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1 Inleiding 

Deze visie is opgesteld in het kader van het 

Bomenbeleidsplan Ommen 2010-2020. Het biedt richtlijnen 

en inspiratie bij de totstandkoming van het nieuwe 

bomenbeleid en zal er na voltooiing een integraal 

onderdeel van zijn. 

 

Deze visie komt niet uit de lucht vallen. Het is voor een 

belangrijk deel het resultaat van de waardevolle input 

die is geleverd door de klankbordgroep die speciaal voor 

het te ontwikkelen bomenbeleid is samengesteld. Daarnaast 

zijn de gesprekken met de groenambtenaren waardevol 

geweest om inzicht te krijgen in de wensen, ideeën, 

belangen, knelpunten en uitdagingen omtrent bomen in 

Ommen en het beleid wat daar voor nodig is.  

 

Geïnspireerd beleid 

Vanaf het begin is de wens uitgesproken om over een 

duidelijk en consequent bomenbeleidsplan te kunnen 

beschikken. Een beleid dat eenmaal in uitvoering 

inhoudelijk niet meer ter discussie staat. Beleid dat kan 

rekenen op een breed maatschappelijk draagvlak waarop 

participerende maatschappelijke partijen zoals 

natuurverenigingen, wijkraden en plaatselijke belangen 

een stevig stempel hebben gedrukt.  

Met heldere standpunten en een transparante werkwijze om 

uiteindelijk goed beargumenteerde beslissingen te kunnen 

maken. Dat is het karakter van het Bomenbeleidsplan Ommen 

2010-2020. Bomenbeleid dat vanuit de wortel is 

geïnspireerd.  
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Houdbaarheid & Duurzaamheid 

Het Bomenbeleidsplan Ommen 2010-2020 zal zeker een 

decennium lang de basis vormen van de omgang met bomen in 

de gemeente. Het moet al die tijd een antwoord kunnen 

geven op tal van vragen. Bomen bij bouwprojecten, 

kapaanvragen, schadegevallen, nieuwe aanplant, zorgplicht 

en onderhoud; zo maar een aantal aspecten die in het 

nieuwe bomenbeleidsplan ‘geregeld’ moeten zijn. Dat 

betekent dat vooruit gekeken moet worden.  

Neem de veranderende omstandigheden ten aanzien van het 

klimaat die wellicht vragen om aanplant van andere 

soorten, de nieuwe centrumvisie, realisatie van nieuwbouw 

of renovatie van wegen en wijken. De term duurzaamheid 

behoeft nauwelijks toelichting en sluit naadloos aan op 

de intenties achter het nieuwe beleidsplan. Beleid rond 

bomen verlangt in feite per definitie een lange termijn 

visie omdat, normaal gesproken, bomen in de stad minimaal 

een mensenleven meegaan. 

Bomenworkshop met de klankbordgroep in de raadszaal (8 

februari 2010) 

 
De volwassen eik in de Rembrandtstraat  (geschatte 

leeftijd 90 jaar) tussen huisnummer 74 en 76 kan nog 

minimaal een mensenleven mee 
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2  Belang van bomen 

Geïnspireerd door de bijeenkomst met de klankbordgroep is 

invulling gegeven aan het belang dat men in Ommen aan 

bomen hecht en daarmee samenhangend welke belangrijke 

functies bomen vervullen. Op basis van de 

workshopresultaten en teksten uit het bestaande 

bomenbeleidsplan volgen hier de belangrijkste 

voordelen/waarden/functies van bomen. 

 

2.1 Gezondheid 

Bomen hebben een positief effect op de luchtkwaliteit 

door de opname van koolstofdioxide en de productie van 

zuurstof. Steeds belangrijker wordt de rol van bomen bij 

de binding/absorptie van schadelijk fijnstof uit de lucht 

veroorzaakt door verkeer en industrie. Tot slot hebben 

bomen en groen in het algemeen een positief effect op het 

welbevinden en daarmee de gezondheid van de mens.  

