Openbaar
Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders
Zaaknummer

24916

Vergaderdatum

4 februari 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.
1.

Onderwerp/besluit
Verzoek om planologische principe uitspraak voor het toepassen van Rood
voor Rood op het perceel Burgerkamp 4 in Loozen (24206)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
In principe en onder voorwaarden medewerking verlenen aan het verzoek tot
het herzien van het bestemmingsplan voor het perceel Burgerkamp 4 in
Loozen met toestemming voor het toepassen van Rood voor Rood, conform
bijgaande brief.
2.

Verzoek planologisch principe-uitspraak percelen Holthonerweg 18 en
Scheerseweg 1 in Holthone (o.a. realisatie woningsplitsing en toepassing van
de rood-voor-rood-regeling) (24076)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
1.
In beginsel en onder voorwaarden in te stemmen met de toepassing van
de rood-voor-rood-regeling op het perceel Scheerseweg 1 in Holthone.
2.
In beginsel en onder voorwaarden in te stemmen met de splitsing van
een voormalige boerderij en het informeel gebruik van een op te
knappen karakteristieke schuur op het perceel Holthonerweg 18 in
Holthone.
3.
In beginsel en onder voorwaarden in te stemmen met het voornemen
tot een algehele herziening (actualisatie) voor het grondgebied van
Landgoed De Groote Scheere.
3.

Ontwerp-omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het splitsen van
de burgerwoning op het perceel Veldingerveldweg 22 en 22a in Den Velde
(23913)
Besluit:
De ontwerp omgevingsvergunning voor het splitsen van een burgerwoning
met inwoonsituatie naar twee zelfstandige wooneenheden op het perceel
Veldingerveldweg 22 en 22a in Den Velde ter inzage te leggen.

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr.
4.

Onderwerp/besluit
Vaststellen omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het splitsen
van de woning op het perceel Westeindigerdijk 6 en 6i in Loozen (23908)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
Een omgevingsvergunning met voorschriften te verlenen voor de activiteiten
bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening voor de splitsing
van de woning op het perceel Westeindigerdijk 6 en 6i in Loozen.
5.

Verzoek om een planologische principe-uitspraak met betrekking tot het
omzetten van de agrarische bestemming van het perceel Langewijk 416 en
416a in Dedemsvaart in een woonbestemming met daarbij deels de
mogelijkheid voor lichte bedrijvigheid (23737)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:
In principe instemmen met het omzetten van de agrarische bestemming van
het perceel Langewijk 416 en 416a in Dedemsvaart in een woonbestemming
met daarbij de mogelijkheid voor lichte bedrijvigheid op nummer 416a.
6.

Aanwijzing nieuwe Natura 2000-gebieden (23334)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:

Bijgevoegde gezamenlijke brief van de gemeenten Staphorst, De
Wolden en Hardenberg vast te stellen en wethouder Te Rietstap te
machtigen deze te ondertekenen.

In deze brief het standpunt toe te lichten dat er momenteel geen nieuwe
Natura 2000-gebieden aangewezen moeten worden.

De brief mede namens de benoemde organisaties uit de agrarische en
bouwsector te versturen aan de Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit.
7.

VTH-uitvoeringsprogramma 2020 (jaaropdracht) aan de Omgevingsdienst
IJsselland (23149)
Besluit:
1.
Kennis te nemen van het VTH-Uitvoeringsprogramma IJsselland met
daarin verwerkt de Jaaropdracht 2020 aan de Omgevingsdienst
IJsselland en in te stemmen met de inhoud.
2.
Dekking van eventuele extra kosten (voor taken o.g.v. art. 6 GR) via de
1e Bestuursrapportage.

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr.
8.

Onderwerp/besluit
Aanpassing Subsidieregeling Programmalijn Maatschappelijk Domein en
aanvullende criteria amateurkunst (19509)

Type/ Afd
Collegevoorstel
Maatschappelijk
Domein

Besluit:
1.
In te stemmen met de aangepaste Subsidieregeling Programmalijn
Maatschappelijk Domein en, als onderdeel van deze subsidieregeling, de
aanvullende criteria amateurkunst.
2.
Voor 2020 en 2021 een overgangsregeling te treffen voor het Regionaal
Vrijetijdsorkest en Twirlvereniging Talitha Slagharen door het verschil
tussen de subsidie op basis van de oude en nieuwe methodiek voor 2020
en 2021 te compenseren voor respectievelijk 100% en 50%.
3.
Voor 2020 aan de Stichting Hafabra een subsidie te verlenen van €
53.412,00.
4.
Voor 2020 voor de overige amateurkunstinstellingen een budget
beschikbaar te stellen van € 26.650,00.
5.
Met de Stichting Hafabra bijgaande (uitvoerings)overeenkomsten 20202023 af te sluiten.
6.
Wethouder B.M. Luiten te machtigen namens het college de, onder punt
5 bedoelde overeenkomsten te ondertekenen.
7.
De te verlenen subsidies ten laste te brengen van de daarvoor
beschikbare budgetten.
9.

Vaststelling uitwerkingsplan 'Bransveen 2e fase' (15729)

Collegevoorstel
Ruimtelijk Domein

Besluit:

Het uitwerkingsplan 'Bransveen, fase 2' ongewijzigd vaststellen, een en
ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, regels
en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie
(NL.IMRO.0160.UWP00004-VG01).

Niet tegemoet te komen aan de ingekomen zienswijze op het ontwerp
van het uitwerkingsplan 'Bransveen, fase 2'.
10. Vragen fractie Groen Links omtrent gaswinning (24794)

Brief/ memo
Ruimtelijk Domein

Besluit:
Vragen Groen Links met bijgevoegde conceptbrief beantwoorden.
11. Beeldkwaliteitsplan en grondexploitatie 'Bransveen, fase 2' (16008)
Besluit:

Kennis te nemen van het besluit van B&W d.d. 4 februari 2020 tot
vaststelling van het uitwerkingsplan 'Bransveen, fase 2'.

Het beeldkwaliteitsplan 'Bransveen, fase 2' vast te stellen.

De grondexploitatie 'Bransveen fase 2' vast te stellen.

Raadsvoorstel
Ruimtelijk Domein

Nr.

Onderwerp/besluit

Type/ Afd

12. Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 28 januari 2020 (24920)

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. 11 februari 2020.

Secretaris,

Burgemeester,

I.A.A. Oostmeijer-Oosting

drs. J.W. Wiggers

