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Zaaknummer 43131 

Vergaderdatum 12 mei 2020 

Aanwezig drs. J.W. Wiggers, burgemeester  
M. Breukelman, A.H. te Rietstap, J. ten Kate en B.M. Luiten, wethouders  
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris  
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

 
 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Rauwbloksweg 11 
Bergentheim en Radewijkerweg 52 Radewijk' voor het toevoegen van een 
woning door toepassing van Erven met kwaliteit (40989) 
 
Besluit: 
In te stemmen met het bekendmaken en ter inzage leggen van het concept 
ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Rauwbloksweg 11 
Bergentheim en Radewijkerweg 52 Radewijk' voor het toevoegen van een 
woning door toepassing van Erven met kwaliteit. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Bouwen van een werktuigenberging Markeweg 5 Brucht (40455) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerp-wijzigingsplan 'wijziging 

Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Markeweg 5 Brucht' 
(vergroting bouwvlak akkerbouw/bollenteeltbedrijf). 

2. Het ontwerpplan ter inzage te leggen gedurende zes weken. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Vaststelling wijzigingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Dedemsvaartseweg 
Noord 112 Lutten' (wijziging detailhandelsbestemming in woonbestemming) 
(40131) 
 
Besluit: 
1. Het wijzigingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Dedemsvaartseweg  

Noord 112 Lutten' ongewijzigd vast te stellen een en ander 
overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels en 
toelichting en overeenkomstig de elektronische versie 
(NL.IMRO.0160.WBP00042-VG01). 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten over 
de in het plan begrepen gronden anderszins is geregeld. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Reactie op nieuwe beslissing op bezwaar Wob verzoek mbt Aldi Dedemsvaart 
(39006) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de reactie op de nieuwe beslissing 
op bezwaar met betrekking tot het Wob-verzoek dat door AKD is ingediend. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Oplossen technische gebreken brede school de Matrix Hardenberg (34579) 
 
Besluit: 

 In te stemmen met het oplossen van de technische gebreken in de Matrix. 

 Budget beschikbaar te stellen voor: 
1.  Vervanging dakbedekking € 94.500 (investering, kapitaallasten ingaande 

2021 € 6.150). 
2.  Aanpassing 28 inbouwtoiletten € 47.500 (groot onderhoud). 
3.  Aanpassingen watersysteem + legionella onderzoek € 40.000 (groot  
     onderhoud). 

 Deze financiële gevolgen ten laste te brengen van het begrotingssaldo. 
      Deze lasten zijn verwerkt in de 1e berap 2020. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

6.  Verzoek tot doorverkoop kavel Lavendel 135 te Hardenberg (39297) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de doorverkoop van de kavel plaatselijk bekend  
Lavendel 135 te Hardenberg onder de in dit voorstel aangegeven voorwaarden. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Gunning schulddienstverlening (38838) 
 
Besluit: 
De gemeenteraad per raadsbrief te informeren over de definitieve gunning 
van schulddienstverlening. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

8.  Vaststelling bestemmingsplan 'Hardenberg, Marslanden I, woningbouw Van 
Sytzamahof' (38210) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. In afwijking van de structuurvisie, akkoord te gaan met maximaal 12 

grondgebonden woningen. 
2. Niet tegemoet te komen aan de beide ingekomen zienswijzen. 
3. Het bestemmingsplan 'Hardenberg, Marslanden I, woningbouw Van 

Sytzamahof' ongewijzigd vast te stellen een en ander overeenkomstig de bij 
dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig 
de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00345-VG01). 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten van de 
grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins 
verzekerd is. 

 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

9.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 6 mei 2020 (43144) 
 
Besluit: 
Het college gaat akkoord met de besluitenlijst. 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente 
Hardenberg d.d. 19 mei 2020. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 

 
 
 
 
 

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

 