 
De pas aangeplante beuken langs de Hammerweg te Eerde 

leveren straks als volwassen bomen in belangrijke mate 

bij aan de kwaliteit van de lucht en de omgeving 
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2.2 Beleving 

Bomen dragen bij aan een prettig leefklimaat doordat ze 

het straatbeeld bepalen, de wijk aankleden, het landschap 

verfraaien en sfeer brengen. Bomen versterken de 

seizoensbeleving in de stad, geven schaduw op warme dagen 

en brengen de natuur dichtbij. 

De groene uitstraling door bomenrijkdom in Het 

Laar wordt door vele Ommenaren zeer gewaardeerd 
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2.3 Natuur/ecologie 

Bomen zijn een onmisbaar onderdeel van de natuur. Ze 

bieden beschutting, bescherming, voedsel en 

nestgelegenheid voor vele soorten insecten, vogels en 

kleine zoogdieren. Het bladerdek zorgt in de winter voor 

een beschermende laag en voorzien de bodem van nieuwe 

voedingstoffen. Boomstructuren vormen voor vogels en 

vleermuizen migratieroutes waarlangs ze zich verplaatsen.  

Op een volwassen eik als deze in de Rembrandtstraat 

kunnen tientallen soorten insecten voorkomen. 

Vogels als de boomklever leven van dit gevarieerde 

aanbod. Ondergronds heeft de boom een belangrijke 

invloed op de kwaliteit van het bodemecosysteem en 

zijn de wortels vergroeid met myccorhiza-schimmels 
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2.4 Ruimtelijke ordening 

Bomen zijn de dragers van de wegenstructuur in de 

stedelijke omgeving.  

Ze vormen belangrijke markerings- en oriëntatiepunten en 

begeleiden bezoekers in en uit de kern. Bomen hebben een 

verzachtend effect op de ‘harde’ stenen omgeving. Bomen 

geven betekenis en karakter aan pleinen en andere 

belangrijke plekken, markeren begrenzingen en maskeren 

ontsierende elementen.  

 

Het duo lindebomen op de begraafplaats aan de Hardenbergerweg 

markeren een belangrijke locatie 
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2.5 Historie 

Naast gebouwen zijn het de oude, monumentale bomen die 

bijdragen aan het historische karakter van Ommen. 

Bijvoorbeeld de oude leilinden aan de Balkerweg nummer 60 

in Witharen. Ook kunnen dit gedenkbomen zijn, geplant ter 

herinnering aan een persoon of gebeurtenis. Bomen in 

parken kunnen herinneren aan een vroegere ontwerpstijl of 

specifieke architect. Kortom, bomen houden de 

geschiedenis levend. 

 

 

De oude leilinden geven deze boerderij aan de Balkerweg in 

Witharen een historisch karakter 
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3 Bomen en Knelpunten 

Het bezit van bomen gaat gepaard met allerhande problemen 

en knelpunten. Juist een bomenbeleidsplan is bij uitstek 

het instrument om te bepalen hoe vanuit de gemeente met 

bomenproblematiek wordt omgegaan. Vooral tijdens 

belangenafwegingen bij keuzes om bomen te kappen of te 

sparen zijn heldere richtlijnen nodig waardoor het 

uitgevoerde beleid een consequent karakter krijgt. 

Specifiek voor de gemeente Ommen zijn naar aanleiding van 

de workshop met de klankbordgroep een aantal 

probleemsituaties naar voren gekomen die vragen om een 

aangepast beleid.  

