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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Ontwerp omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor de bouw van een 
woning met bijgebouw op het perceel Dorpsstraat 3a in Kloosterhaar (27545) 
 
Besluit: 
1. De ontwerp-omgevingsvergunning voor de bouw van een woning met 

bijgebouw op het perceel Dorpsstraat 3a in Kloosterhaar ter inzage te 
leggen. 

2. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarden voor de woning ter inzage te 
leggen. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, voorzieningen en 
woningbouw Beukenlaan De Krim' (26956) 
 
Besluit: 

 In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hardenberg, voorzieningen en woningbouw Beukenlaan De Krim'. 

 Dit ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken voor 
eenieder ter inzage te leggen. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Ontwerpbestemmingsplan 'Gramsbergen, Garstlanden IV' (26751) 
 
Besluit: 

 In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 'Gramsbergen, 
Garstlanden IV'. 

 In te stemmen met het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan 'Gramsbergen 
Garstlanden IV'. 

 Dit ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken voor 
eenieder ter inzage te leggen. 

 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Vaststelling straatnamen (28207) 
 
Besluit: 
Vast te stellen straatnamen: 
1. Vuile Matenpad 
2. Roodehaanensteeg 
3. Hofsteeg 
4. Vrijheidsplantsoen 
5. Verzetsplantsoen 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Aanwijzing collectieve festiviteiten voor 2020 (27008) 
 
Besluit: 
De collectieve festiviteiten voor 2020 per kern aan te wijzen op grond van  
artikel 4.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Stand van zaken Snippergroenproject gemeente Hardenberg (25526) 
 
Besluit: 
De gemeenteraad met raadsbrief te informeren over de stand van zaken rond 
het project 'Snippergroen gemeente Hardenberg'. 
 

Brief/ memo 
Openbaar Gebied 

7.  Beantwoording schriftelijke vragen 50PLUS Hardenberg inzake Respijtzorg 
(27843) 
 
Besluit: 
Akkoord te gaan met de beantwoording van de gestelde vragen. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

8.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie 50PLUS over loden waterleidingen 
(30352) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de vragen die gesteld zijn door de 
fractie van 50PLUS over loden waterleidingen in de gemeente Hardenberg. 
 

Brief/ memo 
Openbaar Gebied 

9.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 3 maart 2020 (29413) 
 
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. 17 maart 2020. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 

 
 
 
 
 

I.A.A. Oostmeijer-Oosting    drs. J.W. Wiggers 


