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Projectplan
Aanleiding

Vanuit een overwegend agrarische gemeenschap heeft onze buurtschap zich steeds meer
ontwikkeld naar een smeltkroes van mensen met een verschillende achtergrond. De
buurtschap is steeds in staat geweest mede door eigen initiatief en inzet belangrijke elementen
te behouden ten behoeve van de leefbaarheid. Het buurthuis en de school zijn hier het bewijs
van. Mede op basis van beleid en plannen van bovenaf (rijk en provincie) vinden ook
veranderingen plaats die de leefbaarheid in onze buurtschap bedreigen. Dit dwingt ons als
bewoners steeds meer om zelf met onze leefomgeving bezig te zijn, zelf mede richting te
geven aan het toekomstperspectief van onze buurtschap, inspelend op het beoogde beleid
van overheden. Vanuit dit perspectief is in 2007 het Plaatselijk Belang Buurtschap
Ommerkanaal in het leven geroepen. Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal (PBBO)
heeft als doel de leefbaarheid in de Buurtschap Ommerkanaal in stand te houden en waar
mogelijk te optimaliseren. Naast het stimuleren van de sociale cohesie door het organiseren
van evenementen ziet het bestuur het ook als haar taak de kwaliteit van de leefomgeving te
bewaken. Het creëren van een duurzame samenleving waarin de bewoners met elkaar
samenwerken, oog hebben voor elkaar en voor hun leefomgeving, ziet zij als haar opdracht.
Binnen PBBO was een initiatiefgroep bezig met het uitwerken van ideeën voor het opwekken
van groene energie. Op de laatste ledenvergadering begin april was officieel ingestemd met
een voorstel om een haalbaarheidstudie te laten doen naar de mogelijkheid voor het
gezamenlijk opwekken van groene energie in onze buurtschap. Een adviseur Bio-energie van
de Provincie Overijssel bracht ons in contact met het project Duurzaam Dorp. Deze uitdaging
wilde de initiatiefgroep van het PBBO graag aangaan. Onder de bewoners van Buurtschap
Ommerkanaal is begin mei een schriftelijke enquête gehouden om de interesse te peilen voor
deelname aan het project Duurzaam Dorp. Binnen een week waren er 27(33 %)positieve
reacties, waaronder 6 bedrijven en twee stichtingen. Voor de initiatiefgroep voldoende
aanleiding om dit projectplan op te stellen en deel te nemen aan het “Duurzaam Dorp” project
van de provincie Overijssel.
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Waar willen we naar toe.

De leefbaarheid in de buurtschap voor de lange termijn veilig stellen. Vrij vertaald betekent
dit het ontwikkelen van een gemeenschap waarin iedereen de kans heeft zich te ontwikkelen
en zich veilig te voelen en waarin mensen oog hebben voor elkaar en voor hun leefomgeving.
Waar mensen bereid zijn samen te werken aan het behoud van een gezonde leefomgeving nu
en voor de lange termijn en waarin bedrijvigheid welke de leefbaarheid niet negatief
beïnvloedt waar mogelijk wordt gestimuleerd.

Uitgangssituatie:

De buurtschap Ommerkanaal is ontstaan in het Arriërveld, een veenachtig gebied begroeid
met heide en gras waar vanuit Arriën het vee werd geweid. Rond 1865 werd voor de
afwatering het Ommerkanaal gegraven waarna het veld in tweeën werd gedeeld. Vanaf die
tijd zijn de eerste bewoners gestart met de turfwinning en ontginning van het gebied.
Omstreeks 1900 ontstond de eerste bewoning. Grotendeels bestaat het gebied uit
veenkoloniaal landschap met in het zuiden een brede bosstrook. Vooral de bomenrijen langs
wegen en de boerenerven bepalen de structuur in de het open landschap met zijn mooie
vergezichten.

