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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 198809 

Vergaderdatum 11 mei 2021 

Aanwezig M.W. Offinga, burgemeester 
M. Breukelman, A.H. te Rietstap, wethouders 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris 
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

Afwezig J. ten Kate en M. Looman, wethouders 
 
 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Vaststellen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het splitsen 
van de burgerwoning op de percelen Hoofdweg 144 en 144a in De Krim 
(197549) 
 
Besluit: 
Een omgevingsvergunning met voorschriften te verlenen voor de activiteiten 
bouwen en handelen in strijd regels ruimtelijke ordening voor de splitsing van 
de burgerwoning op de percelen Hoofdweg 144 en 144a in De Krim. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 14 NOM-
woningen en het plaatsen van erfafscheidingen op de percelen De Maten 34 
t/m 46 (even) en 51 t/m 63 (oneven) in Gramsbergen (195161) 
 
Besluit: 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van 14 
NOM-woningen en het plaatsen van erfafscheidingen op de percelen De 
Maten 34 t/m 46 (even) en 51 t/m 63 (oneven) te Gramsbergen vast te stellen 
en de bijbehorende procedure op te starten. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Vaststellen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het splitsen 
van de burgerwoning met inwoonsituatie op de percelen Jan Prengerweg 13 en 
13b in Sibculo (194954) 
 
Besluit: 
Een omgevingsvergunning met voorschriften te verlenen voor de activiteiten 
bouwen en handelen in strijd regels ruimtelijke ordening voor de splitsing van 
de burgerwoning op de percelen Jan Prengerweg 13 en 13b in Sibculo. 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het splitsen van 
de burgerwoning op de percelen Horstra’s Wijk 49 en 49a in De Krim (194853) 
 
Besluit: 
1. De ontwerp-omgevingsvergunning voor het splitsen van een burgerwoning 

met inwoonsituatie naar twee zelfstandige wooneenheden op de percelen 
Horstra’s Wijk 49 en 49a in De Krim ter inzage te leggen. 

2. Geen milieueffectrapport te maken.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Vaststellen wijzigingsplan percelen Engeland 1 en 3 in Ane (omzetting van de 
agrarische bestemming naar een woonbestemming) en omgevingsvergunning 
voor verbouw woonboerderij op perceel Engeland 1 in Ane (194844) 
 
Besluit: 
1. Het wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, 

Engeland 1 en 3 Ane'' ongewijzigd vast te stellen met daarbij als ondergrond 
O_NL.IMRO.0160.WBP00037.dgn en als digitale planversie 
NL.IMRO.0160.WBP00037-VG01. 

2. De omgevingsvergunning voor het verbouwen van de bestaande 
woonboerderij op het perceel Engeland 1 in Ane met voorschriften te 
verlenen. 

3. Het wijzigingsplan en de beschikking omgevingsvergunning ter inzage te 
leggen met toepassing van de Coördinatieverordening, zoals vastgesteld op 
27 mei 2014. 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Rietbiotoop Vechtpark (194842) 
 
Besluit: 
1. De raad actief te informeren over de ontwikkeling van de rietbiotoop in het 

Vechtpark d.m.v. het riet bij de evenementenweide te verwijderen in 
combinatie met de aanleg van een rietmoeras bij de monding van de Oude 
Radewijkerbeek. 

2. De benodigde vergunningen voor deze werkzaamheden aan te vragen. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

7.  Het verlenen van een kapvergunning voor het perceel Plutolaan 15 in 
Hardenberg (192722) 
 
Besluit: 
De gevraagde omgevingsvergunning, onderdeel kappen, te verlenen voor het 
kappen van een acacia op het perceel Plutolaan 15 in Hardenberg. 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

8.  Cofinanciering LEADER project De Trailer van Zone.college (192698) 
 
Besluit: 
1. De aanvraag voor een LEADER-subsidie voor het project "De Trailer", een 

mobiel leslokaal, te ondersteunen. 
2. Een eenmalige bijdrage van € 10.000,- als cofinanciering beschikbaar te 

stellen en dit bedrag éénmalig te dekken uit het budget voor 
Plattelandsvernieuwing. 

3. De brief aan de initiatiefnemers van het project te verzenden. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

9.  Kaveluitgifteprocedure en kavelprijzen vrije kavels woongebied De Wieken in 
Lutten (191334) 
 
Besluit: 
Akkoord te gaan met de voorgestelde verkoopprocedure en kavelprijzen met 
bijbehorende documenten ten behoeve van de uitgifte van vrije 
woningbouwkavels uitbreiding De Wieken in Lutten. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

10.  Jaarrapportage Gegevensbescherming 2020 Gemeente Hardenberg (191095) 
 
Besluit: 
• de jaarrapportage gegevensbescherming 2020 Gemeente Hardenberg vast 

te stellen; 
• de aanbevelingen van de Functionaris Gegevensbescherming door het CMT 

om te laten zetten in acties; 
• de gemeenteraad te informeren door toezending van de jaarrapportage. 
 

Collegevoorstel 
Concern 

11.  Uitbreiding (bouwen kalverstal) agrarisch bedrijf De Kerkdijk 16 Collendoorn 
(191720) 
 
Besluit: 
Een ontwerp-omgevingsvergunning met bijbehorende stukken ter inzage te 
leggen voor de uitbreiding van een agrarisch bedrijf aan De Kerkdijk 16 in 
Collendoorn. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

12.  Ontwerpbesluit weigering verklaring van geen bedenkingen in het kader van 
de aanvraag omgevingsvergunning voor het ruimtelijk mogelijk maken van 
een inrichting voor het wassen van grind, de opslag hiervan en het 
verhandelen van zand en grind afkomstig van elders en het (om)bouwen van 
de installatie en voorzieningen die hiervoor nodig zijn op het perceel plaatselijk 
bekend Gemeente Hardenberg, kadastraal bekend Ambt-Hardenberg, sectie 
G, nummer 2962 (195415) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Te verklaren wel bedenkingen te hebben in het kader van de aanvraag om 

omgevingsvergunning voor het ruimtelijk mogelijk maken van een 
inrichting voor het wassen van grind, de opslag hiervan en het  

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

Vervolg punt 12. 
 

verhandelen van zand en grind afkomstig van elders en het (om)bouwen van 
de installatie en voorzieningen die hiervoor nodig zijn op het perceel 
plaatselijk bekend Gemeente Hardenberg, kadastraal bekend Ambt-
Hardenberg, sectie G, nummer 2962 (op het perceel Sibculoseweg 
tegenover villapark de Vlegge in Sibculo). 

2. Het ontwerpbesluit tot weigeren van de verklaring van geen bedenkingen te 
ondertekenen en deze te verzenden naar het college van burgemeester en 
wethouders. 

 

13.  Verzoek reactie op Ontwerp-Programma van Eisen aanbesteding OV-
concessie IJssel-Vecht (195711) 
 
Besluit: 
In te stemmen met verzending van bijgaande reactie aan de provincie 
Overijssel op het Concept-Programma van Eisen voor de aanbesteding van de 
openbaar vervoer concessie IJssel-Vecht. 
 

Brief/ memo 
Openbaar Gebied 

14.  Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 28 april 2021 (198848) 
 
Besluit: 
Het college stelt de besluitenlijst vast. 
 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente 
Hardenberg d.d. 18 mei 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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