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Gemeenteraad Hardenberg neemt besluit  
over laatste fase Vechtpark Hardenberg:  
de Baalder Uiterwaard
Waterschap Vechtstromen, de provincie Overijssel en de gemeente streven ernaar de Vecht te 
ontwikkelen naar een half-natuurlijke laaglandrivier. Het programma Ruimte voor de Vecht is daarbij  
het uitgangspunt. De Baalder Uiterwaard vormt de laatste fase bij de ontwikkeling van het Vechtpark.

Centraal hierbij staan rivierherstelmaatregelen die 
bedoeld zijn om de natuurlijke dynamiek van de 
Vecht te verbeteren. Deze maatregelen bestaan onder 
andere uit het aanbrengen van natuurvriendelijke 
oevers, het verwijderen van de zandwerende kades 
en het ontstenen van de oevers. Deze maatregelen 
zorgen voor gunstige omstandigheden voor de 

ontwikkeling van waardevolle land- en waternatuur.

De gemeenteraad van Hardenberg neemt op dinsdag 
23 maart een besluit over dit raadsvoorstel. U kunt 
live meekijken via de website van de gemeente 
https://hardenberg.raadsinformatie.nl/live. De  
vergadering begint om 19.00 uur.
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Raadsvergadering 
Op 23 maart vindt er een raadsvergadering plaats. De vergadering begint 
om 19.00 uur en is digitaal te volgen via de website.

1.   Opening en mededelingen

2.  Actuele vragenronde

3.  Vaststelling agenda

4.  Spreekrecht agendapunten

5.  Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering d.d. 2 maart 2021

 BESPREEKSTUKKEN
6.  Vaststellen bestemmingsplan en MER Rollepaal, Langewijk 135 Dedemsvaart

7.   Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Baalder uiterwaard’ 

(herinrichting winterbed Vecht) 

 HAMERSTUKKEN (ALLEEN STEMVERKLARING MOGELIJK)
8.   Vaststelling bestemmingsplan ‘Kloosterhaar, woongebied De Meerstal II’  

en beeldkwaliteitsplan ‘De Meerstal II, Kloosterhaar’

9.   Verklaring van geen bedenkingen voor de legalisatie van een motorzaak  

in een voormalige boerderijdeel behorend bij een burgerwoning op  

het perceel Coevorderweg 121 in De Krim

10.   Vaststelling bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Collendoornerdijk 

1f 1g, Collendoorn’

11.  Verantwoording fractiebudgetten 2020 en toedeling fractiebudgetten 2021

12.  Lijst ingekomen stukken raadsvergadering  

 d.d. 23 maart 2021

13.  Rondvraag

14.  Sluiting