Buurtschap Ommerkanaal
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Uitgangssituatie (vervolg):

De landbouw was de drijfveer achter alle bedrijvigheid die langs het kanaal ontstond. Het
aantal bedrijven is de laatste jaren sterk verminderd door de schaalvergroting. De agrarische
tak bestaat uit akkerbouwbedrijven, melkveehouderijen, varkenshouderijen, een loonbedrijf
en een kippenvermeerdering bedrijf. Mede door de stoppende agrarische bedrijven ontstaat
meer andere bedrijvigheid in de buurtschap, zoals maneges, een kleinschalig tuinbouwbedrijf,
een caravanhandel, een timmerbedrijf, een zorgboerderij, een adviesbureau, een
paardenpension, een psychotherapeutisch behandelcentrum en een transportbedrijf.
De buurtschap heeft naast een zelfstandige Christelijk Nationale school ook de beschikking
over een buurthuis. De stichting Buurthuis Ommerkanaal zorgt voor de instandhouding van
het buurthuis en organiseert in samenwerking met het Plaatselijk Belang Buurtschap
Ommerkanaal sociale activiteiten. Iedere donateur heeft de mogelijkheid het buurthuis te
gebruiken voor activiteiten. De buurtschap ligt tussen Ommen en Hardenberg. Beide
gemeente hebben we op de hoogte gebracht van ons initiatief (Bijlage blz. 16). Zowel Ommen
als Hardenberg reageerden positief op onze actie.
De ligging en inwonerdichtheid bepalen mede de beschikbaarheid van de openbare
voorzieningen. Voor vervoer zijn we naast de fiets aangewezen op eigen auto’s en
taxivervoer. Wat betreft mogelijkheden voor moderne communicatie als breedband voor
computer en Telecom voorzieningen lopen we ook achteraan. Riolering is in een groot
gedeelte van ons gebied niet aanwezig, dus zijn we aangewezen op eigen
afvalwaterbehandeling. Commercieel zijn we niet interessant voor de kabelbedrijven.
De verkeersdruk in de buurtschap is beheersbaar. In de kern bij de school ligt een drempel
met dertig kilometer zone. In het veld is Rijkswaterstaat bezig de nieuwe rondweg rond
Ommen aan te leggen, de verlengde N36. Wat dat voor gevolgen zal hebben op het
plaatselijke verkeer is nog niet te duiden. Wel heeft dit tracé invloed op de leefbaarheid
binnen onze buurtschap. Een paar boerderijen zijn geïsoleerd komen te liggen achter de
nieuwe weg en enkele doorgaande wegen richting Ommen zijn afgesloten.

De voorlopige vastgestelde grenzen van het PBBO
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Project ideeën om doel te bereiken

De leefbaarheid wordt bepaald door de:
 Sociale cohesie binnen de gemeenschap,
 Kwaliteit van de leefomgeving
 Het behoud van werkgelegenheid.
De cohesie is afhankelijk van de inzet van de mensen om gezamenlijk iets te ondernemen en
elkaar te ontmoeten. Het behoud van onze leefomgeving nu en op lange termijn heeft sterk te
maken met de wijze waarop we omgaan met energie, de sporen die we achterlaten met ons
afval en de manier waarop we omgaan met bodem, water, landschap en natuur. Gezonde
bedrijvigheid is afhankelijk van ondernemingsgeest en wettelijke kaders.
De projectideeën richten zich op deze drie thema’s.

