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Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Prestatieafspraken 2023 Vechtdal (427035) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met de Prestatieafspraken Vechtdal Wonen-Hardenberg 

2023. 
2. De burgemeester voor te stellen om wethouder Breukelman te 

machtigen om de prestatieafspraken namens de gemeente te 
ondertekenen. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, Gramsbergerweg 86-
88, Hardenberg" en ontwerp-omgevingsvergunning voor het herbegrenzen 
van het bouwvlak en het omzetten van de tweede bedrijfswoning naar een 
plattelandswoning (425395) 
 
Besluit: 
1. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied 

Hardenberg, Gramsbergerweg 86-88, Hardenberg" met 
identificatienummer NL.IMRO.0160.0000BO00419-OW01. 

3. In te stemmen met de ontwerp-omgevingsvergunning voor het 
vergroten en verbouwen van de plattelandswoning op het perceel 
Gramsbergerweg 88 in Hardenberg. 

4. Het ontwerpbestemmingsplan en de ontwerp-omgevingsvergunning 
gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen met 
toepassing van de Coördinatieverordening, zoals vastgesteld op 27 mei 
2014. 

 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

3.  Evaluatie horeca De Voorveghter (420956) 
 
Besluit: 
1. kennis te nemen van de rapportage Evaluatie Horeca Seizoen 2021-2022 

theater De Voorveghter; 
2. in het voorjaar van 2023 een definitief besluit te nemen betreffende een 

toekomstbestendige horecavoorziening in De Voorveghter. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

4.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie CDA over PAS-melders (423503) 
 
Besluit: 
De schriftelijke raadsvragen van de CDA-fractie over de PAS-melders per 
brief te beantwoorden. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

5.  Vaststelling bestemmingsplan 'Bergentheim, woongebied Möllincksvaart 
fase 3' en beeldkwaliteitsplan 'Möllincksvaart fase 3' (418001) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE RAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. In te stemmen met de 'Notitie over de zienswijze op het 

ontwerpbestemmingsplan ‘Bergentheim, woongebied Möllincksvaart 
fase 3'. 

2. Het bestemmingsplan 'Bergentheim, woongebied Möllincksvaart fase 3' 
gewijzigd vast te stellen, in die zin dat op de verbeelding een aanduiding 
is opgenomen m.b.t. trillingshinder en dat in de regels is opgenomen dat 
bij aanvragen binnen dit aanduidingsgebied voldaan moet worden aan 
de streefwaarden m.b.t. trillingshinder, een en ander overeenkomstig de 
bij dit besluit behorende verbeelding, regels en toelichting en 
overeenkomstig de elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00389-
VG01). 

3. Het beeldkwaliteitsplan 'Möllincksvaart fase 3' vast te stellen. 
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 

6.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 29 november 2022 (428592) 
 
Besluit: 
Het college stelt de besluitenlijst vast. 

Besluitenlijst 
Concernstaf 

 

 
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente 
Hardenberg d.d. 13 december 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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