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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019 (31083) 
 
Besluit: 
1. Het Jaarverslag Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving 2019 vast te 

stellen. 
2. De gemeenteraad te informeren door middel van concept-raadsbrief. 
3. Het jaarverslag aan Gedeputeerde Staten van de Provincie Overijssel voor te 

leggen, in het kader van het Interbestuurlijk Toezicht, door middel van 
verzending van conceptbrief. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  VTH-Beleidsplan 2020-2024 (31300) 
 
Besluit: 
1. Het VTH-Beleidsplan Hardenberg 2020-2024 vast te stellen. 
2. De gemeenteraad met conceptraadsbrief te informeren over dit besluit. 
3. De partners, waaronder de Provincie Overijssel, de Veiligheidsregio en de 

Omgevingsdienst IJsselland, een afschrift sturen van het VTH-Beleidsplan. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure voor het bouwen van 5 woningen 
op de percelen Hoopsteeweg 60 t/m 68 in Bruchterveld (31037) 
 
Besluit: 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van 5 
woningen aan de Hoopsteeweg 60 t/m 68 in Bruchterveld vast te stellen en de 
bijbehorende procedure op te starten. 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Beantwoording schriftelijke vragen fracties PvdA en VVD inzake dossier De Pol 
1a te Balkbrug en Aldi Dedemsvaart (30978) 
 
Besluit: 

 In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de 
PvdA-fractie inzake het dossier 'De Pol 1a te Balkbrug'. 

 In te stemmen met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de VVD-
fractie inzake de dossiers 'De Pol 1a te Balkbrug' en 'Aldi Dedemsvaart'. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Zonnepark Fabriekswijk De Krim (26092) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de overeenkomst ter borging van de maatschappelijke 

meerwaarde. 
2. Raadsvoorstel aan de raad voor te leggen. 
3. Na een positief advies van de raad de ontwerp-omgevingsvergunning voor 

het zonnepark aan de Fabriekswijk in De Krim ter inzage te leggen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Zonnepark Fabriekswijk De Krim (26129) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
Het college te adviseren om de ontwerp-omgevingsvergunning voor een 
zonnepark aan de Fabriekswijk in De Krim ter inzage te leggen. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Vaststelling bestemmingsplan 'Mariënberg, Stationsweg 16' (30839) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 

 Tegemoet te komen aan de ingekomen zienswijze door het trillingsonderzoek 
als bijlage aan het bestemmingsplan toe te voegen en in de toelichting hierop 
inhoudelijk in te gaan. 

 Het bestemmingsplan 'Mariënberg, Stationsweg 16' ongewijzigd vast te 
stellen, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie 
(NL.IMRO.0160.0000BP00332-VG01). 

 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 

8.  Last onder dwangsom perceel De Pol 1a, Balkbrug (32323) 
 
Besluit: 
Aan Jacobs Holding BV en anderen, De Pol 1a te Balkbrug, lasten onder 
dwangsom op te leggen wegens overtreding van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht. 
 
 

Brief/memo 
Ruimtelijk Domein 
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9.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 17 maart 2020 (32610) 
 
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. 31 maart 2020. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 

 
 
 
 
 

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

 


