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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 
een tweetal roundhouse strostallen en het veranderen van de inrichting op het 
adres De Lutteresweg 7 in Lutten (142288) 
 
Besluit: 
1. De ontwerp omgevingsvergunning, voor het bouwen van een tweetal 

roundhouse strostallen en het veranderen van de inrichting op het adres De 
Lutteresweg 7 in Lutten, vast te stellen en de bijbehorende procedure te 
starten. 

2. Geen milieueffectrapport te laten opstellen en geen MER procedure te 
volgen. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Verlenen omgevingsvergunning wijziging zonnepark Kronos achter 
Kanaalweg-Oost 95 Hoogenweg (140650) 
 
Besluit: 
1. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het aanleggen van een 

zonnepark (wijziging op reeds verleende vergunning) achter Kanaalweg-
Oost 95 in Hoogenweg. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 
een vervangende stal en het oprichten van een inrichting op het perceel 
Schuineslootweg 111 in Schuinesloot (140478) 
 
Besluit: 
De definitieve omgevingsvergunning voor het bouwen van een vervangende 
stal en het oprichten van een inrichting op het perceel Schuineslootweg 111 in 
Schuinesloot te verlenen. 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Ontwerpwijzigingsplan "Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerveldweg 10, 
Venebrugge" voor het bouwen van een nieuwe woning met sloopvoorwaarde 
(141532) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ''Buitengebied Hardenberg, 

Hardenbergerveldweg 10, Venebrugge'' met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.WBP00040-OW01. 

2. Het ontwerpwijzigingsplan en het besluit hogere grenswaarde gedurende 
een periode van zes weken ter inzage te leggen. 

3. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Ontwerpwijzigingsplan "Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerveldweg 3a, 
Hoogenweg" voor het bouwen van een woning met sloopvoorwaarde (141530) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ''Buitengebied Hardenberg, 

Hardenbergerveldweg 3a, Hoogenweg'' met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.WBP00046-OW01. 

2. Het ontwerpwijzigingsplan en het besluit hogere grenswaarde gedurende 
een periode van zes weken ter inzage te leggen. 

3. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Reestdal en Bergentheim-
Zuid, Van Roijensweg 83, Kloosterhaar" voor het vergroten van het agrarische 
bouwvlak (128184) 
 
Besluit: 
In te stemmen met het bekendmaken en ter inzage leggen van het 
ontwerpwijzigingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Reestdal en Bergentheim-
Zuid, Van Roijensweg 83, Kloosterhaar' voor het vergroten van het agrarische 
bouwperceel. 
 
Wethouder Te Rietstap wordt geacht niet aan de beraadslaging en 
besluitvorming te hebben deelgenomen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Vaststellen wijzigingsplan en verlenen omgevingsvergunningen Prügelweg 2 
Brucht en Radewijkerweg 6 Radewijk (rood-voor-rood) (140969) 
 
Besluit: 
1. Het wijzigingsplan 'wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, 

Prügelweg 2 Brucht en Radewijkerweg 6 Radewijk' met 
identificatienummer NL.IMRO.0160.WBP00047-VG01 vast te stellen. 

2. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een woning 
aan de Prügelweg 2 in Brucht. 

3. Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van een schuur aan 
de Radewijkerweg 6 in Radewijk. 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

8.  Vaststelling straatnaam Kaapstander te Dedemsvaart (140847) 
 
Besluit: 
De straatnaam Kaapstander te Dedemsvaart vast te stellen. 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

9.  Sport- en Beweegakkoord 2020 (141357) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de verlening van subsidies zoals weergegeven in de bijlage 
“Overzicht aanvragen Sport- en Beweegakkoord 2020”. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

10.  Decembercirculaire 2020 (136242) 
 
Besluit: 

 Kennis te nemen van de uitwerking decembercirculaire 2020 
gemeentefonds en de uitkomsten voor 2020 te verwerken in de 
jaarrekening 2020. De decembercirculaire 2020 komt te laat om met de 
uitkomsten in 2020 nog beleidsmatig iets te kunnen doen. 

 De middelen die in 2021 worden verkregen voor compensatie gevolgen 
corona voorlopig te reserveren in de vorm van een stelpost. Dit te 
verwerken in de 1e bestuursrapportage 2021. 

 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

11.  Pilot Sociale Coöperatie (118795) 
 
Besluit: 
1. Akkoord gaan met een tweejarige pilot Sociale Coöperatie (zoals 

omschreven in bijgaand projectplan). 
2. Hiervoor aan de provincie Overijssel een subsidie aanvragen ter waarde van 

€ 134.000. 
3. De nog vrije middelen die zijn overgebleven uit de beëindiging van St. Werk 

en Scholing ad € 70.000 inzetten als benodigde cofinanciering. 
4. Medewerker Edwin Smit machtigen om namens uw college de verdere 

subsidieaanvraag bij de provincie Overijssel af te handelen. 
5. De gemeenteraad over uw besluit informeren middels raadsbrief. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

12.  Aanwijzing stembureaus Tweede Kamerverkiezingen 15, 16 en 17 maart 2021 
(113797) 
 
Besluit: 
De stembureaus zoals vermeld in bijgevoegd besluit aan te wijzen voor de 
Tweede Kamerverkiezing van 15, 16 en 17 maart 2021. 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

13.  Beantwoording schriftelijke vragen CDA toeslagenaffaire (141288) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen, gesteld door 
het CDA, inzake de toeslagenaffaire van de Belastingdienst. 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

14.  Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ''Buitengebied 
Hardenberg, Rondweg 4, Den Velde'' en het verlenen van de 
omgevingsvergunningen Rondweg 4a en 4b, Den Velde voor het toevoegen 
van twee woningen met toepassing van rood voor rood (141356) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Rondweg 4, Den Velde' 

ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische 
versie (NL.IMRO.0160.0000BP00337-VG01). 

2. Kennis te nemen van de door het college van B&W te verlenen 
omgevingsvergunningen voor het bouwen van twee woningen op het 
perceel Rondweg 4a en 4b in Den Velde. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten over 
de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. 

 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

15.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 12 januari 2021 (143589) 
 
Besluit: 
Het college gaat akkoord met de besluitenlijst. 
 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente 
Hardenberg d.d. 26 januari 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
 

 


