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Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Planschadeverzoek Grachtstraat 7 Sibculo (329729) 
 
Besluit: 
1. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade met betrekking tot de 

onroerende zaak Grachtstraat 7 Sibculo, conform het advies en de 
overwegingen van Langhout & Wiarda van 21 april 2022, ontvankelijk te 
verklaren en toe te wijzen. 

2. Een drempel voor het normale maatschappelijke risico van 4% toe te 
passen. 

3. Een tegemoetkoming in planschade toe te kennen van, in totaal, € 2.000 
aan de eigenaren van de onroerende zaak, te vermeerderen met de 
wettelijke rente vanaf de datum van ontvangst van de aanvraag, d.d. 23 
december 2021, tot aan de dag van uitkering van de tegemoetkoming. 

4. Over te gaan tot uitbetaling van de tegemoetkoming in planschade en 
restitutie van het betaalde drempelbedrag, na onherroepelijk worden van 
het besluit. 

5. De kosten te verhalen op de derde-belanghebbende, na onherroepelijk 
worden van het besluit. 

6. De eigenaren van de onroerende zaak en de derde-belanghebbende in 
kennis te stellen van het besluit middels bijgaande brieven. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Planschadeverzoek Kerkstraat 11 Sibculo (329728) 
 
Besluit: 
1. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade met betrekking tot de 

onroerende zaak Kerkstraat 11 Sibculo, conform het advies en de 
overwegingen van Langhout & Wiarda van 21 april 2022, ontvankelijk te 
verklaren en toe te wijzen. 

2. Een drempel voor het normale maatschappelijke risico van 4% toe te 
passen. 

 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

Vervolg punt 2. 
 

3. Aan aanvrager een tegemoetkoming in planschade toe te kennen ten 
bedrage van € 8.000 te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de 
datum van ontvangst van de aanvraag, d.d. 12 oktober 2021, tot aan de 
dag van uitkering van de tegemoetkoming. 

4. Over te gaan tot uitbetaling van de tegemoetkoming in planschade en 
restitutie van het betaalde drempelbedrag, na onherroepelijk worden van 
het besluit. 

5. De kosten te verhalen op de derde-belanghebbende, na onherroepelijk 
worden van het besluit. 

6. De aanvrager en derde-belanghebbende in kennis te stellen van het 
besluit middels bijgaande brieven. 

 

3.  Herstelakte juiste tenaamstelling strook grond (80 m2) De Steenmaat te 
Gramsbergen (328947) 
 
Besluit: 
Mee te werken aan de juiste tenaamstelling van een strook grond aan De 
Steenmaat te Gramsbergen middels een herstelakte. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

4.  Beantwoording Woo-verzoek Realistisch Duurzaam Bergentheim en 
Initiatiefgroep Kloosterhaar Oost (325882) 
 
Besluit: 
Bijgaand besluit met bijlagen te verstrekken aan verzoekers, Realistisch 
Duurzaam Bergentheim (RDB) en Initiatiefgroep Kloosterhaar Oost (IKO). 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

5.  Inzet De Stuw inzake opvang Oekraïense vluchtelingen (325206) 
 
Besluit: 
1. Aan de Stuw de opdracht te verstrekken voor het uitvoeren van het 

locatiebeheer voor de opvang van Oekraïnse vluchtelingen. 
2. De hiervoor benodigde middelen toe te kennen. 
3. Deze middelen te bekostigen uit de bijdrage die de gemeente 

Hardenberg ontvangt van het rijk voor de opvang van Oekraïnse 
vluchtelingen. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

6.  Kredietaanvraag opvang en verstrekkingen Oekraïense vluchtelingen 
(327088) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
• Een budget van 2,1 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de opvang 

van en verstrekkingen aan Oekraïense vluchtelingen voor de duur van een 
half jaar, en deze kosten te dekken uit de daarvoor bedoelde 
rijksregelingen. 

• De financiële consequenties te verwerken bij de 10e begrotingswijziging 
2022. 

Raadsvoorstel 
Concern 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

7.  Vaststelling bestemmingsplan 'Balkbrug, Molenweg 4' (realisatie nieuwe 
supermarkt met parkeerterrein) (270335) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. In te stemmen met de 'Notitie over de zienswijze op het 

ontwerpbestemmingsplan 'Balkbrug, Molenweg 4'. 
2. De ingekomen zienswijze op het ontwerp van het bestemmingsplan 

'Balkbrug, Molenweg 4' niet over te nemen. 
3. Het bestemmingsplan 'Balkbrug, Molenweg 4' ongewijzigd vast te stellen, 

een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende verbeelding, 
regels en toelichting en overeenkomstig de elektronische versie 
(NL.IMRO.0160.0000BP00175-VG01). 

4. Geen exploitatieplan vast te stellen omdat het verhaal van de kosten over 
de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. 

 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

8.  Het gewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hardenberg, Geert Migchelsweg 18a, Slagharen' voor het bouwen van een 
nieuwe woning met sloopvoorwaarde (246465) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1.   De Notitie zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied 

Hardenberg, Geert Migchelsweg 18a, Slagharen'' vast te stellen, waarbij 
de zienswijzen worden overgenomen. 

2.  Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Geert Migchelsweg 
18a, Slagharen' gewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit 
behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de 
elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00363-VG01), in die zin dat: 
• het erfinrichtingsplan in het ruimtelijke kwaliteitsplan dat als bijlage 

bij de regels is gevoegd, is gewijzigd; 
• op de verbeelding het bouwvlak voor de woonunit is verplaatst; 
• op de verbeelding de bestemmingsvlakken zijn gewijzigd; 
• in de regels de maten voor de woonunit zijn gewijzigd, zodat deze 

aansluiten bij de maten die gelden voor het vergunningsvrij realiseren 
van een mantelzorgunit 

3.  Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal van de kosten over 
de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd. 

4.  Bij gedeputeerde Staten van Overijssel een verzoek in te dienen om de 
bekendmaking van dit vaststellingsbesluit eerder te laten plaatsvinden 
dan is bepaald in artikel 3.8 Wro. 

 
 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 
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9.  Vaststelling bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Rheezerweg 87a 
Rheeze, De Kolonie 1 Balkbrug en 't Lijntje 16 Bruchterveld' (326186) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Te reageren op de zienswijzen zoals verwoord in de zienswijzennota. 
2. Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Rheezerweg 87a 

Rheeze, De Kolonie 1 Balkbrug en ’t Lijntje 16 Bruchterveld’' met 
identificatienummer NL.IMRO.0160.0000BP00376-VG01 ongewijzigd vast 
te stellen. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen. 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

10.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 24 mei 2022 (332787) 
 
Besluit: 
Het college stelt de besluitenlijst vast. 
 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

11.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 25 mei 2022 (335970) 
 
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. 7 juni 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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