 

3.1 Kapbeleid 

Het bomenbeleid en het kapbeleid in het bijzonder vormde 

regelmatig aanleiding tot discussie. Uit de analyse, 

diverse gesprekken en de workshop is gebleken dat het 

gebrek aan een juiste en volledige communicatie een 

belangrijke oorzaak is van de problematiek. Hierdoor 

ontstond het algemene beeld dat:  

  

 De gemeente te weinig deed aan de bescherming van 

waardevolle bomen 

 De burger slecht op de hoogte was van de inhoud van 

het bomenbeleid  

 De belangenafweging onduidelijk en niet-consequent 

was 

 De gemeente niet conform het beleid handelde  

 Economische motieven prevaleerden boven 

ecologie/natuur 

 

Deze kwesties zijn tijdens de workshop herhaaldelijk aan 

de orde gekomen en behoeven dus ruime aandacht in het 

nieuwe beleid. Aangezien sinds de komst van het huidige 

beleidsplan wel degelijk vanuit de afdeling Openbare 

Werken zorgvuldiger met kap is omgegaan, is een 

tegenstrijdigheid ontstaan tussen de juiste intenties 

achter het uitgevoerde beleid en de manier waarop het 

beleid door de burger wordt ervaren. 
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3.2 Bouwprojecten en Ruimtelijke ontwikkelingen 

Meerdere malen is door de klankbordgroep dit onderwerp 

aan de kaak gesteld. De meeste ‘bomenkwesties’ betreffen 

nieuwbouwprojecten, reconstructies en ruimtelijke 

ontwikkelingen die conflicteren met bestaande bomen. Meer 

dan eens komen bomen pas in een laat stadium (laat in de 

ontwerpfase of zelfs pas bij uitvoering) in beeld. Omdat 

dan beslissingen genomen dienen te worden over kap/behoud 

is deze problematiek vervlochten met het kapbeleid. In 

het nieuwe plan zal integraal beleid voor boombescherming 

worden gemaakt met speciale aandacht voor dit onderwerp.  

 
De eik aan de Willem van de Veldestraat in 

Alteveer is op een juiste wijze ingepast in de 

nieuwe situatie 
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Overlast  

Overlast bestaat in vele soorten en gradaties. Toch lijkt 

de kwestie ‘overlast’ niet erg te leven in de gemeente 

Ommen. Dit komt vermoedelijk omdat de burger een zekere 

mate van overlast accepteert en dat de gemeente in haar 

beheer naar tevredenheid de overlast aanpakt. Voor het 

overzicht volgt hier een korte opsomming van gehoorde 

overlastkwesties, gerangschikt per categorie: 

 

Veiligheid 

 Verkeershinder. Bomen belemmeren het uitzicht bij 

uitritten en kruisingen 

 Wortelopdruk; struikelgevaar, fietsers en brommers 

kunnen macht over het stuur verliezen 

 Vallende takken of omwaaiende bomen met risico op 

letselschade  

 

Gezondheid 

 Stuifmeel in relatie tot hooikoorts 

 Insectenplagen met risico’s voor volksgezondheid 

zoals de eikenprocessierups 

 

Economische schade 

 Vallend hout of vruchten op bijvoorbeeld auto’s 

 Schaduw op landbouwgewassen 

 Groei van wortels in riolering en onder funderingen  

 

Woongenot 

 Blad/vrucht/bloesemafval  

 Druipen (honingdauw) en de daaropvolgende vorming 

van roetdauw  

 Wortels in de tuin 

 Schaduwwerking 

 Vogelpoep 

 

Zoals gezegd bestaat weinig aanleiding om grote 

beleidsmatige veranderingen door te voeren op dit gebied. 

Wel zal overlast in de belangenafweging een factor van 

betekenis kunnen zijn. Het type overlast, de duur van de 

overlast en het aantal personen dat hinder ondervindt is 

bepalend in a): of en hoe de overlast wordt aangepakt en 
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b): of het bezwaar van de klager(s) opweegt tegen het 

belang van de boom. Een duidelijk resultaat van de 

workshop is dat klachten uit de categorie ‘woongenot’ in 

principe niet zwaar genoeg wegen om een 

kapvergunningsplichtige boom te kappen.  

 

3.3 Communicatie 

Zoals reeds besproken in paragraaf 3.1 is de communicatie 

van het beleid richting de burger ontoereikend geweest. 

