Hoofdlijnen van het beleid van de Stichting Burgerinitiatief Ommermars
Doel en uitwerking
Dit document beschrijft, in hoofdlijnen, het beleid van de stichting. De kern van het beleid
van de stichting is vastgelegd in de statuten. De oprichtingsakte is op 15 juni 2020 getekend
en daarmee zijn de statuten vastgesteld.
Het doel van de stichting luidt: het ontwikkelen, versterken en duurzaam in stand houden

van de landschaps-, natuur-,, water
water- en cultuurhistorische waarden van het gebied
Ommermars gelegen in de gemeente Ommen.
Dat doel is uitgewerkt in de volgende onderdelen:

a.
b.
c.
d.

het op verantwoorde wijze beleefbaar maken en houden van de natuur
natuur-, water- en
recreatieve beleving voor jong en oud, waaronder mindervaliden, van het gebied
Ommermars;
het bevorderen van kennis, voorlichting en educatie inzake de Ommermars;
het bevorderen van een veilige verbinding met de bebouwde kom van Ommen,
waaronder de woonwijk De Dante;
alsmede het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorens
vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Om dit doel te bereiken worden de volgende activiteiten uitgevoerd:

a.
b.
c.
d.

nauwe samenwerking met de grondeigenaren Stichting Heidehof respectievelijk
Staatsbosbeheer, gemeente Ommen en waterschap Vechtstromen;
bemoeiingen bij de overheden, bedrijfsleven, onderwijsinstellingen, rechtspersonen
en natuurlijke personen;
het verrichten of doen verrichten van onderzoek, het verzamelen van gegevens, het
geven van voorlichting;
het bijeenbrengen van gelden, nodig om het doel van de Stichting te bevorderen, en in
het algemeen door alle middelen, die aan het doel van de Stichting dienstbaar kunnen
zijn.

De stichting zet zich specifiek in om voldoende financieringsbronnen te vinden voo
voor het
realiseren en onderhouden van het onderdeel “speelnatuur”.
Initiatief en plan
De herinrichting van de Ommermars is een burgerinitiatief met als doel het creëren van de
mooiste ontmoetingsplek bij de Poort van Ommen, waarbij natuur
natuur- en waterbeleving,
cultuurhistorie, educatie en voorlichting centraal staan.
Samen met basisscholen en bewoners is een ontwerp gemaakt voor een nieuwe inrichting
van 25 hectare aan uiterwaarden. De gronden zijn (nu nog) provinciaal eigendom en gelegen
aansluitend aan de westrand van de kern Ommen en ten zuiden van de woonwijk De Dante.

In het noordelijk deel (ca. 10 ha) staat natuur
ontdekken
tdekken voor jong en oud centraal, met een focus
op natuur en water. Hier staat de ontwikkeling van
speelnatuur, modderbaden, een strand en een
waterplas met vogelscherm centraal.
In het zuidelijk deel (ca. 12,5 ha.) is ruimte voor natuur
en biodiversiteit,
it, in de vorm van een glooiend
landschap met rivierduinen, zandige oevers,
steilranden en een Vechtmeander met
moerasbegroeiing. In het westelijk deel wordt de
bezoeker uitgenodigd zelf de natuur te ontdekken.
De schets van het uiteindelijke resultaat zi
ziet er zo uit:

Partners
Bij de herinrichting van de Ommermars zijn verschillende partners betrokken. De Stichting
Landgoed Heidehof is met name verantwoordelijk voor verwerving van de gronden en de
(fysieke) herinrichting van het gebied. De Stichting Burgerinitiatief Ommermars richt zich op
de aanvullende voorzieningen en borgt de randvoorwaarden vanuit d
de
e burgers.
Staatsbosbeheer is, net als Landgoed Heidehof, ttoekomstig
oekomstig eigenaar van een deel van de
gronden. De gemeente Ommen blijft eigenaar van de Zuidermarsweg die door het gebied
loopt. Er zijn in overleg afspraken en een plan gemaakt. Het plan kan in overleg
o
met de
betrokken partijen worden aangepast.
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Financiën
De stichting heeft geen winstoogmerk. Het werk binnen de stichting wordt gedaan door
vrijwilligers. De leden van het bestuur en de vrijwilligers in de werkgroep krijgen geen
beloning voor hun werkzaamheden
rkzaamheden en hebben geen recht op vacatiegeld. Zij hebben wel
recht op vergoeding van onkosten die ze hebben gemaakt voor de stichting.
stichting De stichting is
vooralsnog niet van plan om mensen in dienst te nemen.
Tijdplan en sfeerbeeld
De herinrichting van het gebied wordt
wordt, naar verwachting, gestart in 2021.
De stichting geeft publiciteit aan het plan door o.a. een website in te richten en te
onderhouden (www.ommermars.nl)
(www.ommermars.nl). De ideeën zijn daarnaast uitgewerkt in het volgende
‘sfeerplaatje’:

Stichting Burgerinitiatief
rgerinitiatief Ommermars
Ommer
8 september 2020
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