Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders

Zaaknummer

107274

Vergaderdatum

29 september 2020

Aanwezig

M.W. Offinga, 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
1. Planschadeverzoeken Driehoekweg 23 te Stegeren (104975)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
1. Conform het advies en de overwegingen van Langhout & Wiarda van 16 juli
2020:
a. de aanvraag om tegemoetkoming in planschade (ex artikel 6.1 Wro) die
betrekking heeft op het bedrijfsgedeelte van Driehoekweg 23 te Stegeren
ontvankelijk te verklaren, maar af te wijzen en aanvrager hiervan in kennis
te stellen middels brief;
b. de aanvraag om tegemoetkoming in planschade (ex artikel 6.1 Wro) die
betrekking heeft op het woongedeelte van Driehoekweg 23, ontvankelijk
te verklaren en aan aanvrager een tegemoetkoming in schade toe te
kennen ten bedrage van € 1.050,-- te vermeerderen met de wettelijke
rente vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag, d.d. 11 november
2019, tot aan de dag van uitkering van de tegemoetkoming. Aanvrager
hiervan in kennis te stellen middels brief en over te gaan tot uitbetaling
van de tegemoetkoming in planschade en restitutie van het betaalde
drempelbedrag, na onherroepelijk worden van het besluit.
2. De kosten te verhalen op de betrokken derde belanghebbenden en hen in
kennis te stellen van het besluit middels brieven.
2. Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van 4
woningen op de percelen Gouden Regenstraat 19a, b, c en d in Lutten (104643)
Besluit:
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen van 4
woningen op de percelen Gouden Regenstraat 19a, b, c en d in Lutten vast te
stellen en de bijbehorende procedure op te starten.

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr. Onderwerp/besluit
3. Ontwerp herziening omgevingsvisie voor de Landkreis Grafschaft Bentheim
(104188)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
• Kennis te nemen van de verwachte grensoverschrijdende effecten van de
ontwerp herziening omgevingsvisie voor de Landkreis Grafschaft Bentheim.
• Geen zienswijze in te dienen.
4. Ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied Hardenberg, Staarmansweg 7 en 7i
Slagharen'' (omzetting van de agrarische bestemming naar een
woonbestemming met daarbij een woningsplitsing) (104145)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
• In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied
Hardenberg, Staarmansweg 7 en 7i Slagharen''.
• Dit ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter
inzage leggen.
5. Verantwoord ouderschap in echtscheidingssituaties (100931)
Besluit:
1. Een procesbegeleider aan te stellen die:
• met alle relevante maatschappelijke partners een lokaal gedragen visie
ontwikkelt over relatieproblematiek en (complexe) scheidingen en vanuit
deze visie een sluitend lokaal (preventief) hulpaanbod realiseert voor
minderjarige kinderen die betrokken zijn bij een (complexe)
scheidingsituatie;
• een laagdrempelige, centrale plek met kennis en ervaring over relaties en
scheiden ontwikkelt.
2. Een raadsinformatiebrief hierover aan de gemeenteraad te verzenden.
6. Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan ‘Buitengebied
Hardenberg, Ommerkanaal 12 en 12a Dedemsvaart’ (uitvoering van de rood
voor rood regeling) (105203)
Besluit:
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM:
1. De verbeelding, regels en toelichting van het bestemmingsplan
‘Buitengebied Hardenberg, Ommerkanaal 12 en 12a Dedemsvaart’ (met als
elektronische planversie NL.IMRO.0160.0000BP00352-VG01) ongewijzigd
vast te stellen.
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Raadsvoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr. Onderwerp/besluit

Type/ Afd

7. Beantwoording schriftelijke vragen fractie VVD – Vergunning Windparken in
strijd met Europese regels (105281)

Brief/memo
Ruimtelijk Domein

Besluit:
Het college gaat akkoord met de beantwoording van de schriftelijke vragen.

8. Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 22 september 2020 (107277)

Besluitenlijst
Concernstaf

Besluit:
Het college stelt de besluitenlijst vast.

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeesters en wethouders van de gemeente
Hardenberg d.d. 6 oktober 2020.
Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

M.W. Offinga