1. De sociale cohesie
Voor de sociale cohesie spelen het buurthuis en de school een grote rol als plaats waar
mensen elkaar ontmoeten en samen activiteiten ondernemen. In het buurthuis is ook de
plaatselijke peuterspeelzaal gevestigd. Naast de jaarlijkse rommelmarkt, toneelavond,
volleybaltoernooi, fietsbingo, Koninginnedagfeest en de ledenvergaderingen van de
PBBO en de stichting Buurthuis Ommerkanaal zijn in het buurthuis ook activiteiten
gericht op ouderen. Iedere week wordt gymnastiek voor de vijftig plussers gegeven, iedere
twee weken vindt of de ouderensoos of het koersbal plaats. Het buurthuis is ook de
thuishaven voor de vereniging van plattelandsvrouwen, een quilt-, kaart-, sport- en
dartclub. Op de website van het buurthuis kan iedereen volgen wat er te doen is. Naast het
buurthuis ligt een sportveldje wat door jongeren in de buurt gebruikt wordt als voetbalveld
en door de school als sportveld. Voor iedere leeftijd zijn er activiteiten. Bij de brug
hebben we een hart defibrillator hangen die bediend kan worden door een aantal daarvoor
opgeleide personen in de buurtschap. De school is ingericht op zowel de pientere als de
leerling die wat meer begeleiding nodig heeft. In de buurtschap worden aan huis nog eigen
producten verkocht, zoals verse groente, eigen gemaakte jam, vleespakketten en eieren.
Dit versterkt het onderlinge gemeenschapsgevoel en zorgt voor werkgelegenheid. Bij de
brug heeft PBBO een ontmoetingsplek gemaakt met een informatiebord en een bankje.
Een herkenningspunt waar ook menig toerist gebruik van maakt.
( www.buurthuisommerkanaal.nl )
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Projectideeën voor de versterking van de sociale cohesie
Versterken van de sociale cohesie bereiken we zeker door deel te nemen aan het project
“Duurzaam Dorp”. Voor het slagen van het project Duurzaam Dorp is onderlinge
samenwerking en communicatie van wezenlijk belang.
Hiervoor zullen wij:
 informatiebijeenkomsten organiseren in het buurthuis,
 onze website verder ontwikkelen zodat iedereen altijd up to date informatie kan
opvragen en de voortgang van het project kan volgen.
( www.pbbo.info )
 Het bestaande netwerk moderniseren door het aanleggen van een glasvezelnetwerk,
zodat iedereen moderne communicatie middelen kan gebruiken
 Voor de moderne communicatie als beeldtelefoon en intranet zal onderzocht moeten
worden wat mogelijk is in onze buurtschap. Moderne communicatie middelen zijn ook
voor gezonde bedrijvigheid en modern onderwijs van groot belang.
 Het ontwikkelen van lesprogramma’s over duurzaamheid, zodat de leerlingen
vertrouwt raken met deze thema’s.
 Het organiseren van een buitenschoolse opvang in de buurtschap vlak bij school, zodat
de leerlingen minder hoeven te reizen en de school een kompleet programma kan
bieden aan de ouders.
 Het sportveld bij het buurthuis is toe aan een opknapbeurt zodat er meer
mogelijkheden voor meerdere sporten ontstaan.
 Door het plaatsen van een kunstwerk en een informatie paneel met daarop de
ontstaansgeschiedenis van deze streek en informatie over het project Duurzaam Dorp
heeft de ontmoetingsplek meer te bieden.
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De leefomgeving

Behoud van de leefomgeving is voor alle bewoners een belangrijk onderwerp. Het
motiveert ons deel te nemen aan het project “Duurzaam Dorp”. Zuinig omgaan met
energie en water, het gebruiken en opwekken van groene energie, rekening houden
met landschap en natuur, duurzame bedrijfshuishouding, afval op een verantwoorde
wijze verwerken en waar mogelijk nieuwe inzichten toepassen. In de buurtschap zijn
al enkele rietveldjes voor waterzuivering aangelegd. Bij het buurthuis wordt oud
papier, lompen en glaswerk ingezameld. Op verschillende boerderijen hangen
uilenkasten en voor de weidevogels worden beschermende maatregelen genomen in
samenwerking met vrijwilligers.
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Projectideeën voor de leefomgeving
 Is het mogelijk om als Buurtschap energieneutraal te zijn of misschien nog extra
energie op te wekken dat kan worden aangeboden op het nieuwe bedrijfsterrein
grenzend aan onze buurtschap? Rekening houdend met behoud van ons open
landschap zijn zonne-energie, mestvergisting, bodemwarmte en biomassa in onze
buurtschap aangrijpingspunten om groene energie op te wekken. Het opwekken van
energie kan de gezonde bedrijvigheid mede versterken als extra inkomsten voor de
bedrijven.
 Zuinig omgaan met energie draagt ook bij
aan het streven naar energieneutraal.
Gezamenlijk kunnen we een bureau vragen
om van onze woningen een maatwerkadvies
te maken. Voor ieder huishouden is het
interessant om te weten hoe de energiebalans
uitpakt. Samenwerking werkt stimulerend en
kan kostenbesparend werken ook bij het
treffen van maatregelen. Tevens biedt
dit werkgelegenheid.
 De “milieustraat” bij het buurthuis maakt het voor iedereen makkelijker zijn afval
gescheiden aan te leveren. Uitbreiding kan binnen de wettelijke kaders worden
onderzocht.
 Mogelijk is het composteren van het groene afval in onze landelijke omgeving een
goed kostenbesparend alternatief voor inzameling door de gemeente. Tevens spaart dit
transportkilometers uit van de ophaaldiensten.
 Het snoeihout kan worden aangewend voor energieopwekking wanneer het
gezamenlijk op juiste wijze wordt aangeboden aan daarvoor gespecialiseerde
bedrijven. Dit voorkomt zelf stoken of extra transportkilometers naar de gemeente.
Onderlinge afspraken en samenwerking zijn hier noodzakelijk.
 Binnen onze buurtschap ligt niet overal riolering. Veel inwoners zijn zelf
verantwoordelijk voor hun afvalwater. Hierin valt in samenwerking met het
waterschap een slag te maken. Is het mogelijk om het water wat via het Ommerkanaal
onze buurtschap verlaat schoon af te leveren? De uitdaging om met rietfilters of
andere technologieën het water te schonen kunnen we aangaan.
 Tevens kunnen we systemen beproeven om regenwater te verzamelen en te gebruiken
voor bijvoorbeeld tuinsproeien, ramen wassen, wc doorspoelen etc.
 Door het plaatsen van afvalbakken op netten voor afval op strategische punten kunnen
we iets doen aan de vervuiling van onze buurtschap door passanten. Het is
schrikbarend wat er zoal langs de wegen aan afval ligt.
 In overleg met de gemeente kan gezamenlijk onderhoud plaatsvinden aan enkele
veldbossen. Het hout kan dan dienst doen als brandhout en rasterpalen.
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Gezonde bedrijvigheid

