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Zaaknummer 208320 

Vergaderdatum 8 juni 2021 

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

 
 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Gebiedsscan 2020 Politie Vechtdal (207728) 
 
Besluit: 
De gebiedsscan 2020 van de Politie Vechtdal voor kennisgeving aan te nemen. 
 

Collegevoorstel 
Concern 

2.  Planschadeverzoek Kuilenweg 6 te Bruchterveld (207346) 
 
Besluit: 
1. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade (ex artikel 6.1 Wro) met 

betrekking tot het perceel Kuilenweg 6 te Bruchterveld, conform het advies 
en de overwegingen van Thorbecke B.V. van 3 mei 2021, ontvankelijk te 
verklaren en toe te wijzen. 

2. Een drempel voor het normale maatschappelijke risico van 3% toe te 
passen. 

3. Aan aanvrager een tegemoetkoming in planschade toe te kennen ten 
bedrage van € 8.040,-- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de 
datum van ontvangst van de aanvraag, d.d. 8 december 2020, tot aan de 
dag van uitkering van de tegemoetkoming. 

4. De schadevergoeding deels in natura te compenseren door middel van een 
herzieningsplan voor de percelen Kuilenweg 1 en 4 zoals verwoord in het 
planschadeadvies, onder de randvoorwaarden die hiervoor door de Raad 
van State zijn gesteld. 

5. Toe te zeggen dat indien compensatie in natura niet mogelijk zou blijken 
om redenen buiten de macht van aanvragers, dan wel hun rechtsopvolgers, 
alsnog wordt overgegaan tot volledige vergoeding/ compensatie van de 
planschade in geld. 

6. Over te gaan tot uitbetaling van de tegemoetkoming in planschade en 
restitutie van het betaalde drempelbedrag, na onherroepelijk worden van 
het besluit. 

7. De kosten te dekken uit de grondexploitatie ‘Broeklanden-Zuid’. 
8. De aanvrager in kennis te stellen van het besluit middels brief. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

3.  Planschadeverzoek Kuilenweg 3 te Bruchterveld (207345) 
 
Besluit: 
1. Betrekking tot het perceel Kuilenweg 3 te Bruchterveld, conform het advies 

en de overwegingen van Thorbecke B.V. van 3 mei 2021, ontvankelijk te 
verklaren en toe te wijzen. 

2. Een drempel voor het normale maatschappelijke risico van 3% toe te 
passen. 

3. Aan aanvrager een tegemoetkoming in planschade toe te kennen ten 
bedrage van € 2.180,-- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de 
datum van ontvangst van de aanvraag, d.d. 9 december 2020, tot aan de 
dag van uitkering van de tegemoetkoming. 

4. De schadevergoeding deels in natura te compenseren door middel van een 
herzieningsplan voor de percelen Kuilenweg 1 en 4 zoals verwoord in het 
planschadeadvies, onder de randvoorwaarden die hiervoor door de Raad 
van State zijn gesteld. 

5. Toe te zeggen dat indien compensatie in natura niet mogelijk zou blijken 
om redenen buiten de macht van aanvragers, dan wel hun rechtsopvolgers, 
alsnog wordt overgegaan tot volledige vergoeding/ compensatie van de 
planschade in geld. 

6. Over te gaan tot uitbetaling van de tegemoetkoming in planschade en 
restitutie van het betaalde drempelbedrag, na onherroepelijk worden van 
het besluit. 

7. De kosten te dekken uit de grondexploitatie ‘Broeklanden-Zuid’. 
8. De aanvrager in kennis te stellen van het besluit middels brief. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

4.  Besluit op bezwaar planschade Hessenweg 69 Hardenberg (207331) 
 
Besluit: 

• Het bezwaar, conform het advies en de overwegingen van de Commissie 
Bezwaarschriften, ongegrond te verklaren. 

