten beleid     
 
Binnen de nota Terrassen-, uitstallingen-, reclame- en ramkraakbeleid gemeente Ommen wordt het 
beleid weergegeven ten aanzien van de terrassen, uitstallingen, reclame en ramkraakbeveiliging.  
In dit hoofdstuk wordt een korte toelichting gegeven op de beleidsuitgangspunten en belangen.  
 

2.1 Begripsbepalingen 
 

In deze nota wordt het beleid weergegeven ten aanzien van: 
- Weg: alle voor het openbaar verkeer openstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin 

liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten.  
- Terras: een buiten de besloten ruimte van de openbare inrichting liggend deel daarvan waar sta- 

of zitgelegenheid kan worden geboden en waar tegen vergoeding dranken kunnen worden 
geschonken of spijzen voor directe consumptie kunnen worden bereid of  

- Zomerterras: het zomerterras is het terras dat tussen 1 april en 1 november geplaatst mag 
worden op de daarvoor in de vergunning vastgestelde locatie  

- Winterterras: het winterterras bedraagt maximaal 4 meter voor de gevel en mag gedurende het 
hele jaar aanwezig zijn.  

- Uitstalling: tentoongestelde winkelgoederen die horen bij het gangbare winkelassortiment van 
de winkel waarbij ze, in de openbare ruimte, worden geplaatst.   

- Reclameobject: reclameborden of andere voorwerpen waarop aan handel gerelateerde 
aankondigingen of boodschappen staan, die op de weg geplaatst zijn.  

- Ramkraakbeveiliging: palen dan wel andere objecten die voor de gevel zijn geplaatst ter 
voorkoming van ramkraken.  

- Precario: een gemeentelijke belasting die betaald moet worden voor het hebben van 
voorwerpen op, boven of in gemeenschappelijke grond. 

- Gevelreclame: reclame op of aan een gebouw 
 

2.2 Gebiedsgericht beleid  
 
In deze nota staat het beleid t.a.v. terrassen, reclame en uitstallingen voor de hele gemeente 
Ommen beschreven. Voor het centrum van Ommen zijn op onderdelen afwijkende dan wel 
aanvullende beleidsregels opgesteld. Reden hiervoor is dat er in het centrum van Ommen meer 
aanbod van horeca en winkelaanbod is en het centrum drukker bezocht wordt. Daarnaast zijn er 
binnen het project Westflank uitgangspunten vastgesteld waarbinnen dit beleid moet passen.  

 
2.3 Centrum Ommen 

 
Ommen Centrum is als geheel goed herkenbaar door zijn historische karakter en zijn dichte, 
compacte bebouwing. Het centrum geldt als bruisend hart van de stad Ommen, waarbij de oevers 
van de Vecht het dynamische hart vormen. De herinrichting vindt plaats met respect en aandacht 
voor historie en cultuur, maar ook met ruimte voor ontspanning en vermaak. 

 
Beleidsuitgangspunten voor de ruimtelijke kwaliteit zijn: 

- Gebiedsgericht en duurzaam beheren van de openbare ruimte op basis van ruimtelijke 
kwaliteit en leefbaarheid. 

- Groen, gastvrij en geïnspireerd.  
- Het bieden van een  verkeersveilige afwikkeling van al het verkeer. 

 
  



3 
 

2.4 Toetsing 
 
Deze nota sluit aan bij de uitgangspunten van het gemeentelijk omgevingsplan. Terrassen, 
uitstallingen, reclameobjecten en ramkraakbeveiliging moeten passen bij de identiteit die wordt 
nagestreefd in Ommen.  

 
2.5 Begaanbaar en overzichtelijk 

 
De gemeente is verantwoordelijk voor een goed toegankelijk en overzichtelijk centrum van Ommen 
en openbaar gebied van de hele gemeente Ommen. Terrassen, uitstallingen, reclameobjecten en 
ramkraakbeveiliging zijn hier onderdeel van. Wanneer deze vormen her en der worden geplaatst 
zonder daar richtlijnen bij mee te geven, kan een gebied onrustig en onbegaanbaar worden. 
Daarnaast moet voor hulpdiensten de toegankelijkheid worden gewaarborgd. Via dit beleid wordt 
de begaanbaarheid en overzichtelijkheid geborgd.  
 

2.6 Economische belangen  
 

Het beleid is niet bedoeld om ondernemers te beperken in hun bedrijfsvoering. Binnen de gestelde 
regels moet het mogelijk blijven om het bedrijf op een goede manier te kunnen exploiteren. Dit 
beleid is bedoeld om met elkaar duidelijke afspraken te maken. De economische belangen van de 
ondernemers moeten hierin op een goede manier worden geborgd.  
 

2.7 Evaluatie 
 

Wanneer wordt gevraagd om aanpassing van het nieuwe beleid, zal hierop worden ingespeeld.  
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3. Vergunningverlening   
 

Op grond van het bepaalde in artikel 2:10, eerste lid, van de APV is het verboden zonder vergunning 
van het college (respectievelijk van de burgemeester indien het een terras betreft), de weg te 
gebruiken anders dan overeenkomstig de publieke functie daarvan. In het derde lid van dit artikel is 
opgenomen dat het college nadere regels kan stellen ten aanzien van terrassen, uitstallingen en 
reclameborden.  In het derde lid wordt aangegeven dat het college ontheffing kan verlenen van het 
in het eerste lid gestelde verbod. In het zesde lid van dit artikel zijn de uitzonderingen weergegeven.  
In dit hoofdstuk worden de algemene uitgangspunten benoemd rondom de procedures en regels 
voor de vergunningverlening. Ook bijzondere situaties worden benoemd.   
 

3.1 Terrassen  
 
Wanneer is een vergunning nodig? 
Een terras valt onder een openbare inrichting. Voor een openbare inrichting is altijd een vergunning 
nodig, mits zij onder artikel 2:28, lid 4 van de APV van Ommen kan vallen. Een terras valt echter niet 
onder dit artikel en om die reden is er voor een terras altijd een vergunning nodig. Een terras zorgt 
aan de ene kant voor veel levendigheid in het centrum of dorpskern, maar aan de andere kant kan 
het voor overlast zorgen. Omwonenden moeten hiertegen beschermd worden. Dit kan worden 
gereguleerd via een vergunning.  
 
Daarnaast wordt aan een terrasvergunning standaard het voorschrift verbonden dat de vergunning 
niet geldt tijdens snuffelmarkten, evenementen en marktdagen, voor zover gebruik van de 
vergunning op die dagen strijd kan opleveren met de te organiseren activiteiten. 
Terrasvergunningen zijn na datum van afgifte, 3 jaar geldig. De burgemeester kan afwijken van dit 
beleid.  
 