Naast de agrarische bedrijven is er ook vernieuwende werkgelegenheid noodzakelijk
voor het behoud van werkgelegenheid in onze buurtschap. Leegkomende boerderijen
bieden daar mogelijkheden toe. Voor de agrarische bedrijven liggen er een hoop
uitdagingen. Binnen al bestaande studieclubs wordt al een aantal onderwerpen
onderzocht. De wetenschap biedt echter steeds nieuwe aangrijpingspunten om
duurzaamheid te vertalen naar moderne agrarische bedrijvigheid. Het opwekken van
energie levert ook nieuwe kansen voor bedrijven. Het gezamenlijk verkopen van de
opgewekte energie door het oprichten van een coöperatie kan nieuwe werkgelegenheid
bieden. Tevens kan het economisch rendement daardoor positief beïnvloed worden.
Projectideeën gezonde bedrijvigheid
 Is het mogelijk om dicht bij huis eiwitten te produceren of te laten produceren die
dienst kunnen doen als voeding voor het vee? Dit betekent minder transport en meer
werkgelegenheid in onze omgeving.
 Opwekken van energie door de zon en/of mestvergisting als nieuwe bedrijfstak
ontwikkelen. Dit draagt ook bij aan de leefbaarheid door besparing CO² uitstoot.
 Zelf nieuwe bedrijvigheid ontwikkelen
 Zoals het oprichten van een bedrijf wat vanuit diverse afvalstromen
door middel van een proces met Biogas brandstof produceert die
bruikbaar is voor de landbouwvoertuigen. Het zogenaamde Pyrolyse is
een proces dat in Azië al wordt toegepast waarbij diverse polymeren
(kunststof) wordt teruggebracht naar zijn oorspronkelijke vorm olie.

 Oprichten van een energie coöperatie die alle geproduceerde energie,
door zowel bedrijven als particulieren, distribueert en vermarkt, zodat
de rentabiliteit van de energie winning positief wordt beïnvloed.

10

Kracht binnen onze gemeenschap

Kenmerk van onze gemeenschap is de saamhorigheid.
Voor de gemeenschappelijke zaak willen veel inwoners
zich inzetten. Het bewijs hiervoor is te zien aan de
school en het Buurthuis. Ze liggen er allebei piekfijn
bij wat grotendeels komt door de vrijwillige inzet van
de bewoners in de buurtschap. De omvorming van de
oude openbare school tot een buurthuis is tot stand
gekomen met behulp van vrijwillige arbeid van vele bewoners in de buurtschap. Ook de
school kan putten uit een grote groep vrijwilligers. Mede dankzij de vrijwillige inzet van de
ouders kunnen de leerlingen beschikken over een verzorgde en moderne school. Het aantal
positieve reacties op de enquête is ook een teken van die saamhorigheid.

Plan van aanpak en tijdspad.