• Bezwaarmaker middels bijgevoegde brief op de hoogte te stellen van het 
besluit. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Planschadeverzoek Schapendijk 1 te Arriën (207232) 
 
Besluit: 
1. Conform het advies en de overwegingen van Langhout & Wiarda van  

15 april 2021: 
      a) de aanvraag om tegemoetkoming in planschade met betrekking tot de 
           onroerende zaak Schapendijk 1 te Arriën ontvankelijk te verklaren; 
      b) een drempel voor het normale maatschappelijke risico van 4% toe te 
           passen; 
      c) de aanvraag om tegemoetkoming in planschade af te wijzen. 
2.  De aanvrager en de derde belanghebbenden in kennis te stellen van het 

besluit middels brieven. 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

6.  Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 5 
appartementen op de percelen aan De Opgang 4a t/m 4e (doorlopend) in 
Hardenberg (verlening vergunning) (206953) 
 
Besluit: 
De definitieve omgevingsvergunning voor het bouwen van 5 appartementen 
op de percelen aan De Opgang 4a t/m 4e (doorlopend) in Hardenberg te 
verlenen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Raadsbrief cashless straatparkeren (206678) 
 
Besluit: 
Raad middels raadsbrief meedelen dat voor cashless straatparkeren wordt 
gekozen vanwege de extra kosten van parkeerautomaten met cash, nu 
gebleken is dat dit niet op bezwaren stuit bij de Participatieraad. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

8.  Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Geert Migchelsweg 
18a, Slagharen'' voor het bouwen van een woning met sloopvoorwaarde 
(206626) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied 

Hardenberg, Geert Migchelsweg 18a, Slagharen" met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.0000BP00363-OW01. 

2. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter 
inzage te leggen. 

3. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

9.  Samen Doen Hardenberg bv-vaststelling jaarstukken en huur de Praam 
Slagharen (205843) 
 
Besluit: 
1. De jaarrekening en het jaarverslag Samen Doen Hardenberg bv 2020 vast te 

stellen. 
2. Het bestuur van Samen Doen Hardenberg bv over 2020 ‘decharge’ te geven 

voor het gevoerde beleid en beheer. 
3. Het salaris van de directie van Samen Doen Hardenberg bv voor 2020 vast te 

stellen op € 64.603. 
4. Mw. J. Jonker aan te wijzen al vervangend bestuurder van Samen Doen 

Hardenberg bv voor de periode waarin de huidige bestuurder R. te Lindert 
afwezig is. 

5. De als bijlage bijgesloten notulen te laten ondertekenen door de 
burgemeester. 

6. Ter dekking van de huurkosten van de Praam in Slagharen voor 2020 een 
bedrag van € 9.625 beschikbaar stellen aan Samen Doen Hardenberg bv. 

7. Ingaande 2022 ter dekking van de huurkosten van de Praam in Slagharen 
aan Samen Doen Hardenberg bv jaarlijks € 21.000 beschikbaar stellen.  

 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

10.  Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en jaarstukken 2020 Omgevingsdienst 
IJsselland (203091) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2022, het rekenresultaat 2020, 

de voorlopige jaarrekening 2020 en het voorlopige jaarverslag 2020 van de 
OD met de bijbehorende aanbiedingsbrief. 

2. Namens de gemeenteraad een zienswijze in te dienen door middel van  
brief. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

11.  Raadsbrief over informatiebijeenkomst Veilige Vecht (209826) 
 
Besluit: 
Akkoord te gaan met het verzenden van de raadsbrief aan de raad. 
 

Brief/ memo 
Openbaar Gebied 

12.  Jaarverslag en jaarrekening 2020 Hardenberg en resultaatbestemming 2020 
(208038) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
a. het jaarverslag 2020 vast te stellen; 
b. de jaarrekening 2020 met een voordelig rekeningresultaat van € 5.070.000  
     vast te stellen; 
c. € 2.870.000 via resultaatbestemming beschikbaar te stellen in 2021. 
d. het niet bestemde deel van het rekeningresultaat 2020 (totaal € 2.200.000)  
     toe te voegen aan de algemene reserve. 
 

Raadsvoorstel 
Bedrijfsvoering 

13.  Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 1 juni 2021 (208391) 
 
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. 15 juni 2021. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
 

 


