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Besluitenlijst van de vergadering van burgemeester en wethouders  

 
 

Zaaknummer 389770 

Vergaderdatum 6 september 2022 

Aanwezig M. Breukelman, loco-burgemeester 
L.L. Verschuur, A.H. te Rietstap, W.E. ten Kate, wethouders  
I.A.A. Oostmeijer-Oosting, secretaris  
E.C.B. Hoitink, bestuursadviseur 

Afwezig M.W. Offinga, burgemeester 
 

Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Dutch TechZone: Jaarverslag 2021 / Jaarplan 2022 (381936) 
 
Besluit: 
1. Kennis te nemen van het DTZ jaarplan 2022, het DTZ jaarverslag 2021 en 

de halfjaarsrapportage van DTZ. 
2. Het DTZ jaarplan 2022, het DTZ jaarverslag 2021 en de 

halfjaarsrapportage middels bijgaande brief ter informatie aan te bieden 
aan de raad. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Beslissing op bezwaarschrift Zwingel 2 te Hardenberg (350836) 
 
Besluit: 
1. de bezwaren deels gegrond te verklaren; 
2. het bestreden besluit te herroepen in zoverre dat de motivering van de 

vergunning en de voorschriften worden aangepast en extra 
voorschriften worden toegevoegd overeenkomstig bijgevoegd 
ontwerpbesluit. 
 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

3.  Kaveluitgifteprocedure en kavelprijzen vrije kavels woongebied De Marke III 
in Mariënberg (307558) 
 
Besluit: 
Akkoord te gaan met de voorgestelde verkoopprocedure en kavelprijzen 
met bijbehorende documenten ten behoeve van de uitgifte van vrije 
woningbouwkavels De Marke III in Mariënberg. 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

4.  Kaveluitgifteprocedure en kavelprijzen vrije kavels woongebied 
Marslanden, deelplan Havezate Es in Hardenberg (198799) 
 
Besluit: 
Akkoord te gaan met de voorgestelde verkoopprocedure en kavelprijzen 
met bijbehorende documenten ten behoeve van de uitgifte van vrije 
woningbouwkavels uitbreiding Marslanden, deelplan Havezate Es, fase 1 in 
Hardenberg. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Subsidieregeling waardebon energiebesparende maatregelen woning 
(356020) 
 
Besluit: 
• de "Subsidieregeling waardebon energiebesparende maatregelen 

woning" vast te stellen voor het stimuleren van energiebesparende 
maatregelen in woningen; 

• het subsidieplafond in te stellen op € 234.000; 
• het Duurzaam Bouwloket te mandateren voor de uitvoering van de 

"Subsidieregeling waardebon energiebesparende maatregelen woning". 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

6.  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Landgoed De Groote Scheere” (betreft actualisatie van de 
bestemmingen en het toekennen van een buurtschuur, woonbestemming 
en landschapselementen op het grondgebied van Landgoed De Groote 
Scheere (387397) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1.   In te stemmen met het zienswijzenverslag met betrekking tot de 

ingekomen zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan 
“Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Landgoed De Groote 
Scheere” waarbij de zienswijze wordt overgenomen. 

2.  Het bestemmingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, 
Landgoed De Groote Scheere”, ten opzichte van het ontwerp als volgt 
gewijzigd vast te stellen: 
I.   Op de verbeelding de bestemming ‘Leiding – Gas’ ter hoogte van de 

N377 enkele meters te verplaatsen naar de plek waar de gasleiding 
fysiek ligt. 

II.   In de regels artikel 34 toe te voegen die regelt dat de 
dubbelbestemmingen voorrang krijgen op de 
enkelbestemmingen; een en ander overeenkomstig de bij dit besluit 
behorende verbeelding, regels en toelichting met als elektronische 
planversie NL.IMRO.0160.0000BP00358-VG01 en als ondergrond 
(O_NL.IMRO.0160.0000BP00358.dgn). 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 
 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

7.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 30 augustus 2022 (389762) 
 
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. 13 september 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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