De initiatiefgroep gaat over in de centrale groep. Zij nemen de organisatie van het
totaalproces op zich en zijn contactpersoon naar de buitenwereld. Deze groep stimuleert,
houdt het overzicht en is de vraagbaak voor de projectgroepen. Ook spelen zij een belangrijke
rol in de zoektocht naar financiering en samenwerkingsverbanden met overheid en bedrijven.
Stappenplan:
 Stap 1
Mede naar aanleiding van de enquête is inzicht ontstaan bij welke deelnemers bepaalde
interesses liggen. Vanuit die kennis worden op specifieke terreinen projectgroepen
geformeerd. Zoals bijvoorbeeld: de Zonne-energiegroep, de Mestvergistinggroep, de
afvalwatergroep, de Buitenschoolse-opvanggroep, de communicatiemiddelengroep etc. Iedere
projectgroep start met inventarisatie, kennis vergaren en haalbaarheidsonderzoeken. Wat is
wenselijk en mogelijk?
Tijdens dit proces kunnen zij ondersteund worden door studenten van Saxion. Hiervoor
formuleren zij onderzoekvragen die kunnen leiden tot studieopdrachten.
Ook kunnen bedrijven worden gevraagd om voorlichting en kennis over te dragen. Dit proces
gaat in overleg met de centrale groep. Zij zijn immers op de hoogte wat speelt in de andere
projectgroepen.
Iedere projectgroep publiceert de stand van zake op de website van PBBO, zodat iedereen kan
volgen waar welke projectgroep mee bezig is. Bij grote interesse in een projectgroep kunnen
in samenwerking met de centrale groep voorlichtingsbijeenkomsten worden georganiseerd.
Zo kan ook bij andere bewoners de interesse worden opgewekt om tijdens het project toch in
te stappen(zwaan kleef aan).
Het eindresultaat van deze fase is voor iedere projectgroep het formuleren van een
projectvoorstel.
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 Stap 2
In overleg met de centrale raad wordt onderzocht wat nodig is om het projectvoorstel om te
zetten naar een projectuitvoeringsplan. Wie willen participeren, hoe zit het de financiering,
welke risico’s zijn er te verwachten, etc.. Hier wordt in samenwerking met een extern
organisatiebureau de strategie bepaald voor het samenwerken met externe financiers en
bedrijven voor het realiseren van projectvoorstellen. Gezamenlijke inkoop, inzet van eigen
arbeid, aantrekken van extern kapitaal, subsidiemogelijkheden etc. zijn onderwerpen die hier
worden onderzocht. Tevens kunnen bepaalde projectvoorstellen uitmonden in coöperatieve
bedrijven waar bewoners in kunnen participeren. Bijvoorbeeld een gezamenlijke
energiecoöperatie welke de totale over productie aan energie kan leveren aan bedrijven.
Het eindresultaat van deze fase is het projectuitvoeringsplan.
 Stap 3
Projectrealisatie. In deze fase wordt het projectuitvoeringsplan gerealiseerd. Deze fase kan
voor verschillende deelnemers op een verschillend tijdstip komen. Dit is mede afhankelijk van
de individuele mogelijkheden. Het projectuitvoeringsplan biedt de verschillende deelnemers
de mogelijkheid rekening te houden met individuele uitgangsituaties.
Het tijdspad:
 Stap 1
 Stap 2
 Stap 3

2010/2011
2011/2012
2012/2013

Dit project kan een langer tijdspad hebben. Ontwikkelingen staan niet stil en kunnen zorgen
voor aanpassingen bij de realisatie.
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ENQUETE VAN Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal

