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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Tussenbeslissing Wobverzoek ex art. 6:19 Awb Initiatiefgroep Kloosterhaar 
Oost (180062) 
 
Besluit: 
Om conceptbesluit (de uitgaande brief) vast te stellen en dit besluit toe te 
zenden aan de Initiatiefgroep Kloosterhaar Oost. De bijlagen bij dit besluit 
gelijktijdig toezenden via WeTransfer. 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

2.  Vaststellen Jaarverslag 2020 VTH (vergunning, toezicht en handhaving) 
(176846) 
 
Besluit: 
1. Het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2020 vast te 

stellen. 
2. De gemeenteraad hierover te informeren 
3. Het jaarverslag aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel te 

sturen, in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Wijzigen bijlage 5 beleidsplan 'een eerlijke kans voor iedereen 2020-2024' 
(175066) 
 
Besluit: 
De Participatieraad om advies te vragen inzake bijgevoegd raadsvoorstel over 
het wijzigen van bijlage 5 van het minimabeleidsplan 'een eerlijke kans voor 
iedereen 2020-2024'. 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Het vaststellen van het wijzigingsplan "Wijziging bestemmingsplan 
Buitengebied Hardenberg, Hardenbergerveldweg 10, Venebrugge" voor het 
bouwen van een nieuwe woning met sloopvoorwaarde (176123) 
 
Besluit: 
1. Het besluit hogere grenswaarde vast te stellen en deze tegelijk met het 

wijzigingsplan ter inzage te leggen. 
2. Het wijzigingsplan ''Wijziging bestemmingsplan Buitengebied 

Hardenberg, Hardenbergerveldweg 10, Venebrugge'' met 
identificatienummer NL.IMRO.0160.WBP00040-VG01 ongewijzigd vast 
te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten 
van de grondexploitatie anderszins is verzekerd. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Vaststellen beschikking omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor 
de legalisatie van een motorzaak in een voormalige boerderijdeel behorend bij 
een burgerwoning op het perceel Coevorderweg 121 in De Krim (174397) 
 
Besluit: 
Een omgevingsvergunning met voorschriften te verlenen voor de activiteiten 
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor een 
motorzaak in een voormalige boerderijdeel behorend bij een burgerwoning op 
het perceel Coevorderweg 121 in De Krim.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Verlenen 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 (174004) 
 
Besluit: 
De definitieve omgevingsvergunning voor het bouwen van een tweetal 
roundhouse strostallen en het veranderen van de inrichting op het adres De 
Lutteresweg 7 in Lutten te verlenen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Verlenen omgevingsvergunning voor bouw woning op het perceel 
Markerichter 105 te Hardenberg (165913) 
 
Besluit: 
De gevraagde omgevingsvergunning voor de bouw van een woning met 
afwijking van het bestemmingsplan te verlenen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

8.  Ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Rheezerweg 82B, 
Diffelen'' (uitvoering van de rood-voor-roodregeling) (158559) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied 

Hardenberg, Rheezerweg 82B, Diffelen met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.0000BP00318-OW01. 

2. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
3. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter 

inzage te leggen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

9.  Herbenoeming lid Participatieraad Sociaal Domein Hardenberg (157361) 
 
Besluit: 
1. Mevrouw I. v.d. Logt te herbenoemen als lid van de Participatieraad Sociaal 

Domein Hardenberg voor de portefeuille Diaconaal Platform. 
2. Mevrouw I. v.d. Logt te benoemen voor de periode van 1 januari 2021 tot  

1 januari 2025. 
3. De Participatieraad Sociaal Domein Hardenberg en mevrouw I. v.d. Logt 

schriftelijk op de hoogte te stellen van dit besluit. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

10.  Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 5 
appartementen op de percelen aan De Opgang 4a t/m 4e (doorlopend) in 
Hardenberg (148194) 
 
Besluit: 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van 5 
appartementen op de percelen aan De Opgang 4a t/m 4e (doorlopend) in 
Hardenberg vast te stellen en de bijbehorende procedure op te starten. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

11.  Verlenen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de vergroting 
van de productiecapaciteit van de pluimveeslachterij op het perceel Langewijk 
135 in Dedemsvaart (130177) 
 
Besluit: 
De definitieve omgevingsvergunning bouwen en milieu voor de vergroting van 
de productiecapaciteit van de pluimveeslachterij aan de Langewijk 135 
Dedemsvaart te verlenen, gecoördineerd met het raadsbesluit voor de 
vaststelling van het bestemmingsplan Rollepaal, Langewijk 135 Dedemsvaart. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

12.  Beantwoording schriftelijke vragen PvdA en 50Plus - Corona-gelden (176767) 
 
Besluit: 
De schriftelijke raadsvragen van de fracties van PvdA en 50Plus over de 
besteding van de door het Rijk beschikbaar gestelde coronacompensatie voor 
de culturele sector, met brief te beantwoorden. 
 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

13.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 23 maart 2021 (182291) 
 
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. 6 april 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
 

 