Naast een terrasvergunning is de aanvrager verantwoordelijk voor het aanvragen van andere 
noodzakelijke vergunningen zoals bijvoorbeeld een omgevingsvergunning . Slechts terrassen die 
zich niet op de ‘weg’ of in de openbare ruimte bevinden en waarvan de aanwezigheid in de openbare 
ruimte niet (kan) beïnvloed(t)(en) (bijvoorbeeld : in een patio van een horeca-inrichting), zijn 
vergunningvrij.  
 

3.2 Uitstallingen, reclameobjecten en ramkraakbeveiliging  
 

Wanneer is een vergunning nodig?   
In artikel 2:10, lid 3 wordt aangegeven dat het college in het belang van de openbare orde of de 
woon- en leefomgeving nadere regels kan stellen ten aanzien van uitstallingen en reclameobjecten . 
Via deze beleidsnota worden deze nadere regels vastgesteld.  
 
Wanneer het plaatsen van een uitstalling, een reclameobject of ramkraakbeveiliging past binnen de 
kaders die in deze beleidsnota zijn vastgesteld, dan is er geen vergunning nodig. Zodra dit afwijkt is 
een vergunning van het college noodzakelijk.  
  

3.3 Toetsingskader  
 

Een aanvraag die strekt tot het verkrijgen van een vergunning voor een terras, uitstalling, 
reclameobject of ramkraakbeveiliging, die  buiten de kaders van deze beleidsnota valt, wordt in 
beginsel geweigerd. Er kunnen zich echter situaties voordoen die buiten de kaders van de 
beleidsnota vallen, maar toch de genoemde belangen niet schaden. Daarom moeten alle aanvragen 
inhoudelijk getoetst worden.   
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Om te bepalen of een aangevraagde voorziening voldoet aan de eisen van de bruikbaarheid van de 
weg wordt bij de toetsing ook rekening gehouden met de bereikbaarheid van hulpdiensten, van  
ander gemotoriseerd verkeer en met  voetgangers en fietsers op fietspaden , zoals opgenomen in 
artikel 2:10 van de APV van Ommen.  
Om te bepalen of een aangevraagde voorziening voldoet aan de redelijke eisen van welstand 
(beeldkwaliteit), vindt toetsing plaats aan de voor het betreffende gebied geldende regelgeving 
inzake welstandsbeleid.  
 
Wordt geen van deze belangen geschaad (met andere woorden: zijn geen weigeringsgronden als 
bedoeld in artikel 2:10, lid 1 en 2 van de APV aanwezig), dan moet de vergunning verleend worden.  
 

3.4 Overgangsbepalingen  
 

Overgangsbepalingen zijn bepalingen, die de overgang van het oude naar het nieuwe beleid 
regelen. Voor het centrum van Ommen geldt dat de terrassen, de uitstallingen en reclameobjecten 
op de gevel van winkelpanden uiterlijk op 1 januari 2016 moeten voldoen aan de voorwaarden zoals 
in deze beleidsregel zijn opgenomen.   

 
3.5 Bijzondere situaties 

 
Primair zijn de uitgangspunten in dit beleid leidend, tenzij dat voor één of meer belanghebbenden 
gevolgen zou hebben die door bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in verhouding tot de 
met de beleidsregel te dienen doelen. Deze in artikel 4:84 van de Algemene wet bestuursrecht 
neergelegde ‘inherente afwijkingsbevoegdheid’ brengt met zich mee dat het gemeentebestuur kan, 
of zelfs moet, afwijken van de beleidsregels als toepassing ervan in individuele gevallen knellende 
gevolgen heeft voor een belanghebbende en afwijking van het beleid daarnaast geen schadelijke 
gevolgen heeft voor de publieke ruimte.  
 
Verder kunnen zich bijzondere situaties voordoen als bijvoorbeeld: 

- Een (her)opening van een bepaalde zaak; 
- Een ondernemer een jubileum viert.  

 
In dit soort gevallen is afwijking van het beleid niet aan de orde, maar dient de ondernemer hiervoor 
op grond van artikel 2:25 van de APV een evenementenvergunning aan te vragen.  
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4. Terrassen  
 

4.1 Algemeen geldend beleid  
 

Meubilair en andere objecten op het terras  
Er worden geen specifieke eisen gesteld aan vorm en materiaal van de tafels en stoelen op het 
terrassen dan wel aan overige objecten op het terras. Wel dient de ondernemer zijn terras netjes te 
houden en zwerfvuil op te ruimen.  
 
De ondernemer zorgt ervoor dat na sluitingstijd het terrasmeubilair op een deugdelijke manier, 
indien mogelijk in het pand, opgeslagen wordt zodat vernieling en/of vervreemding wordt 
voorkomen. Gedurende het terrasseizoen (1 april tot 1 november) is het mogelijk om het terras op te 
slaan waar het terras tijdens openingstijden staat. Dit dient wel vooraf te worden overlegd bij de 
vergunningaanvraag. De opslag van het terras dient buiten het zomerseizoen binnen plaats te 
vinden, met uitzondering van het winterterras.  
 
Locaties en omvang  
De maximale breedte van het terras is in principe gelijk aan de breedte van de gevel van het 
bijbehorende pand. Hiervan kan worden afgeweken indien schriftelijk overeenstemming met de 
gebruiker van het naastgelegen pand wordt bereikt over het gebruik van de ruimte als terras.  
Een andere afwijking kan gelden bij een hoekpand. Wanneer een horecagelegenheid de 
mogelijkheid heeft ook een terras aan de zijgevel te vestigen is dit mogelijk, mits er zicht op het 
terras is vanuit de horecagelegenheid.  
Parasols mogen een maximale hoogte van 4,50 meter hebben. 
 
Soorten terrassen  
Er zijn diverse terrassen te onderscheiden: 

- Gevelterrassen in de openbare ruimte  
- Vrij liggende terrassen in de openbare ruimte 
- Terrassen op privé terrein  

 
Gevelterrassen  
Gevelterrassen mogen op de openbare ‘weg’ worden geplaatst, tot maximaal 4,00 meter vanaf de 
voorgevel van het pand, mits een vrije doorrijstrook zoals genoemd in artikel 2:10 van de APV 
gemeente Ommen voor hulpverlenend vervoer en een vrije doorgang voor voetgangers van is 
gewaarborgd. Voor het gebruik van de openbare ruimte wordt precario in rekening gebracht.  
Gevelterrassen komen regelmatig voor bij ijssalons, bakkers etc.  
 