PBBO gaat voor DUURZAAM DORP in Overijssel
Beste inwoners van de buurtschap Ommerkanaal.
Op de ledenvergadering hebben we besloten om te onderzoeken hoe wij gezamenlijk groene
energie kunnen opwekken. Op zoek naar ondersteuning ontdekten wij het project “Duuzaam
Dorp” van de provincie Overijssel dat wordt uitgevoerd door Saxion Hogeschool in Enschede.
De provincie Overijssel wil met haar inwoners een duurzame samenleving vormen. Daarom is
de provincie Overijssel op zoek naar een duurzame “voorbeeldgemeenschap”, die als
voorbeeld kan dienen voor andere gemeenschappen in Overijssel, genaamd: een Duurzaam
Dorp. In dit dorp nemen de bewoners gezamenlijk de verantwoording voor hun leefomgeving,
zowel economisch als sociaal. Belangrijk onderdeel is de energie huishouding in deze
gemeenschap. Belangrijke elementen in het project zijn de samenwerking binnen de
gemeenschap (people), de energiehuishouding (planet) en de bedrijvigheid (profit).
PBBO wil graag meedoen met dit project. Op 1 juni 2010 moeten wij een projectvoorstel
inleveren en presenteren hoe wij met onze gemeenschap denken een duurzame gemeenschap
te kunnen ontwikkelen. We horen 30 juni of wij zijn uitgekozen als duurzaam Dorp. Op
www.overijssel.nl/duurzaamdorp kun je meer lezen over het project.
Bij dit schrijven sturen wij jullie een vragenlijst om erachter te komen wie mee wil doen met
dit project (actief of passief) en wat voor jullie de belangrijkste onderwerpen zijn om mee
bezig te gaan. Graag zo spoedig mogelijk de vragenlijst invullen op WWW.PBBO.INFO of
middels dit formulier en dan in de brievenbus doen bij Henry, Annet of Mario. In ieder geval
voor aanstaande woensdag 19 mei 2010, dan kunnen wij, de initiatiefgroep ( Henry, Annet,
Alex, Jako en Mario) verder met het opstellen van het in te leveren projectplan.
Wij hopen op een spoedige en enthousiaste reactie.
De initiatiefgroep van het PBBO: “Duurzaam Dorp”
Henry Petter, Alex Slotman, Jako Bijl, Annet Welleweerd en Mario den Hoedt

Een definitie van Duurzame ontwikkeling:
Een ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige generatie, zonder het vermogen van
toekomstige
generaties in gevaar te brengen om in hun eigen behoefte
te voorzien.
Naam:…………………………………………………..............
Particulier
/ Bedrijf
(VN commissie Brundtland)
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Adres………………………………………………………
E-mail adres/telefoonnummer……………………………………………………..

Wilt u deelnemen aan het project Duurzaam Dorp?

Ja/Neen

Hebt u belangstelling voor :
Het maken van een maatwerkadvies met energielabel voor uw woning
(Dit is een beoordeling van de energiezuinigheid van uw woning
met een bijbehorend advies voor eventuele verbetering)?

Ja/Neen

Informatie over het opwekken van zonne- energie en overweegt u het
indien mogelijk en rendabel om het zelf toe te passen?

Ja/Neen

Informatie over opwekken energie met (houtige) biomassa en overweegt
u het indien mogelijk en rendabel toe te passen?

Ja/Neen

Informatie over mestvergisting en overweegt u het indien mogelijk en
rendabel om het zelf toe te passen?

Ja/Neen

Informatie over afvalwaterzuivering en gebruik regenwater en
overweegt u het indien mogelijk en rendabel toe te passen?

Ja/Neen

Informatie over duurzame aspecten van het landbouwbedrijfsysteem,
zoals bijvoorbeeld teelt eigen voer, afvalwaterbehandeling,
bodemverbetering door eigen compost en overweegt u het toe te passen
als het rendabel en mogelijk is?

Ja/Neen

Heeft u behoefte aan uitbreiding van de “milieustraat” bij het buurthuis voor
inzameling kleding, batterij, chemisch afval?

Ja/Neen

Informatie over mogelijkheid tot compostering eigen groenafval (eventueel
afschaffen van de groene bak) en het gebruik hiervan?

Ja/Neen

Informatie over de natuur en het landschap in onze buurtschap en zou u zich
In willen zetten voor verbetering ervan?

Ja/Neen

Tot slot: heeft u nog ideeën om de duurzame ontwikkeling van onze gemeenschap vorm te
geven ?????
………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………..
Heeft u nog ideeën voor de presentatie van ons projectplan en/of heeft u nog tijd om hieraan
mee te werken????
…………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………..
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Interesse
Zonneenergie
30
deelnemers

Interesse
Water

Interesse
Vergisting
5
deelnemers

18
deelnemers

Interesse
Milieustraat

Interesse
Biomassa
Enquete
11
deelnemers

Deelname
9 bedrijven
2 stichtingen
18 particulier

19
deelnemers

Interesse
Groenafval
Compost
14
deelnemers

Interesse
Landbouw
6
deelnemers

Interesse
Buurtschap
Natuur/Landschap

14
deelnemers

Interesse
Maatwerk
Advies
16
deelnemers

Diagram Enquête.
Voorlopige uitslag ( 28 Mei 40% van de enquête binnen )

15

Planning en stappenplan.

