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Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Planschadeverzoek De Hoge Esch 62 Gramsbergen (441368) 
 
Besluit: 
1. De aanvraag om tegemoetkoming in planschade met betrekking tot de 

onroerende zaak De Hoge Esch 62 Gramsbergen, conform het advies en de 
overwegingen van Langhout & Wiarda van 24 november 2022, ontvankelijk 
te verklaren en toe te wijzen. 

2. Een drempel voor het normale maatschappelijke risico van 5% toe te 
passen. 

3. Aan aanvrager een tegemoetkoming in planschade toe te kennen ten 
bedrage van € 3.750,-- te vermeerderen met de wettelijke rente vanaf de 
datum van ontvangst van de aanvraag, d.d. 11 mei 2022, 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 dekken uit de grondexploitatie “Garstlanden IV”. 
6. De aanvrager in kennis te stellen van het besluit middels bijgaande 

antwoordbrief.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Planschadeverzoek Dorpsstraat 10 Kloosterhaar (431809) 
 
Besluit: 
1.  Conform het advies en de overwegingen van Langhout & Wiarda van  

8 november 2022: 
a.   de aanvraag om tegemoetkoming in planschade met betrekking tot de 

onroerende zaak Dorpsstraat 10 te Kloosterhaar ontvankelijk te 
verklaren; 

b.   een drempel voor het normale maatschappelijke risico van 4% toe te 
passen; 

c.   de aanvraag om tegemoetkoming in planschade af te wijzen. 
2.  De aanvrager in kennis te stellen van het besluit middels bijgaande brief. 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

3.  Ontwerp omgevingsvergunning percelen Doorbraakweg 51 en 53 in Holtheme 
(betreft bouw van een 2e bedrijfswoning buiten het bouwvlak) (441005) 
 
Besluit: 
1. Geen milieurapport te laten maken. 
2. De ontwerp omgevingsvergunning voor de bouw van een tweede 

bedrijfswoning buiten het bouwvlak op het perceel Doorbraakweg 51 - 53 in 
Holtheme te verlenen. 

3. De procedure te starten door het bekendmaken en ter inzage te leggen van 
het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

4.  Aanwijzen stembureaus voor de verkiezingen voor de leden van Provinciale 
Staten van Overijssel, de leden van het Algemeen Bestuur van de 
waterschappen Vechtstromen en Drents Overijsselse Delta (429888) 
 
Besluit: 
De stembureaus voor de verkiezingen voor de leden van de Provinciale Staten 
van Overijssel, de leden van het Algemeen Bestuur van waterschap 
Vechtstromen en de leden van het Algemeen Bestuur van het waterschap 
Drents Overijsselse Delta aan te wijzen. 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

5.  Subsidieregeling Pak je kans-fonds 2023 (437184) 
 
Besluit: 
De subsidieregeling Pak je kans-fonds 2023 vast te stellen per 1 januari 2023 en 
deze op gebruikelijke wijze te publiceren. 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 

6.  Convenant beschermd wonen 2023 (431487) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het convenant regionale samenwerking beschermd 

wonen en maatschappelijke opvang regio IJssel-Vecht 2023 conform  
bijlage 2. 

2. Het – door de burgemeester – ondertekenen van de volmacht waardoor 
wethouder L.L. Verschuur namens de gemeente het convenant beschermd 
wonen en maatschappelijke opvang 2023 kan ondertekenen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 
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7.  Vaststelling bestemmingsplan 'Hardenberg, Marslanden II, schoolgebouw en 
sportvelden' (401537) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE RAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. Voor het bouw- en woonrijp maken een aanvullend krediet van  

€ 215.000 beschikbaar te stellen. 
2. Voor de bouw van de hockeyaccommodatie een aanvullend krediet van  

€ 600.000 beschikbaar te stellen. 
3. De resterende middelen ad € 226.000 voor aankoop van de gronden in te 

zetten voor de realisatie van de accommodatie. 
4. De financiële consequenties van beslispunt 1 t/m 3 te verwerken in de eerste 

bestuursrapportage 2023. 
5. In te stemmen met de 'Notitie over de zienswijzen op het 

ontwerpbestemmingsplan ‘Hardenberg, Marslanden II, schoolgebouw en 
sportvelden’. 

6. Het bestemmingsplan 'Hardenberg, Marslanden II, schoolgebouw en 
sportvelden' gewijzigd vast te stellen in die zin dat aan de oostzijde een 
kleine strook is toegevoegd, een en ander overeenkomstig de bij dit besluit 
behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de 
elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00378-VG01). 

7. De notitie 'Beeldkwaliteit ontwikkeling locatie schoolgebouw en 
sportvelden Marslanden II' gewijzigd vast te stellen. 

8. 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.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 20 december 2022 (449986) 
 
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. 17 januari 2023. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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