Vrij liggende terrassen in de openbare ruimte 
Vrij liggende terrassen mogen alleen op pleinen (open, onbebouwde ruimte tussen gebouwen) 
worden geplaatst. De locaties en afmetingen van deze vrij liggende terrassen is weergegeven op 
kaart en daarmee gekoppeld aan bestaande horeca. Hierover worden per bedrijf afzonderlijk 
afspraken gemaakt en op kaart vastgelegd. Deze kaart is onderdeel van de vergunningaanvraag van 
het terras van desbetreffende ondernemer.  
 
De omvang van het terras wordt in de vergunning aangegeven. Eveneens wordt in de vergunning 
opgenomen dat het mogelijk is dat tijdens markten en/of evenementen op betreffende locaties 
terrassen niet toegestaan zijn.  
Te allen tijde is het noodzakelijk dat er een vrije ruimte voor voetgangers blijft gewaarborgd zoals 
opgenomen in artikel 2:10 van de APV gemeente Ommen.  
Voor het gebruik van de openbare ruimte wordt precario in rekening gebracht.  
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Terrassen op privé terrein 
Voor terrassen op privé terrein geldt dat er een vergunning moet worden afgegeven voor het 
houden van een terras. Precario over het gebruik van de gronden wordt hier niet geheven.  
 
Terrassenseizoen 
Er wordt een onderscheid gemaakt tussen zomer- en winterterras.  
Het is mogelijk om het gehele jaar een winterterras te houden. Deze mag vanuit de gevel maximaal 
4 meter zijn, maar mag nooit de minimale vrije doorrijstroken voor hulpverlenend vervoer en vrije 
doorgang voor voetgangers en fietsers belemmeren. Er mogen terrasschotten gedurende de 
winterperiode geplaatst worden. Deze mogen maximaal 4 meter zijn en alleen haaks op het pand 
geplaatst worden. Het plaatsen van heaters is mogelijk, overkappingen en extra terrasschotten niet. 
 
Gedurende de periode van 1 april tot 1 november mag het winterterras worden uitgebreid met het 
zomerterras. De grootte van dit terras is opgenomen in de vergunning, evenals voorwaarden ten 
aanzien van terrasschotten, overkappingen en andere aanverwante zaken t.b.v. het houden van een 
terras.  
 
Sluitingstijden terrassen  
Voor alle terrassen gelden de sluitingstijden zoals genoemd in artikel 2:29 en 2:30 van de APV van de 
gemeente Ommen.  
 
Criteria  
Om terras te mogen houden in de gemeente Ommen gelden een aantal algemene criteria waaraan 
moet worden voldaan: 
- Er is een minimale doorgang, zoals opgenomen in artikel 2:10 van de APV gemeente Ommen, 

voor fietsers en voetgangers en voor hulpdiensten. Laad- en losverkeer houdt zijn 
toegankelijkheid.  

- De verkeersveiligheid is gewaarborgd. 
- De openbare orde en de woon- en leefomgeving van omwonenden mag niet worden aangetast. 
- Op marktdagen en tijdens evenementen is het mogelijk dat een terras niet aanwezig mag zijn 

op dat moment. Hierover worden in de vergunning afspraken gemaakt.  
 

4.2 Beleid centrum Ommen 
 

Voor de kern Ommen worden de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
 
Meubilair 
De ondernemer is vrij in het kiezen van meubilair. Er zijn wel een aantal randvoorwaarden per terras: 
- De op het terras aanwezige stoelen en tafels dienen gemaakt te zijn van overwegend natuurlijke 

of natuurlijk ogende materialen.  
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Overige objecten op het terras 
Naast het aanwezige meubilair zijn er vaak nog andere voorzieningen op een terras aanwezig zoals 
bijvoorbeeld parasols, windschermen en plantenbakken. Voor deze objecten worden de 
onderstaande kaders voorgesteld: 
- De aanwezigheid van parasols is toegestaan. De overspanning van de parasol mag echter niet 

groter zijn dan de grootte van het terras.  
- De hoogte van een parasol (ingeklapt) mag maximaal 4,50 meter zijn  
- Windschermen staan haaks op de gevel en mogen maximaal 1,80 meter hoog zijn. 
- De windschermen hebben een verhouding dicht – transparant van 1/3 – 2/3.  
- De windschermen staan haaks op de gevel van het pand. 
- De lengte van het windscherm van het winterterras is maximaal 4 meter  
- Indien nodig mag, gedurende de periode van het zomerterras, het aantal meters windscherm 

worden uitgebreid, maar nooit groter dan het terras en mits het naastliggende bedrijven niet 
schaadt. In principe mogen windschermen alleen haaks op de gevel geplaatst worden, tenzij het 
noodzakelijk is om een hoek te maken voor de stevigheid van het windscherm. De 
windschermen staan in het verlengde van de gevel van het betreffende horecapand.  

- De opslag van het terras dient buiten het zomerseizoen binnen plaats te vinden, met 
uitzondering van het winterterras. Gedurende het terrasseizoen (1 april tot 1 november) is het 
mogelijk om het terras op te slaan waar het terras tijdens openingstijden staat. Dit dient wel 
vooraf te worden overlegd bij de vergunningaanvraag.  

- Terrasverwarming is toegestaan met in achtneming van de brandveiligheid 
- Terrasverlichting is toegestaan met in achtneming van de brandveiligheid en ondergeschikt aan 

de openbare verlichting.   
- Alle objecten op het terras, zoals plantenbakken, dienen binnen de toegestane grootte van het 

terras zoals in de vergunning opgenomen worden geplaatst.   
 
Locatie en omvang 
Een terras in de kern Ommen mag alleen op de daarvoor bestemde locaties. Ook over de omvang 
worden afspraken gemaakt met de ondernemer.  
- De locatie wordt per bedrijf aangegeven.  
- De locatie van het terras is in principe voor de gevel van de horecaonderneming. Het realiseren 

van een groter terras, voor de gevel van een naastliggend pand, is alleen mogelijk in overleg met 
betreffende eigenaar en mits het kan voldoen aan de gestelde voorwaarden van bijvoorbeeld 
doorgang en verkeersveiligheid. Een andere afwijking kan gelden bij een hoekpand. Wanneer 
een horecagelegenheid de mogelijkheid heeft ook een terras aan de zijgevel te vestigen is dit 
mogelijk, mits er zicht op het terras is vanuit de horecagelegenheid.  

