
Bijdrage Raad 31 oktober 2019 
  
Voorzitter, 
  
Ik ga even terug naar 2018. Destijds hebben we aangegeven dat in de begroting over 2019 rekening 
zou moeten worden gehouden met het onderhoud van de wegen in de wijk Laarakkers. Aanvankelijk 
was dit niet opgenomen in de begroting maar door een raadsbreed gedragen amendement is dit 
alsnog toegevoegd. In de toelichting bij dit amendement staat oa weergegeven dat de Raad wil dat er 
in 2019 een begin wordt gemaakt met de onderhoudswerkzaamheden. 
  
Voorzitter, 
Destijds heb ik daar met de wethouder ook over gesproken. Toen gaf hij mij aan dat de scenario’s 
voor de Laarakkers al klaar lagen en dat dit geen probleem zou zijn. Als Raad zitten we nu aan de 
vooravond van de begroting over 2020. Dit roept bij de CDA fractie een aantal vragen op. Wat is de 
reden dat het amendement niet is uitgevoerd? Wat is de reden dat we niet regelmatig op de hoogte 

zijn gehouden als het college deadlines niet haalt?   
  
Vandaag nemen we kennis van het onderhoudsplan van de Laarakkers en vwb de uitvoering wordt 
de Raad gevraagd te kiezen voor scenario 2. Een scenario waarbij de straat niet wordt opengebroken 
tenzij het noodzakelijk is ivm werkzaamheden mbt de riolering. 
  
Voorzitter, 
Ivm de financiële situatie in Ommen is de laatste jaren een minimum aan onderhoud aan de wegen 
in de wijken in Ommen uitgevoerd. Als we kijken naar de onderhoudstoestand van de wegen in 
de  Laarakkers dan is onderhoud absoluut geen overbodige luxe. We vinden het dan ook noodzakelijk 
dat we nu daadwerkelijk aan de slag gaan.  
  
En dan nog iets over de ontwikkelingen. 
Allereerst de uitwerking van het Deltaplan Ruimtelijke adaptatie (DPRA). De uitkomsten van de 
stresstesten kunnen worden meegenomen in dit onderhoudsplan. Hier is voldoende tijd voor zoals 
vermeld staat op blz 3 van het raadsvoorstel. En als dit extra middelen behoeft dan horen we dat als 
Raad. Goed te vernemen dat we hiermee in de pas lopen. 
De tweede ontwikkeling gaat over de energietransitie. Ook de gemeente Ommen zal haar bijdrage 
moeten leveren. Er zal uiterlijk eind 2021 een warmtetransitievisie opgesteld moeten worden waarin 
aangegeven wordt welke wijk in Ommen wanneer verduurzaamd wordt. Maw welke wijk wanneer 
aardgasvrij moet zijn en wat daar voor in de plaats komt. Er is nog veel onduidelijkheid mbt deze 
ontwikkeling. We zitten zo gezegd nog in de onderzoeksfase. Wat het CDA betreft gaan we niet 
langer wachten en gaan we aan de slag obv de huidige kennis. Doordacht handelen en rekening 
houden met de laatste inzichten zijn daarbij voor het CDA vanzelfsprekendheden. Dus wat de CDA 
fractie betreft gaan we nu de mouwen opstropen: het heeft wat ons betreft al te lang geduurd! 
  
Voorzitter, en dan nog iets over de risico’s / kanttekeningen. De vraag of er ook andere wijken zijn 
waar soortgelijke opgaven spelen, heeft de CDA fractie in 2018 al beantwoord. Wat het CDA betreft 
volgt na de Laarakkers, de Strangen. En voorzitter ook daarna stopt het niet. Onlangs is het 
meerjarenonderhoudsplan wegen 2020-2022 opgesteld. Echter zijn er in Ommen meerdere 
wijken/straten die moeten worden opgeknapt en waarvoor (nog) geen afzonderlijk onderhoudsplan 
is opgesteld. Ook dit zal het nodige gaan kosten. Ik hoor graag van het college hoe zij hiernaar kijkt 
en/of zij hier acties aan gaan koppelen. 
 


