Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

259894

Vergaderdatum 23 november 2021
Aanwezig

Nr.
1.

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

Onderwerp/besluit
Evaluatie beheersing eikenprocessierups Hardenberg 2021 en voorstel 2022
(252777)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Openbaar Gebied

Besluit:
1. In te stemmen met de evaluatie 2021 van de aanpak van de
eikenprocessierups.
2. De bestaande aanpak ongewijzigd voort te zetten, inclusief de inzet op meer
biodiversiteit en de maatregelen verder uit te rollen richting het
buitengebied.
2.

Ontwerpbestemmingsplan 'Gramsbergen, De Oostermaat 66' (realisatie
bedrijfswoning bij horecabedrijf en een botenhuis) (252774)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
• In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Gramsbergen, De
Oostermaat 66'.
• Dit ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter
inzage te leggen.
3.

Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2021 (194650)
Besluit:
1. Kennis te nemen van het Totaalbeeld Interbestuurlijk Toezicht 2021.
2. De gemeenteraad hierover te informeren door middel van raadsbrief.

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr.
4.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Havezateweg 2
Collegevoorstel
Collendoorn en Kuilenweg 34 Bruchterveld' voor het splitsen van een woning en Ruimtelijk Domein
het toevoegen van twee woningen met sloopvoorwaarde (208668)
Besluit:
1. In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde.
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied
Hardenberg, Havezateweg 2 Collendoorn en Kuilenweg 34 Bruchterveld"
met identificatienummer NL.IMRO.0160.0000BP00270-OW01.
3. In te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunningen voor het bouwen
van twee woningen op de percelen Havezateweg 2b en 2c in Collendoorn.
4. Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunningen en het
ontwerpbesluit Hogere grenswaarde gedurende een periode van zes weken
ter inzage te leggen.
5. Geen milieueffectrapport te laten maken.

5.

Vestigen WVG gronden gelegen te Dedemsvaart tussen Stegerensallee en Van
Rooijens Hoofdwijk (258177)
Besluit:
1. Kennis te nemen van het collegebesluit d.d. 28 september 2021 inhoudende
een besluit tot voorlopige aanwijzing van gronden op grond van artikel 6
van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).
2. In te stemmen met de voorgestelde wijze van afhandeling van de
ingediende zienswijzen.
3. Op basis van artikel 2 juncto 5 Wvg de gronden gelegen in Dedemsvaart
tussen Stegerensallee en Van Rooijens Hoofdwijk zoals vermeld op de bij dit
besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende en als zodanig
gewaarmerkte kadastrale kaart en perceellijst, met daarop vermeld de
kadastrale aanduiding van de aan te wijzen gronden, de grootte daarvan,
alsmede de namen van de eigenaren en de beperkt gerechtigden, één en
ander volgens de openbare registers van het Kadaster naar de stand van 20
december 2021, (definitief) aan te wijzen voor de duur van maximaal drie
jaren als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg
van toepassing zijn. De hiervoor bedoelde gronden zijn niet eerder
aangewezen op grond van de Wvg en zijn thans in gebruik conform de
vigerende overwegend agrarische bestemming. De (niet-agrarische)
toegedachte bestemming is wonen met daarbij behorende functies
waaronder infrastructuur en groen en wijkt derhalve af van het huidige
gebruik. Deze toegedachte bestemmingen zullen eerst nader worden
uitgewerkt in een structuurvisie (omgevingsvisie onder de Omgevingswet)
en vervolgens in een bestemmingsplan (omgevingsplan onder de
Omgevingswet). Deze aanwijzing vervalt van rechtswege drie jaar na datum
van dit raadsbesluit, tenzij voor dat tijdstip een structuurvisie,
bestemmingsplan of inpassingsplan (onder de Omgevingswet:
omgevingsvisie, omgevingsplan resp. programma) wordt vastgesteld.
4. Dit besluit te nemen ter bestendiging van de rechtsgevolgen van het besluit
d.d. 28 september 2021 van het college.

Raadsvoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

Vervolg punt 5.
5. Voor de gronden die met dit besluit zijn aangewezen binnen drie jaar een
structuurvisie dan wel omgevingsvisie en vervolgens een bestemmingsplan
dan wel omgevingsplan vast te stellen waarmee de ontwikkeling van het
gebied nader vormgegeven wordt.
6. Burgemeester en wethouders op te dragen de uitvoering en bekendmaking
van dit besluit op de in de Wvg voorgeschreven wijze door het besluit
bekend te maken in het Gemeenteblad, in de plaatselijke krant (De Toren),
op de website van de gemeente, op de gebruikelijke wijze ter inzage te
leggen in het gemeentehuis, binnen vier dagen ter inschrijving in de
openbare registers aan te bieden aan de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers en bovendien de eigenaren en beperkt gerechtigden per
aangetekende brief in kennis te stellen van dit besluit en de gevolgen
daarvan.
6.