Niet alleen op het gebied van informatievoorziening, maar 

ook hoe het beleid werkt en waarom bepaalde keuzes werden 

gemaakt. Ook de status en bekendheid van het beleidsplan 

bij andere afdelingen liet te wensen over. Een succesvol 

bomenbeleid staat of valt met een goede communicatie.  

 

3.4 Verkeerde boom op de verkeerde plek 

Het komt nog heel vaak voor dat van achter de tekentafel 

bomen op plekken terecht komen waar ze niet passen omdat 

de groeiruimte (onder- en/of bovengronds) te beperkt is. 

Daarnaast hebben bomen eigenschappen die niet op alle 

plaatsen gewenst zijn zoals gevoeligheid voor takbreuk, 

een oppervlakkig wortelgestel, overvloedige vruchtdracht 

of sterke schaduwwerking. Ook kan een verandering in de 

openbare ruimte zoals een wegverbreding of nieuwbouw tot 

gevolg hebben dat een bestaande boom niet meer past in 

zijn omgeving.  
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4 Beleid voor boombescherming 

 

Het huidige kapbeleid is op 15 juli 2003 vastgesteld en 

is een kapverbodbeleid. De basis van dit beleid is een 

duidelijk onderscheid tussen bomen met en zonder 

beschermde status. Bomen zonder beschermde status zijn in 

feite de exemplaren waar normaal gesproken toch al een 

kapvergunning voor verleend zou worden; laten we zeggen 

99% van de bomen in voor- en achtertuinen. Bomen met een 

beschermde status zijn de bomen die: 

 

 Door de Bomenstichting zijn aangemerkt als Nationaal 

monument 

 Aangewezen zijn als Gemeentelijk Groen Monument 

 Tot de gemeentelijke bomenstructuur behoren 

 Beeldbepalend zijn  

 

4.1 Uitgangspunten en richtlijnen 

Het toetsingsformulier bepaald op basis van het aantal 

toegekende punten of een boom een beschermde status 

krijgt of niet. Bomen zonder beschermde status mogen na 

behandeling van de kapaanvraag verwijderd worden.  

Indien men een boom met een beschermde status wil kappen 

is altijd een kapvergunning nodig. Het Bomen Beleidsplan 

Ommen 2010-2020 voorziet in een integrale module voor 

boombescherming waar het kapbeleid een onderdeel van is. 

De belangrijkste richtlijnen en uitgangspunten hiervoor 

zijn als volgt: 

 

 De gemeente Ommen is zuinig op haar oude bomen 

 De gemeente Ommen streeft naar een vitaal, gezond en 

veilig bomenbestand  

 Het Groene Karakter van de gemeente waar bomen in 

belangrijke mate aan bijdragen dient minimaal in 

stand te worden gehouden 

 Het huidige ‘kapmodel’ blijft gehandhaafd. Het biedt 

voldoende mogelijkheden om belangrijke bomen te 

beschermen, het geeft de burger grote vrijheid op 

addendum
Doorhalen
Tekst wordt geschrapt. De kapvergunningplicht is opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening. Of een kapvergunning is benodigd of niet wordt (behoudens uitzonderingen) bepaald door de stamomtrek van de boom. Weigering van een vergunning wordt gemotiveerd vanuit de uitgangspunten van het bomenbeleidsplan. 



