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Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Voorstel gecombineerde afwikkeling moties en toezeggingen 
gebiedsprocessen, -fondsen en vormen van participatie (65103) 
 
Besluit: 
In te stemmen met het versturen van de raadsbrief Voorstel gecombineerde 
afwikkeling motie en toezeggingen gebiedsprocessen, -fondsen en 
bijbehorende memo participatievormen. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

2.  Ontwerp omgevingsvergunning Hardenbergerweg 19 in Loozen (bouw van 
een bijgebouw van 150 m2 buiten het woonbestemmingsvlak) (65051) 
 
Besluit: 
In te stemmen met het bekendmaken en ter inzage leggen van de ontwerp 
omgevingsvergunning Hardenbergerweg 19 in Loozen voor de bouw van een 
bijgebouw van 150 m2 buiten het woonbestemmingsvlak. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Programma mobiliteit (64097) 
 
Besluit: 

 het aangepaste Programma Mobiliteit voor inspraak vrij te geven; 

 indieners van een reactie tijdens het samenspraaktraject te informeren door 
brief; 

 nu de inspraakprocedure deels de zomervakantie beslaat, wordt de 
terinzagelegging met 2 weken verlengd en wordt de terinzagelegging na 4 
weken nogmaals gepubliceerd. 

 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Vaststellen wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Schuineslootweg 156 Schuinesloot'' (omzetting van de agrarische 
bestemming naar een woonbestemming) (63450) 
 
Besluit: 
1. het wijzigingsplan ''Wijziging Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, 

Schuineslootweg 156 Schuinesloot'' ongewijzigd vast te stellen met daarbij 
als ondergrond (O_NL.IMRO.0160.WBP00043.dgn) en als digitale planversie 
(NL.IMRO.0160.WBP00043-VG01); 

2. geen exploitatieovereenkomst vast te stellen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Ontwerp haven Vecht Hardenberg (61604) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het programma van eisen en het voorlopig ontwerp. 
2. Programma van eisen en het voorlopig ontwerp vrij te geven voor inspraak. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

6.  Toekenning subsidiebijdragen zorg en waardering natuur 2020 (60492) 
 
Besluit: 
1. 8 subsidie bijdragen voor een totaalbedrag van € 21.588,- toe te kennen 

voor activiteiten die bijdragen aan de zorg en waardering voor natuur en 
biodiversiteit; 

2. de overige 3 aanvragen af te wijzen aangezien niet aan de voorwaarden 
wordt voldaan;  

3. mandaat te verlenen aan de Algemeen Directeur tot het nemen van 
besluiten op grond van de Subsidieregeling zorg en waardering voor natuur 
2019-2022 met toestemming om ondermandaat te verlenen. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Communicatieplan 1,5 meter buitenruimte centrum Hardenberg (71108) 
 
Besluit: 
1. Het communicatieplan uit laten voeren voor Hardenberg centrum e.o.; 
2. Deze actie te vermelden bij de 2e berap 2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

8.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 23 juni 2020 (70480) 
 
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. 7 juli 2020. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 

 
 
 
 
 

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

 