Vestigen WVG gronden gelegen in het buitengebied van Balkbrug tussen
Dronkenmanslaan en Eerste Schansweg (258185)
Besluit:
1. Kennis te nemen van het collegebesluit d.d. 28 september 2021, inhoudende
een besluit tot voorlopige aanwijzing van gronden op grond van artikel 6
van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).
2. In te stemmen met de voorgestelde wijze van afhandeling van de
ingediende zienswijzen.
3. Op basis van artikel 2 juncto 5 Wvg de gronden gelegen in het buitengebied
van Balkbrug tussen Dronkenmanslaan en Eerste Schansweg zoals vermeld
op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende en als
zodanig gewaarmerkte kadastrale kaart en perceellijst, met daarop vermeld
de kadastrale aanduiding van de aan te wijzen gronden, de grootte daarvan,
alsmede de namen van de eigenaren en de beperkt gerechtigden, één en
ander volgens de openbare registers van het Kadaster naar de stand van 20
december 2021 (definitief) aan te wijzen voor de duur van maximaal drie
jaren als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg
van toepassing zijn. De hiervoor bedoelde gronden zijn niet eerder
aangewezen op grond van de Wvg en zijn thans in gebruik conform de
vigerende overwegend agrarische bestemming. De (niet-agrarische)
toegedachte bestemming is wonen met daarbij behorende functies
waaronder infrastructuur en groen en wijkt derhalve af van het huidige
gebruik. Deze toegedachte bestemmingen zullen eerst nader worden
uitgewerkt in een structuurvisie (omgevingsvisie onder de Omgevingswet)
en vervolgens in een in een bestemmingsplan (omgevingsplan onder de
Omgevingswet). Deze aanwijzing vervalt van rechtswege drie jaar na datum
van dit raadsbesluit, tenzij voor dat tijdstip een structuurvisie,
bestemmingsplan of inpassingsplan (onder de Omgevingswet:
omgevingsvisie, omgevingsplan resp. programma) wordt vastgesteld.
4. Dit besluit te nemen ter bestendiging van de rechtsgevolgen van het besluit
d.d. 28 september 2021 van het college.

Raadsvoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

Vervolg punt 6.
5. Voor de gronden die met dit besluit zijn aangewezen binnen drie jaar een
structuurvisie dan wel omgevingsvisie en vervolgens een bestemmingsplan
dan wel omgevingsplan vast te stellen waarmee de ontwikkeling van het
gebied nader vormgegeven wordt.
6. Burgemeester en wethouders op te dragen de uitvoering en bekendmaking
van dit besluit op de in de Wvg voorgeschreven wijze door het besluit
bekend te maken in het Gemeenteblad, in de plaatselijke krant (De Toren),
op de website van de gemeente, op de gebruikelijke wijze ter inzage te
leggen in het gemeentehuis, binnen vier dagen ter inschrijving in de
openbare registers aan te bieden aan de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers en bovendien de eigenaren en beperkt gerechtigden per
aangetekende brief in kennis te stellen van dit besluit en de gevolgen
daarvan.
7.

Vestigen WVG gronden gelegen in het buitengebied van Dedemsvaart,
Ommerkanaal (258179)
Besluit:
1. Kennis te nemen van het collegebesluit d.d. 28 september 2021, inhoudende
een besluit tot voorlopige aanwijzing van gronden op grond van artikel 6
van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg).
2. In te stemmen met de voorgestelde wijze van afhandeling van de
ingediende zienswijzen.
3. Op basis van artikel 2 juncto 5 Wvg de gronden gelegen in het buitengebied
van Balkbrug tussen Dronkenmanslaan en Eerste Schansweg zoals vermeld
op de bij dit besluit behorende en daarvan onderdeel uitmakende en als
zodanig gewaarmerkte kadastrale kaart en perceellijst, met daarop vermeld
de kadastrale aanduiding van de aan te wijzen gronden, de grootte daarvan,
alsmede de namen van de eigenaren en de beperkt gerechtigden, één en
ander volgens de openbare registers van het Kadaster naar de stand van 20
december 2021 (definitief) aan te wijzen voor de duur van maximaal drie
jaren als gronden waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg
van toepassing zijn. De hiervoor bedoelde gronden zijn niet eerder
aangewezen op grond van de Wvg en zijn thans in gebruik conform de
vigerende overwegend agrarische bestemming. De (niet-agrarische)
toegedachte bestemming is wonen met daarbij behorende functies
waaronder infrastructuur en groen en wijkt derhalve af van het huidige
gebruik. Deze toegedachte bestemmingen zullen eerst nader worden
uitgewerkt in een structuurvisie (omgevingsvisie onder de Omgevingswet)
en vervolgens in een in een bestemmingsplan (omgevingsplan onder de
Omgevingswet). Deze aanwijzing vervalt van rechtswege drie jaar na datum
van dit raadsbesluit, tenzij voor dat tijdstip een structuurvisie,
bestemmingsplan of inpassingsplan (onder de Omgevingswet:
omgevingsvisie, omgevingsplan resp. programma) wordt vastgesteld.
4. Dit besluit te nemen ter bestendiging van de rechtsgevolgen van het besluit
d.d. 28 september 2021 van het college.

Raadsvoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

Vervolg punt 7.
5. Voor de gronden die met dit besluit zijn aangewezen binnen drie jaar een
structuurvisie dan wel omgevingsvisie en vervolgens een bestemmingsplan
dan wel omgevingsplan vast te stellen waarmee de ontwikkeling van het
gebied nader vormgegeven wordt.
6. Burgemeester en wethouders op te dragen de uitvoering en bekendmaking
van dit besluit op de in de Wvg voorgeschreven wijze door het besluit
bekend te maken in het Gemeenteblad, in de plaatselijke krant (De Toren),
op de website van de gemeente, op de gebruikelijke wijze ter inzage te
leggen in het gemeentehuis, binnen vier dagen ter inschrijving in de
openbare registers aan te bieden aan de Dienst voor het kadaster en de
openbare registers en bovendien de eigenaren en beperkt gerechtigden per
aangetekende brief in kennis te stellen van dit besluit en de gevolgen
daarvan.
8.

Besluitenlijst b&w vergadering Hardenberg d.d. 16 november 2021 (259899)

Besluitenlijst
Concernstaf

Besluit:
Het college stelt de besluitenlijst vast.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente
Hardenberg d.d. 30 november 2021.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

M.W. Offinga