- De omvang van het terras wordt per vergunning verleend. Hier wordt een onderscheid gemaakt 
tussen zomer- en winterterras. Het winterterras is maximaal 4 meter breed vanaf de voorgevel, 
maar mag nooit de minimale vrije doorrijstroken voor hulpverlenend vervoer en vrije doorgang 
voor voetgangers en fietsers belemmeren. 

 

      
Figuur 1: Vrijliggend terras en gevelterras   Figuur 2: Gevelterras 
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5. Uitstallingen 
  

5.1 Algemeen beleid 
 
Het is toegestaan zonder vergunning een uitstalling te plaatsen als wordt voldaan aan de volgende 
eisen:  
 
Aard  
Een ondernemer mag alleen een uitstalling in de openbare ruimte plaatsen ten behoeve van het 
uitstallen van goederen die horen bij het gangbare assortiment van de winkel.  
 
Plaatsing  
De uitstallingen moeten zodanig worden geplaatst dat gebruikers van de openbare ruimte hiervan 
geen hinder ondervinden. Uitstallingen moeten dan ook zo dicht mogelijk tegen de voorgevel 
worden geplaatst (of in de bij de winkel horende portieken), waarbij een maximale afstand van 1,00 
meter uit de voorgevel geldt. Een vrije doorrijstrook van voor hulpverlenend vervoer en een vrije 
doorgang voor voetgangers is gewaarborgd zoals genoemd in artikel 2:10 van de APV gemeente 
Ommen. 
 
De uitstallingen mogen buiten de openingstijden van de winkel niet in de openbare ruimte aanwezig 
zijn.  
 
Vorm en afmeting  
De uitstalling mag maximaal 1,80 meter hoog zijn (gemeten vanaf de bestrating), waarbij 
etenswaren zich minimaal 0,50 meter boven de grond dienen te bevinden. De uitstalling heeft een 
maximale afmeting van 1,00 meter, mits anders in dit beleid is aangegeven. De breedte van de uit te 
stallen goederen en de daarbij horende objecten mag (gezamenlijk) nooit groter zijn dan de 
frontbreedte van de winkel waartoe de uitstalling behoort, de toegang tot de winkel niet 
meegerekend.  
 
Het uitstallen van goederen mag geen gevaar voor de omgeving en/of voorbijgangers opleveren. 
Verrijdbare rekken, standaards en stellages dienen van een zodanige constructie of uitvoering te 
zijn, of zodanig tegen de gevel vastgezet, dat deze niet door derden verplaatst of overlopen kunnen 
worden.  
 
De uitstallingen dienen een ordelijk aanzien te hebben en mogen geen aanleiding vormen voor 
vervuiling van de openbare weg.  
 

5.2 Beleid centrum Ommen 
 
Het beleid met betrekking tot uitstallingen in het centrum van Ommen geldt als hierboven 
beschreven. Voor enkele locaties zijn specifieke aanvullingen bepaald: 
 
Markt en 11 April Plein 
Op de Markt en het 11 April Plein is een voetgangersstrook aangebracht in de bestrating. Deze 
voetgangersstrook moet te allen tijde worden vrijgehouden van obstakels. 
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Smalle straten  
Vanwege het historische karakter in delen van het centrum van Ommen, zijn daar diverse smalle(re) 
straten aanwezig. Het gaat hier om: 

- Kerkstraat 
- Brugstraat 
- de Poffert 
- Walstraat 
- Burggraven  
- Karnemelkstraat  

 
In deze straten is de uitstallingsruimte beperkt tot maximaal 0,75 meter, waarbij het te allen tijde 
noodzakelijk is een vrije ruimte voor voetgangers te waarborgen zoals opgenomen in artikel 2:10 
van de APV gemeente Ommen.  
 
Beleid op maat per ondernemer 
Waar extra ruimte is, is het mogelijk om beleid op maat te maken per ondernemer. Hiervoor gelden 
in ieder geval bovenstaande uitgangspunten, met mogelijke toevoegingen op het gebied van 
bijvoorbeeld: 

- Extra uitstallingsruimte (tegen betaling van precario) 
- Extra borden uit de gevel (bij slecht zicht van het pand vanwege ligging of omliggende 

panden) 
- Overige gemaakte afspraken.  
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6. Reclameobjecten 
 

6.1 Algemeen beleid 
 
Het is toegestaan zonder vergunning een reclameobject te plaatsen als wordt voldaan aan de 
volgende eisen: 
 
Aard  
Een ondernemer mag alleen een reclameobject plaatsen om de aandacht te vestigen op 
(aanbiedingen uit) het gangbare assortiment, passend bij het branchepatroon van de winkel of het 
bedrijf. 
 
Plaatsing  
De reclameobjecten moeten zodanig worden geplaatst dat gebruikers van de openbare ruimte 
hiervan geen hinder ondervinden. Reclameobjecten moeten dan ook zo dicht mogelijk tegen de 
voorgevel worden geplaatst, waarbij een maximale afstand van 1,00 meter uit de voorgevel geldt. 
Een vrije doorrijstrook van voor hulpverlenend vervoer en een vrije doorgang voor voetgangers is 
gewaarborgd zoals genoemd in artikel 2:10 van de APV gemeente Ommen.  
 
De reclameobjecten mogen buiten de openingstijden van de winkel niet in de openbare ruimte 
aanwezig zijn en dienen dan ook in het pand te worden geplaatst. Ook indien de 
weersomstandigheden dusdanig zijn dat de reclameobjecten kunnen omvallen en/of wegwaaien 
mogen zij niet buiten worden geplaatst.  
 
Vorm en afmeting 
De reclameobjecten mogen maximaal 1,80 meter hoog zijn (gemeten vanaf de bestrating). De 
maximale breedte van reclameobjecten is 1,00 meter, mits anders in dit beleid is aangegeven.  
 
Binnen deze afmeting is het toegestaan de vorm van het bord aan te passen aan de persoonlijke 
voorkeur van de ondernemer. Wel moeten de reclameobjecten voldoende stabiel zijn door middel 
van bijvoorbeeld een verzwaarde voet. Zij mogen geen scherpe en/of uitwendig draaien de 
onderdelen hebben.  
 
Per winkel/bedrijf mag één reclameobject geplaatst worden. Uitzondering wordt gemaakt voor 
hoekpanden: deze mogen aan beide zijden van de hoek één reclameobject plaatsen.  
 