 

 

 

Bomenbeleidsplan Ommen 2010-2020_Beleidsvisie (Definitief) 

 

 

                                                                                                                                   

15 

eigen terrein en ontslaat de boomambtenaar van 

onnodig veel papierwerk 

 Kleine aanpassingen aan het toetsingsformulier om de 

objectiviteit en de transparantie van de beoordeling 

te verbeteren. Om dezelfde reden komt er een goede 

onderbebouwing van het toetsingsformulier 

 In het behandelen van een kapaanvraag van een 

kapvergunningsplichtige boom volgt een transparante 

belangenafweging  

 Bij gevoelige kwesties vindt publicatie plaats in de 

lokale media. Gevoelige kwesties betreft de kap van 

beschermwaardige bomen 

 Overlast in de categorie ‘woongenot’ is geen 

argument om een vergunning te verlenen 

 Overlast in de categorie ‘gezondheid’, ‘veiligheid’ 

en ‘economische schade’ kan een grondige reden zijn 

om een vergunning af te geven. In het beleid wordt 

dit nader toegelicht en afgekaderd 

 Voor bomen op de Gemeentelijke Groene 

Monumentenlijst en bomen uit de bomenstructuur wordt 

alleen een kapvergunning verleend indien het om 

zwaarwegende maatschappelijke belangen gaat. In het 

beleid wordt dit nader toegelicht en afgekaderd 

 Bomen die een acuut gevaar opleveren voor de 

openbare veiligheid mogen direct gekapt worden. 

Achteraf volgt een kapprocedure. Indien het een 

groenmonument betreft, doet de gemeente er alles aan 

om zorgvuldigheid te betrachten 

 Oprichting van een gemeentelijk bomenfonds ten 

behoeve van nieuwe aanplant van bomen 

 Bij kap van een kapvergunningsplichtige boom vindt 

in principe altijd herplant plaats. Waar de ruimte 

beperkt of herplant ongewenst is, wordt een bedrag 

in het bomenfonds gestort 

 Illegale kap of schade aan een boom wordt bestraft 

met een boete die wordt vastgesteld volgens de 

richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van 

Taxateurs van Bomen (N.V.T.B.) 

 Over bomen bij bouwprojecten en bomen in ruimtelijke 

ontwikkelingen wordt een apart hoofdstuk geschreven 

waarin vanaf het moment van 

bestemmingsplanontwikkeling tot en met uitvoering 

richtlijnen en uitgangspunten worden opgenomen. 

dgroenen
Doorhalen
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Belangrijke aspecten hierbij zijn: beschermwaardige 

bomen en hun groeiplaats opnemen in nieuwe en te 

herziene bestemmingsplannen, inzet van 

boomtechnische deskundigheid, opstellen en uitvoeren 

van een boombeschermingsplan en opname van 

boeteclausules 
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4.2 Structuur kapbeleid 

Zoals gezegd zal het Bomenbeleidsplan Ommen 2010-2020 

uitgerust zijn met een duidelijk en goed gemotiveerd 

kapbeleid. In het nieuwe bomenbeleidsplan zal helder 

uiteen worden gezet: 

 

 Welke bomen beschermd zijn en waarom (argumentatie) 

 Hoe hoog het beschermingsniveau is en welke middelen 

hiervoor ingezet worden 

 Hoe de handhaving geregeld is 

 Welke compenserende maatregelen genomen dienen te 

worden bij kap van een kapvergunningsplichtige boom 

(herplant of financiële compensatie) 

 Hoe het communicatie-traject verloopt van 

kapaanvraag tot verlening/afwijzing 

 Hoe de belangenafweging plaatsvindt bij kap/behoud 

beslissingen en op welke wijze deze afweging  

gecommuniceerd wordt (eventueel via website)  

 

 

4.3 Richtlijnen belangenafweging 

Wat zijn de bepalende factoren in een belangenafweging 

bij een kap/behoud-beslissing? We praten in feite over 

een conflict tussen een ‘boom’ en een ‘project’. Een 

project kan in dit geval zowel een klacht zijn (een 

onoverzichtelijke kruising) als een concrete verandering 

in de openbare ruimte zoals nieuwbouw of aanleg van een 

weg. Omdat elk ‘boom-project conflict’ uniek is, is het 

niet mogelijk om bijvoorbeeld met een gestandaardiseerde 

puntentelling te werken. Elke kwestie moet apart 

geanalyseerd worden en uiteindelijk wordt de beslissing 

‘conform beleid’ of ’in de geest van het beleid’ genomen. 

