
 

 

 

 

Openbaar 

Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 76027 

Vergaderdatum 7 juli 2020 

Aanwezig drs. J.W. Wiggers, burgemeester 
M. Breukelman, A.H. te Rietstap, J. ten Kate en B.M. Luiten, wethouders 
E.C.B. Hoitink, loco-secretaris 

Afwezig I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris 

 
 
 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

1.  Raadsbrief energieneutrale agrarische bedrijven (72064) 
 
Besluit: 
Het rapport “Energieneutrale agrarische bedrijven” met de begeleidende 
brief toe te sturen aan de leden van de raad. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Radewijkerweg 64, 
Radewijk' voor het toepassen van rood voor rood en het splitsen van de 
bestaande boerderij (71206) 
 
Besluit: 
In te stemmen met het bekendmaken en ter inzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Radewijkerweg 64, 
Radewijk' voor het toepassen van rood voor rood en het splitsen van de 
bestaande boerderij. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, de Kerkdijk 24, 
Lutten' voor het gedeeltelijk herzien van de bestemming, het mogelijk 
maken van een bijgebouw en het toestaan van een kleinschalig 
motorreparatiebedrijf (71181) 
 
Besluit: 
In te stemmen met het bekendmaken en ter inzage leggen van het 
ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, de Kerkdijk 24, 
Lutten' voor het gedeeltelijk herzien van de bestemming, het mogelijk 
maken van een bijgebouw en het toestaan van een kleinschalig 
motorreparatiebedrijf. 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

4.  Omgevingsvergunning drijvend zonnepark Kloosterhaar (70953) 
 
Besluit: 
1. De omgevingsvergunning voor een drijvend zonnepark aan de 

Verlengde Broekdijk 29a in Kloosterhaar onder voorschriften te 
verlenen. 

2. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Ommerkanaal 12 en 
12a Dedemsvaart’ (uitvoering van de rood voor rood regeling) (68173) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het bekendmaken en ter inzage leggen van het 

ontwerpbestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg, Ommerkanaal 
12 en 12a Dedemsvaart’ voor het toevoegen van één woning met 
toepassing van Rood voor Rood. 

2. In te stemmen met het bekendmaken en ter inzage leggen van het 
ontwerpbesluit hogere grenswaarden Wet geluidhinder. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Verlengen bodemkwaliteitskaart en vaststellen achtergrondwaarden 
parameter PFAS (63696) 
 
Besluit: 
1. de geldigheidsduur van de huidige bodemkwaliteitskaart te verlengen; 
2. vast te stellen van de bodemkwaliteitskaart voor PFAS; 
3. in 2021 te starten met het actualiseren van de bodembeheernota voor 

vaststelling in 2023. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Een ontwerpbesluit te nemen voor diverse (ver)bouwwerkzaamheden 
binnen de bestaande inrichting aan de Ommerweg 67 in Balkbrug (60488) 
 
Besluit: 
Een ontwerpbesluit Omgevingsvergunning te nemen voor diverse 
(ver)bouwwerkzaamheden binnen de bestaande inrichting aan de 
Ommerweg 67 in Balkbrug (Veldzicht). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

8.  Ontwerpbestemmingsplan 'Hardenberg, Marslanden II, Havezate Es' en 
ontwerp beeldkwaliteitsplan 'Hardenberg Marslanden Havezate Es' (57215) 
 
Besluit: 
 In te stemmen met het 'Eindverslag inspraakprocedure en vooroverleg 

voorontwerp bestemmingsplan 'Hardenberg, Marslanden II, Havezate 
Es''. 

 De indieners van een inspraakreactie te informeren over de reactie op 
hun inspraak en over het vervolg van de procedure. 

 Geen MER op te stellen en geen m.e.r.-procedure te doorlopen. 
 In te stemmen met het ontwerp van het bestemmingsplan 

'Hardenberg, Marslanden II, Havezate Es. 
 In te stemmen met het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan 

'Hardenberg, Marslanden Havezate Es'. 
 Het ontwerp van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan 

gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

9.  Verlenging convenant bollenteelt gemeente Hardenberg (33836) 
 
Besluit: 
1. kennis te nemen van de uitkomsten van de in januari gehouden 

evaluatie van het convenant bollenteelt Hardenberg; 
2. in te stemmen met de ondertekening van een aangepast convenant 

bollenteelt Hardenberg, voor een periode van drie jaar; 
3. de burgemeester te verzoeken wethouder Te Rietstap te machtigen om 

namens het college het convenant te ondertekenen; 
4. de gemeenteraad te informeren door middel van brief. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

10.  Communicatieplan MJP Duurzaam Hardenberg 2020-2024 (74968) 
 
Besluit: 
In te stemmen met het versturen van raadsbrief Communicatieplan 
Meerjarenprogramma Duurzaam Hardenberg 2020-2024 en bijbehorend 
communicatieplan. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

11.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie 50Plus - troostbomen op de 
begraafplaatsen (74488) 
 
Besluit: 
Het college gaat akkoord met de beantwoording van de schriftelijke 
vragen. 
 

Brief/ memo 
Openbaar Gebied 

12.  Inclusief spelen (71924) 
 
Besluit: 
De raad informeren over de wijziging in het plan voor inclusief spelen. 
 
 

Brief/ memo 
Openbaar Gebied 



 

Nr. Onderwerp/besluit Type/ Afd 

13.  Communicatie minimabeleid (71838) 
 
Besluit: 
De gemeenteraad per raadsbrief te informeren over de communicatie 
vanuit het minimabeleidsplan 'een eerlijke kans voor iedereen'. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

14.  Beantwoording schriftelijke vragen D66 en PvdA over 
gewasbeschermingsmiddelen (71153) 
 
Besluit: 
In te stemmen met de beantwoording van de gestelde vragen over de 
effecten van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in de landbouw. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

15.  Voorstel tot het actualiseren van de bebouwde kom Dedemsvaart (23300) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
De (geactualiseerde) grenzen van de bebouwde kom van Dedemsvaart vast 
te stellen door middel van bijgevoegd kombesluit. 
 

Raadsvoorstel 
Openbaar Gebied 

16.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 30 juni 2020 (76046) 
 
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. 14 juli 2020. 
 
 
Loco-secretaris,     Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
E.C.B. Hoitink      drs. J.W. Wiggers 
 

 


