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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Wijziging omgevingsvergunning zonnepark Kronos Kanaalweg-Oost 95 
Hoogenweg (110080) 
 
Besluit: 
De ontwerp-omgevingsvergunning voor een wijziging van het zonnepark aan 
de Kanaalweg Oost 95 te Hoogenweg ter inzage te leggen.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Verkeersbesluit Hessenweg te Hardenberg, verbod om stil te staan (108806) 
 
Besluit: 
Een verkeersbesluit te nemen: 
1. tot het instellen van een verbod om stil te staan op de Hessenweg tussen 

de Lindenlaan en de afsluiting nabij het sportpark aan de noordzijde van 
het wegvak door middel van het plaatsen van verkeersbord E2 van bijlage 
1 van het RVV 1990;  

2. de verkeersmaatregel beschreven onder punt 1 hierboven van kracht te 
laten zijn vanaf dinsdag 15 december 2020. 

 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

3.  Afbouw dienstverlening aan gemeente Ommen (113904) 
 
Besluit: 
1.    De dienstverlening aan/samenwerking met de gemeente Ommen te 

stoppen na afloop van de termijn in de betreffende DVO of TUC. 
2.    Opdracht te geven aan het CMT de afbouw van de dienstverlening in 

overleg met Ommen voor te bereiden en daarover zo nodig voorstellen te 
doen. 

 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Concernstaf 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hardenberg, Hofsteeweg 2-4, Collendoorn' voor het toepassen van rood voor 
rood en het herbouwen van de bedrijfswoning (112140) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Hofsteeweg 2-4, 

Collendoorn' ongewijzigd vast te stellen vervat in de elektronische 
planversie NL.IMRO.0160.0000BP00349-VG01 met de bijbehorende regels 
en bijlagen; 

2. de grondexploitatie Hofsteeweg vast te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 20 oktober 2020 (113868) 
 
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. 3 november 2020. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 

 
 
 
 
 

 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
 

 