Hier gaat een transparante en integrale belangenafweging 

aan vooraf waarbij het belang van de boom wordt afgezet 

tegen het maatschappelijke belang waarvoor de boom zou 

moeten wijken. In ieder geval moeten de volgende vragen 

gesteld worden om grip te krijgen op de situatie: 
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Boomgerichte vragen: 

1) Wat is de status van de boom? Met afnemende 

belangrijkheid: Nationaal Monument > Gemeentelijk 

Monument > Beeldbepalend voor omgeving > onderdeel 

bomenstructuur.  

2) Is de boom in zijn huidige vorm, grootte en 

betekenis vervangbaar? 

3) Wat is de toekomstverwachting van de boom?  

4) Is de boom eventueel verplantbaar? Dit is 

afhankelijk van vele factoren zoals soort, grootte, 

conditie en standplaats 

 

Projectgerichte vragen 

1) Welk belangenniveau wordt gediend? Landelijk > 

Regionaal > Gemeentelijk > Wijk > Straat > individu. 

2) In geval van een klacht: wat is type overlast, de 

duur en het aantal gedupeerden? 

3) Wat zijn de bevindingen van de onafhankelijk 

boomtechnisch adviseur? 

4) Zijn de boomsparende alternatieven voldoende 

onderzocht? Denk aan wortelvriendelijke 

constructies, fasering, ruimtelijke aanpassing van 

het ontwerp enzovoorts.  

 

Door deze vragen te beantwoorden en te overwegen krijgt 

men grip op de zaak en kunnen belangen worden afgewogen. 

Om de ‘geest van het beleid’ samen te vatten in één zin, 

zou dit het principe kunnen zijn:  

 

Het Bomenbeleidsplan Ommen 2010-2020 voorziet in een 

adequate bescherming van waardevolle bomen, maar is in 

balans met andere maatschappelijke ontwikkelingen.  
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5 Communicatie 

Het bestaande bomenbeleid heeft het belang van 

communicatie zeer zeker aangehaald. Belangrijke 

knelpunten zijn geconstateerd en waardevolle 

aanbevelingen gedaan om de situatie van toen te 

verbeteren. Sinds die tijd is al veel ten goede 

veranderd. Toch is het zo dat een gebrekkige communicatie 

de problematiek rondom bomen en het beleid nog steeds 

initieert en versterkt.  

 

De volgende intenties en uitgangspunten worden gehanteerd 

in de op te stellen beleidsmodule ‘Communicatie’ 

 

 De afdeling Openbare Werken heeft als taak burgers, 

organisaties en interne afdelingen goed te 

informeren over het uit te voeren beleid. Concreet 

gebeurt dit in gevallen waarbij (belangrijke) 

boomstructuren moeten wijken voor bijvoorbeeld een 

wegverbreding. Een goede communicatie is essentieel 

om de ontwikkeling en de beslissing toe te lichten 

 De klankbordgroep blijft ook na de totstandkoming 

van het beleid betrokken. De wijze van betrokkenheid 

wordt in overleg verder uitgewerkt. 

 Binnen een week na melding van een voorgenomen kap 

krijgt de burger reactie of een kapvergunning nodig 

is of dat kan worden volstaan met een kapmelding 

 In het beleid is ruimte voor participatieve 

besluitvorming (bijvoorbeeld omwonenden betrekken 

bij keuze kap/behoud en herplant) 

 De eisen en richtlijnen die gelden bij de aanvraag 

van een kapvergunning zijn voor gemeente en burger 

gelijk  

 De gemeente initieert en ondersteunt educatieve 

projecten en happenings die het positieve bewustzijn 

rondom bomen vergroot. De jaarlijkse boomplantdag en 

de bomenroutes zijn hier al goede voorbeelden van. 