Kwartaal jaar
1
2010

Initiatief groep
Enquête
Instellen centrale
groep
Project groepen

Haalbaarheidsonderzoeken

Saxion
bedrijven
kennis

projectplan terugkoppelen centrale groep
onderzoek financiering
mogelijkheden voor samenwerking
bedrijven

projectrealisatieplan

2

2010

3

2010

4

2010

1

2011

2

2011

3

2011

4

2011

1

2012

2

2012

3

2012

4

2012
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Bericht zoals verstuurd naar de gemeente Hardenberg en Ommen.

Duurzaam Dorp.
De provincie Overijssel wil met haar inwoners een duurzame samenleving vormen. Naast
energiebesparing en het opwekken van duurzame energie spelen ook andere
duurzaamheidthema’s een rol. De provincie Overijssel is op zoek naar een duurzame
“voorbeeldgemeenschap”, die als voorbeeld kan dienen voor andere gemeenschappen in
Overijssel, genaamd: een Duurzaam Dorp. In dit dorp nemen de bewoners gezamenlijk de
verantwoording voor hun leefomgeving, zowel economisch als sociaal. Belangrijk onderdeel
is de energie huishouding in deze gemeenschap. Belangrijke elementen in het project zijn de
samenwerking binnen de gemeenschap (people), de energiehuishouding (planet) en de
bedrijvigheid (profit).
Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal (PBBO) is een jonge organisatie opgericht in
2007 om de leefbaarheid in de Buurtschap Ommerkanaal in stand te houden en waar mogelijk
te optimaliseren. Naast het stimuleren van de sociale cohesie door het organiseren van
evenementen ziet het bestuur het ook als haar taak de kwaliteit van de leefomgeving te
bewaken. Het creëren van een duurzame samenleving waarin de bewoners met elkaar
samenwerken, oog hebben voor elkaar en hun leefomgeving ziet zij als haar opdracht.
PBBO wil zich profileren als een Duurzame Dorp.
Gezamenlijk gaan we op korte termijn een activiteitenplan opstellen waarin wordt beschreven
welke projecten we gaan uitvoeren om onze duurzame gemeenschap vorm te geven. Voor 1
juni 2010 dient PBBO zich aan te melden bij de Provincie Overijssel met dit plan waarna
begin juli duidelijk wordt of onze buurtschap Duurzaam Dorp Overijssel is. Voor het
opstellen van dit plan krijgen wij ondersteuning van het Saxion Kenniscentrum
Leefomgeving, een onderdeel van de hogeschool in Enschede.
Een van de voorwaarden voor deelname is de ondersteuning van de gemeente waarin de
buurtschap ligt. PBBO ligt voornamelijk in de gemeente Ommen en voor een deel in de
gemeente Hardenberg. Het is van belang dat beide gemeenten ons initiatief ondersteunen.
Los hiervan wil PBBO deze weg inslaan. Een eerste stap is al gezet op onze vierde
ledenvergadering in april van dit jaar. Besloten is om in kaart te brengen wat de
mogelijkheden zijn om in onze buurtschap gezamenlijk groene energie op te wekken. In
eerste instantie energie opwekken voor eigen gebruik maar eventueel ook voor levering aan
bedrijven.
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Adressen en contactpersonen:
Het bestuur van PB Buurtschap Ommerkanaal:
Voorzitter:
Henry Petter
Ommerkanaal Oost 35
7731 TS Ommen
Tel: 0523 616071
Secretaris:
Annet Welleweerd
Ommerkanaal West 26
7731 XR
Ommen
Tel: 0523 612747
Penningmeester:
Mario den Hoedt
Schapendijk 1
7735 KV Arriën
Tel: 0523 615391
Plaatselijk Belang Buurtschap Ommerkanaal
P/A Schapendijk 1
7735 KV Arriën
E-mail: info@pbbo.info
Contactpersoon :
Mario den Hoedt
Schapendijk 1
7735 KV Arriën
Tel: 0523 615391
Jako Bijl
Ommerkanaal-west 53
7701 RD Dedemsvaart
Tel: 0523 676574
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