6.2 Beleid centrum Ommen  
 
Gevelreclame / Vlaggen / Gevelelementen 
Reclame op de gevel is noodzaak voor de herkenbaarheid van het pand en type winkel. Er zijn ook 
mogelijkheden om dit vorm te geven. Echter worden er aan de uitstraling hiervan wel criteria 
gesteld, o.a. om rust in het straatbeeld te bewaren: 

- Naamsvermelding op de gevel is mogelijk d.m.v. niet lichtgevende belettering; 
- Het verlichten van de reclame-uiting is mogelijk via schijnwerpers; 
- Nieuwe luifels of vervangende luifels worden bij voorkeur in de vorm van een markies 

aangebracht; 
- De maximale uitval van de luifel is 1 meter, zowel voor nieuwe als bestaande luifels; 
- De constructie van een luifel is op minimaal 2,25 meter hoog (gemeten vanaf de bestrating) 

aan de gevel bevestigd. 
- Het gebruik van vlaggen als reclame-uiting aan de gevel is toegestaan, echter maximaal 1 

per gevel.  
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Het inspiratiekader voor de openbare ruimte van Ommen-centrum en het beeldkwaliteitsplan 
Westflank gelden hierbij als toetsingskader.  
 
Smalle straten  
Vanwege het historische karakter in delen van het centrum van Ommen, zijn daar diverse smalle(re) 
straten aanwezig. Het gaat hier om: 
- Kerkstraat 
- Brugstraat 
- de Poffert 
- Walstraat 
- Burggraven  
- Karnemelkstraat 
 
In deze straten is de ruimte voor het plaatsen van een reclameobject beperkt tot maximaal 0,75 
meter, waarbij het te allen tijde noodzakelijk is een vrije ruimte voor voetgangers te waarborgen 
zoals opgenomen in artikel 2:10 van de APV gemeente Ommen.  
 

   
Figuur 3 Reclame      Figuur 4: Lichtreclame  

 
Lichtreclame   
Lichtreclame en reclame langs de weg mag geplaatst worden in overleg met de daarvoor 
geselecteerde exploitant. De gemeente heeft hiervoor locaties aangewezen.  
Lichtreclame is alleen mogelijk langs de wegen: 

- Varsenerdijk (tussen Danteweg en Voormars) 
- Danteweg 
- Prinses Julianastraat 
- Chevallerauxstraat 
- Balkerweg  
- Coevorderweg  
- Schurinkstraat 
- Slagenweg 
- Stationsweg 

Figuur 5: Reclame langs de weg  

Reclame langs de weg 
Bij reclame langs de weg gaat het o.a. om reclame bevestigd aan de lantaarnpalen, de zogenaamde 
‘Hoffman borden’. Deze borden worden door een extern bedrijf, momenteel Hoffman, 
geëxploiteerd. De locaties zijn in overleg tussen de exploitant en de gemeente goedgekeurd.  
 
Reclame-uitingen langs de weg is mogelijk, mits het de verkeersveiligheid niet in gevaar brengt, 
zoals vastgelegd in artikel 4:15 van de APV Ommen.   
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7. Ramkraakbeveiliging  
 

7.1 Algemeen geldend beleid  
 
Voor het centrum van Ommen geldt, dat het is toegestaan zonder vergunning een 
ramkraakbeveiliging te plaatsen als wordt voldaan aan de genoemde eisen in paragraaf 7.2.  
 
Voor de overige kernen in de gemeente zijn geen algemene eisen benoemd. Daarvoor is de situatie 
per kern te divers. Dat betekent dat voor deze kernen geldt, dat ramkraakbeveiliging niet zonder 
vergunning mag worden geplaatst. Op deze manier kan iedere situatie inhoudelijk beoordeeld 
worden en blijft regulering van omvang en soort ramkraakbeveiliging mogelijk.  
 

7.2 Beleid centrum Ommen  
 
Het is toegestaan zonder vergunning een ramkraakbeveiliging te plaatsen als wordt voldaan aan de 
volgende eisen: 
 
Plaatsing en gebruik  
De anti-ramkraakpalen worden besteld en geplaatst door de gemeente Ommen in opdracht van en 
voor kosten van de betreffende ondernemer. Hierbij worden de palen maximaal 1.10 meter 
(gerekend vanuit het hart van de palen) uit elkaar geplaatst.  
 
Tijdens de openingstijden van de onderneming moeten de anti-ramkraakpalen in de grond worden 
verzonken.  
 
Locaties  
Op dit moment is in het centrum van Ommen 1 locatie bekend waar ramkraakbeveiliging is 
toegepast. Dit is bij de Rabobank in het centrum van Ommen. Nieuwe locaties kunnen onder 
voorwaarden en in overleg met de gemeente Ommen worden toegevoegd.  
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8. Leges en precario 
 
Leges  
De gemeente Ommen verstrekt vergunningen voor het houden van een terras. In deze vergunning 
wordt opgenomen wat de rechten en plichten van de aanvrager en gemeente zijn. In ieder geval 
wordt opgenomen: 
- Duur van de vergunning  
- De grootte van het winterterras 
- De grootte van het zomerterras 
- Gebruik van windschermen 
- Gebruik van parasols 
- Gebruik van heaters en brandveilgheid 
- Gebruik van verlichting  
- Sluitingstijden  
- Op maat gemaakte afspraken, indien aanwezig 
 
Voor het verlenen van de vergunning worden leges in rekening gebracht bij de aanvrager. Deze 
leges worden op grond van artikel 2:10, lid 4 van de APV in rekening gebracht.  
 
Precario 
In de gemeente Ommen bevinden zich meerdere terrassen op gemeentegrond. Omdat hier gebruik 
wordt gemaakt van de openbare ruimte, heeft de gemeente Ommen het recht om precariobelasting 
te heffen. Voor het gebruik van de openbare ruimte wordt dit ook toegepast, met dien verstande 
dat de eerste 1,5 meter vrij is van precario. De overige terrasmeters worden in rekening gebracht.  
Eigen terrein valt buiten de precariobelasting.  
 
Precario wordt op basis van de verordening precariobelasting in rekening gebracht bij de aanvrager.  
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9. Handhaving  
 
Op grond van artikel 6:2 van de APV van Ommen zijn met het toezicht op de naleving van het 
bepaalde bij of krachtens de APV belast de in de APV genoemde personen. Het college dan wel de 
burgemeester kan daarnaast andere personen met dit toezicht belasten. 
 
Juridisch kader  
In hoofdstuk 5, afdeling 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht is bepaald dat bij of krachtens 
wettelijk voorschrift personen aangewezen kunnen worden die belast zijn met het toezicht op de 
naleving van wettelijke voorschriften. In genoemde afdeling is vastgelegd, over welke 
bevoegdheden aangewezen toezichthouders beschikken (bijvoorbeeld plaatsen betreden, met 
uitzondering van woningen zonder toestemming van de bewoner, inlichtingen vorderen en inzage in 
zakelijke gegevens). 
 