Het plaatsen van informatiebordjes bij bijzondere 

bomen en projecten kan hier ook aan bijdragen  

addendum
Doorhalen
Het fenomeen kapmelding wordt geschrapt. De burger kan gemakkelijk zelf nagaan of een boom kapvergunning plichtig is of niet door de stamomtrek te meten op een hoogte van 130 cm boven maaiveld.
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 De mogelijkheden van het gebruik van de website als 

service- en informatiemedium worden verder 

onderzocht en benut 
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6 De taak van de gemeente 

Om een gezond een duurzaam bomenbestand te hebben en te 

houden is goed beleid noodzakelijk. Als 

overheidsinstantie is de gemeente verantwoordelijk voor 

de kwaliteit van de leefomgeving. Bomen dragen hier sterk 

aan bij. Daarnaast maakt zij keuzes die verder gaan dan 

het individu of een generatie. Dat is een essentiële 

kwaliteit, zeker wanneer het bomen betreft, omdat die in 

principe langer dan een mensenleven meegaan. Ook heeft de 

gemeente als eigenaar een wettelijke zorgplicht voor haar 

bomenbestand.   

 

6.1 Dienstbaarheid in een duidelijke koers 

In het beleid moet een goede balans worden gezocht tussen 

het dienstbaar zijn aan de burger en het varen van een 

duidelijke, eigen koers om de beleidsdoelstellingen te 

kunnen realiseren.  

 

 

 

 

 

 

20 april 2010 

 

 

Beleidsvisie Bomenbeleidsplan Ommen 2010-2020 

opgesteld in samenwerking met de 

Klankbordgroep, Afdeling Openbare Werken van 

de gemeente Ommen en Copijn Boomspecialisten 

uit Utrecht 
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Bijlage 1 : Leden Klankbordgroep 

Leden klankbordgroep / Aanwezigen Workshop Maandag 8 

februari 2010 

   

Titel Naam  Organisatie 

Mevr.  

J. van Beesten, 

Jolanda Buurtvereniging 'Alteveer' 

Mevr.  

M. Bennink, 

Marrie Plaatselijk Belang Witharen 

Dhr. R. Bloo, Richard Plaatselijk Belang Vilsteren 

Dhr.  

G. Horsman, 

Gerrit Buurtvereniging 'Hardenbergerweg' 

Dhr. J. Hulsink, Jan Ommer Marke / LTO 

Dhr. 

M. van Krimpen, 

Max Vrienden van de Stadskern Ommen 

Dhr.  H. Kuijper, Hein 

Natuur- en Milieuvereniging 'De 

Vechtstreek' 

Dhr. H. Meinen, Henk Wijkvereniging 'De Strangen' 

Dhr. H. Potter, Henry Plaatselijk Belang Ommen 

Dhr. G.J. te Rietstap Vrienden van de Stadskern Ommen 

Dhr. H. Scholten, Henk Plaatselijk Belang Lemele 

Dhr. A. Spijker, Arend 

Natuur- en Milieuvereniging 'De 

Vechtstreek' 

Mevr.  

H. Veurink, 

Hennie Buurtvereniging 'Alteveer' 

Mevr.  G. Willems, Geja Plaatselijk Belang Witharen 

   

Gemeente Ommen  

Mevr. I. Lagas, Ilona Wethouder o.a. Natuur en Milieu 

Dhr. B. Bakkenes, Ben Afdeling Openbare Werken 

Dhr.  A. van Eck, André Afdeling Financiën 

Dhr. T. Prins, Titus Afdeling Ruimtelijke Ordening 

Dhr. 

G. Rijnders, 

Gerrit Afdeling Openbare Werken 

Mevr. 

J. Tillema, 

Jeanet Afdeling Milieu en Bouw Zaken 

   

Commissie Ruimte  

Dhr. J. Heijink, Jan  CDA 

Dhr.  

G. Hemmink, 

Gerard LPO 
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Dhr D. Pos CU 

Dhr.  J. Santing VVD 

Dhr. 

H. Schuurhuis, 

Henk CDA 

 