Aanwijzing van deze functionaris(sen) in de APV zelf is noodzakelijk, omdat deze functionaris(sen) 
tevens opsporingsbevoegdheid heeft/hebben. Op basis van artikel 142, lid 1, sub c, van het Wetboek 
van Strafvordering hebben namelijk opsporingsbevoegdheid personen die bij verordening (dus: in 
de verordening zelf) zijn belast met het toezicht op de naleving van die verordening, één en ander 
voor zover het die feiten betreft en die personen zijn beëdigd (namelijk: als buitengewoon 
opsporingsambtenaar, door de procureur-generaal).  
Daarnaast kunnen op basis van het tweede lid, toezichthouders (die dus niet tevens 
opsporingsbevoegdheid hebben) door het college van burgemeester en wethouders dan wel de 
burgemeester worden aangewezen. Deze bevoegdheid vloeit voort uit de artikelen 160 en 174 van 
de Gemeentewet, waarin het college en de burgemeester zijn belast met de uitvoering van 
gemeentelijke verordeningen.  
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Bijlagen  
 

1. APV artikelen 2:10, 2:25, 2:28, 4:15 en 6:2 
2. Algemene wet Bestuursrecht, artikelen 4:84 en 5:2  
3. Wet van Strafverordening, artikel 142 
4. Gemeentewet, artikelen 160 en 174 
5. Gebieden beleid centrum Ommen reclame en uitstallingen  
6. Bestemmingsplankaart centrum Ommen, gebied Westflank  
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Bijlage 1: artikelen APV Ommen 

 

Afdeling 5. Bruikbaarheid en aanzien van de weg 

Artikel 2:10 Voorwerpen op of aan de weg 

 1. Het is verboden de weg of een weggedeelte anders te gebruiken dan overeenkomstig de 

publieke functie daarvan, indien:  

o a. het gebruik schade toebrengt of kan toebrengen aan de weg, de bruikbaarheid van 

de weg belemmert of kan belemmeren, dan wel een belemmering vormt of kan 

vormen voor het beheer of onderhoud van de weg; of 

o b. het gebruik niet voldoet aan redelijke eisen van welstand. 

 2. Van een belemmering voor de bruikbaarheid van de weg is in ieder geval sprake wanneer 

niet tenminste een vrije doorgang van 1 m wordt gelaten op voetpaden en rijbaan voor 

fietsers en van 3 m op de rijbaan voor gemotoriseerd verkeer. 

 3. Het college kan in het belang van de openbare orde of de woon- en leefomgeving nadere 

regels stellen ten aanzien van terrassen, uitstallingen en reclameborden. 

 4. Het bevoegde bestuursorgaan kan ontheffing verlenen van het verbod in het eerste lid. 

 5. Het bevoegd gezag kan een omgevingsvergunning verlenen voor het in het eerste lid 

bedoelde gebruik, voor zover dit een activiteit betreft als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 

onder j. of onder k. van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 6. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op:  

o a. evenementen als bedoeld in artikel 2:24; 

o b. standplaatsen als bedoeld in artikel 5:19; en 

o c. overige gevallen waarin krachtens een wettelijke regeling een vergunning voor het 

gebruik van de weg is verleend. 

 7. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door 

de Wet beheer rijkswaterstaatwerken, artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994, of de 

provinciale wegenverordening. 

 8. Op de ontheffing bedoeld in het derde lid is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet 

bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 
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Artikel 2:25 Evenement 

 1. Het is verboden zonder of in afwijking van een vergunning van de burgemeester een 

evenement te organiseren. 

 2. Geen vergunning is vereist voor een klein evenement, indien:  

o a. het aantal aanwezigen niet meer bedraagt dan 50 personen; 

o b. het evenement tussen 08.00 uur en 23.00 uur plaats vindt; 

o c. geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 08.00 uur of na 23.00 uur; 

o d. het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats of 

anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten; 

o e. slechts kleine objecten worden geplaatst met een oppervlakte van minder dan 10 

m2 per object; 

o f. er een organisator is; en 

o g.de organisator tenminste 7 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan 

melding heeft gedaan aan de burgemeester. 

 3. De burgemeester kan binnen 4 werkdagen na ontvangst van de melding besluiten een 

klein evenement te verbieden, indien er aanleiding is te vermoeden dat daardoor de 

openbare orde, de openbare veiligheid, de volksgezondheid of het milieu in gevaar komt. 

 4. Het verbod in het eerste lid is niet van toepassing op een wedstrijd op of aan de weg, in 

situaties waarin voorzien wordt door artikel 10 juncto 148, van de Wegenverkeerswet 1994. 

 5. Op de vergunning is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve 

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 
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Artikel 2:28 Exploitatie openbare inrichting 

 1. Het is verboden een openbare inrichting te exploiteren zonder vergunning van de 

burgemeester. 

 2. De burgemeester weigert de vergunning indien de exploitatie van de openbare inrichting 

in strijd is met een geldend bestemmingsplan, beheersverordening, exploitatieplan of 

voorbereidingsbesluit. 

 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 1:8 kan de burgemeester de vergunning slechts 

geheel of gedeeltelijk weigeren indien naar zijn oordeel moet worden aangenomen dat de 

woon- of leefsituatie in de omgeving van het horecabedrijf of de openbare orde op 

ontoelaatbare wijze nadelig wordt beïnvloed. 

 4. Geen vergunning is vereist voor een openbare inrichting die zich bevindt in  

o a. een winkel als bedoeld in artikel 1 van de Winkeltijdenwet voor zover de 

activiteiten van de openbare inrichting een nevenactiviteit vormen van de 

winkelactiviteit; 

o b. een zorginstelling; 

o c. een museum; of 

o d. een bedrijfskantine of – restaurant. 

 5. De burgemeester verleent op verzoek of ambtshalve vrijstelling van het verbod genoemd 

in het eerste lid aan openbare inrichtingen die horecabedrijf zijn als bedoeld in artikel 1 van 

de Drank- en Horecawet, indien  

o a. zich in de zes maanden voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze bepaling 

geen incidenten gepaard gaande met geweld, overlast op straat of drugsgebruik en -

handel hebben voorgedaan in of bij de inrichting, dan wel 

o b. de inrichting zich nieuw in de gemeente vestigt en er zich geen weigeringsgronden 

voordoen als bedoeld in artikel 1:8 of 2:28, tweede of derde lid. 

 6. De vrijstelling wordt ingetrokken wanneer zich een incident heeft voorgedaan als bedoeld 

in het vijfde lid onder a. 

 7. Paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve fictieve beschikking bij 

niet tijdig beslissen) is niet van toepassing op de vergunning bedoeld in het eerste lid en op 

de vrijstelling bedoeld in het vijfde lid. 
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Artikel 2:29 Sluitingstijd 

 1. Openbare inrichtingen zijn gesloten in de nachten van zondag op maandag tot en met 

donderdag op vrijdag tussen 01.00 en 06.00 uur en in de nachten van vrijdag op zaterdag en 

zaterdag op zondag van 02.00 tot 06.00 uur. 

 2. Het is verboden een openbare inrichting voor bezoekers geopend te hebben, of bezoekers 

in de inrichting te laten verblijven: 

o a. na sluitingstijd, met uitzondering van de nachten van vrijdag op zaterdag en 

zaterdag op zondag waar het is toegestaan bezoekers tot 04.00 uur c.q. zijnde 2 uur 

na sluitingstijd, te laten verblijven 

o b. op terrassen langer dan 1 uur voor sluitingstijd. 

 3. De burgemeester kan ontheffing verlenen van de sluitingstijd. 

 4. Voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28, vierde lid onder a, gelden 

dezelfde sluitingstijden als voor de winkel. 

 5. Het eerste en het derde lid zijn niet van toepassing op situaties waarin bij of krachtens de 

Wet milieubeheer is voorzien. 

 6. Op de ontheffing is paragraaf 4.1.3.3 van de Algemene wet bestuursrecht (positieve 

fictieve beschikking bij niet tijdig beslissen) niet van toepassing. 

Artikel 2:30 Afwijking sluitingstijd; tijdelijke sluiting 

 1. De burgemeester kan in het belang van de openbare orde, veiligheid of gezondheid of in 

geval van bijzondere omstandigheden voor een of meer openbare inrichtingen tijdelijk 

andere sluitingstijden vaststellen of tijdelijk sluiting bevelen. 

 2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin artikel 13b van de Opiumwet 

voorziet. 
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Artikel 4:15 Verbod hinderlijke of gevaarlijke reclame 

 1. Het is verboden op of aan een onroerende zaak handelsreclame te maken of te voeren 

door middel van een opschrift, aankondiging of afbeelding waardoor het verkeer in gevaar 

wordt gebracht of ernstige hinder ontstaat voor de omgeving. 

 2. Het eerste lid is niet van toepassing op situaties waarin wordt voorzien door het Besluit 

algemene regels voor inrichtingen milieubeheer . 

Artikel 6:2 Toezichthouders 

 1. Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze verordening bepaalde zijn 

belast: de persoon die is / de personen die zijn benoemd in de functie van gemeentelijk 

opsporingsambtenaar. 

 2. Het college dan wel de burgemeester kan daarnaast andere personen met dit toezicht 

belasten. 
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Bijlage 2: artikelen Algemene wet bestuursrecht  

 

Hoofdstuk 4. Bijzondere bepalingen over besluiten 

Titel 4.3. Beleidsregels 

Artikel 4:84 

Het bestuursorgaan handelt overeenkomstig de beleidsregel, tenzij dat voor een of meer 

belanghebbenden gevolgen zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zijn in 

verhouding tot de met de beleidsregel te dienen doelen. 

 

Hoofdstuk 5. Handhaving 

Titel 5.2. Toezicht op de naleving 

Artikel 5:11 

Onder toezichthouder wordt verstaan: een persoon, bij of krachtens wettelijk voorschrift belast met 

het houden van toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens enig wettelijk voorschrift. 

Artikel 5:12 

1. Bij de uitoefening van zijn taak draagt een toezichthouder een legitimatiebewijs bij zich, dat is 

uitgegeven door het bestuursorgaan onder verantwoordelijkheid waarvan de toezichthouder 

werkzaam is. 

2. Een toezichthouder toont zijn legitimatiebewijs desgevraagd aanstonds. 

3. Het legitimatiebewijs bevat een foto van de toezichthouder en vermeldt in ieder geval diens naam 

en hoedanigheid. Het model van het legitimatiebewijs wordt vastgesteld bij regeling van Onze 

Minister van Veiligheid en Justitie. 

 

Artikel 5:13 

Een toezichthouder maakt van zijn bevoegdheden slechts gebruik voor zover dat redelijkerwijs voor 

de vervulling van zijn taak nodig is. 

Artikel 5:14 

Bij wettelijk voorschrift of bij besluit van het bestuursorgaan dat de toezichthouder als zodanig 

aanwijst, kunnen de aan de toezichthouder toekomende bevoegdheden worden beperkt. 
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Artikel 5:15 

1. Een toezichthouder is bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, elke plaats te 

betreden met uitzondering van een woning zonder toestemming van de bewoner. 

2. Zo nodig verschaft hij zich toegang met behulp van de sterke arm. 

3. Hij is bevoegd zich te doen vergezellen door personen die daartoe door hem zijn aangewezen. 

Artikel 5:16 

Een toezichthouder is bevoegd inlichtingen te vorderen. 

Artikel 5:16a 

Een toezichthouder is bevoegd van personen inzage te vorderen van een identiteitsbewijs als 

bedoeld in artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht. 

Artikel 5:17 

1. Een toezichthouder is bevoegd inzage te vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden. 

2. Hij is bevoegd van de gegevens en bescheiden kopieën te maken. 

3. Indien het maken van kopieën niet ter plaatse kan geschieden, is hij bevoegd de gegevens en 

bescheiden voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven schriftelijk 

bewijs. 

Artikel 5:18 

1. Een toezichthouder is bevoegd zaken te onderzoeken, aan opneming te onderwerpen en daarvan 

monsters te nemen. 

2. Hij is bevoegd daartoe verpakkingen te openen. 

3. De toezichthouder neemt op verzoek van de belanghebbende indien mogelijk een tweede 

monster, tenzij bij of krachtens wettelijk voorschrift anders is bepaald. 

4. Indien het onderzoek, de opneming of de monsterneming niet ter plaatse kan geschieden, is hij 

bevoegd de zaken voor dat doel voor korte tijd mee te nemen tegen een door hem af te geven 

schriftelijk bewijs. 

5. De genomen monsters worden voor zover mogelijk teruggegeven. 

6. De belanghebbende wordt op zijn verzoek zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de resultaten 

van het onderzoek, de opneming of de monsterneming. 

  



24 
 

Artikel 5:19 

1. Een toezichthouder is bevoegd vervoermiddelen te onderzoeken met betrekking waartoe hij een 

toezichthoudende taak heeft. 

2. Hij is bevoegd vervoermiddelen waarmee naar zijn redelijk oordeel zaken worden vervoerd met 

betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft, op hun lading te onderzoeken. 

3. Hij is bevoegd van de bestuurder van een vervoermiddel inzage te vorderen van de wettelijk 

voorgeschreven bescheiden met betrekking waartoe hij een toezichthoudende taak heeft. 

4. Hij is bevoegd met het oog op de uitoefening van deze bevoegdheden van de bestuurder van een 

voertuig of van de schipper van een vaartuig te vorderen dat deze zijn vervoermiddel stilhoudt en 

naar een door hem aangewezen plaats overbrengt. 

5. Bij regeling van Onze Minister van Veiligheid en Justitie wordt bepaald op welke wijze de vordering 

tot stilhouden wordt gedaan. 

Artikel 5:20 

1. Een ieder is verplicht aan een toezichthouder binnen de door hem gestelde redelijke termijn alle 

medewerking te verlenen die deze redelijkerwijs kan vorderen bij de uitoefening van zijn 

bevoegdheden. 

2. Zij die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift verplicht zijn tot geheimhouding, 

kunnen het verlenen van medewerking weigeren, voor zover dit uit hun geheimhoudingsplicht 

voortvloeit. 
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Bijlage 3: artikelen Wetboek van Strafvordering  

 

Artikel 142  

1  

Met de opsporing van strafbare feiten zijn als buitengewoon opsporingsambtenaar belast:  

a. de personen aan wie door Onze Minister van Justitie, onderscheidenlijk het College van 

procureurs-generaal een akte van opsporingsbevoegdheid is verleend;  

b. de meerderjarige personen, behorend tot door Onze Minister van Justitie aangewezen 

categorieën of eenheden;  

c. de personen die bij bijzondere wetten met de opsporing van de daarin bedoelde strafbare 

feiten worden belast, met uitzondering van de opsporingsambtenaren van de bijzondere 

opsporingsdiensten als bedoeld in artikel 2 van de Wet op de bijzondere opsporingsdiensten, 

of die bij verordeningen zijn belast met het toezicht op de naleving daarvan, een en ander 

voor zover het die feiten betreft en de personen zijn beëdigd.  

2  

De opsporingsbevoegdheid strekt zich uit tot de in de akte of aanwijzing aangeduide strafbare feiten; 

de akte of aanwijzing kan bepalen dat de opsporingsbevoegdheid alle strafbare feiten omvat.  

3  

Onze Minister van Justitie kan bepalen dat voor door hem aan te wijzen categorieën of eenheden 

van de in het eerste lid, onder c, genoemde buitengewone opsporingsambtenaren, de 

opsporingsbevoegdheid zich mede uitstrekt over andere strafbare feiten; het tweede lid is van 

overeenkomstige toepassing.  

4  

Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gegeven omtrent de verlening van de akte en het 

doen van de aanwijzing, het grondgebied waarvoor de opsporingsbevoegdheid geldt, de beëdiging 

en de instructie van de buitengewoon opsporingsambtenaren, het toezicht waaraan zij zijn 

onderworpen en de wijze waarop Onze Minister van Justitie de opsporingsbevoegdheid van 

afzonderlijke personen kan beëindigen. Voorts kunnen regels worden gegeven over de eisen van 

bekwaamheid en betrouwbaarheid waaraan zij moeten voldoen.  

5 

Van een besluit als bedoeld in het eerste lid, onder b, of derde lid, wordt mededeling gedaan door 

plaatsing in de Staatscourant.  
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Bijlage 4: artikelen Gemeentewet  

 

Titel III. De bevoegdheid van het gemeentebestuur 

 

Artikel 160 

1. Het college is in ieder geval bevoegd: 

a. het dagelijks bestuur van de gemeente te voeren, voor zover niet bij of krachtens de wet de raad 

of de burgemeester hiermee is belast; 

b. beslissingen van de raad voor te bereiden en uit te voeren, tenzij bij of krachtens de wet de 

burgemeester hiermee is belast; 

c. regels vast te stellen over de ambtelijke organisatie van de gemeente, met uitzondering van de 

organisatie van de griffie; 

d. ambtenaren, niet zijnde de griffier en de op de griffie werkzame ambtenaren, te benoemen, te 

schorsen en te ontslaan; 

e. tot privaatrechtelijke rechtshandelingen van de gemeente te besluiten; 

f. te besluiten namens de gemeente, het college of de raad rechtsgedingen, bezwaarprocedures of 

administratief beroepsprocedures te voeren of handelingen ter voorbereiding daarop te verrichten, 

tenzij de raad, voor zover het de raad aangaat, in voorkomende gevallen anders beslist; 

g. ten aanzien van de voorbereiding van de civiele verdediging; 

h. jaarmarkten of gewone marktdagen in te stellen, af te schaffen of te veranderen. 

2. Het college besluit slechts tot de oprichting van en de deelneming in stichtingen, maatschappen, 

vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen, indien dat in 

het bijzonder aangewezen moet worden geacht voor de behartiging van het daarmee te dienen 

openbaar belang. Het besluit wordt niet genomen dan nadat de raad een ontwerp-besluit is 

toegezonden en in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college 

te brengen. 

3. Een besluit als bedoeld in het tweede lid behoeft de goedkeuring van gedeputeerde staten. De 

goedkeuring kan slechts worden onthouden wegens strijd met het recht of het algemeen belang. 

4. Het college neemt, ook alvorens is besloten tot het voeren van een rechtsgeding, alle 

conservatoire maatregelen en doet wat nodig is ter voorkoming van verjaring of verlies van recht of 

bezit. 
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Hoofdstuk XI. De bevoegdheid van de burgemeester 

 

Artikel 174 

1. De burgemeester is belast met het toezicht op de openbare samenkomsten en vermakelijkheden 

alsmede op de voor het publiek openstaande gebouwen en daarbij behorende erven. 

2. De burgemeester is bevoegd bij de uitoefening van het toezicht, bedoeld in het eerste lid, de 

bevelen te geven die met het oog op de bescherming van veiligheid en gezondheid nodig zijn. 

3. De burgemeester is belast met de uitvoering van verordeningen voor zover deze betrekking 

hebben op het in het eerste lid bedoelde toezicht. 
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Bijlage 6: 
Bestemmingsplankaart 
centrum Ommen, gebied 
Westflank  
 


