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Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Aanwijzingsbesluit afneming verklaring onder eed of belofte gemeente 
Hardenberg (311248) 
 
Besluit: 
1. het aanwijzingsbesluit afneming verklaring onder eed of belofte 

gemeente Hardenberg vast te stellen; 
2. het besluit in werking te laten treden vanaf 11 april 2022. 
 

Collegevoorstel 
Bedrijfsvoering 

2.  Ontwerpbestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Westeindigerdijk 2-
4, Loozen' voor het bouwen van een woning onder sloopvoorwaarde en het 
bouwen van een vervangende woning (318944) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied 

Hardenberg, Westeindigerdijk 2-4, Loozen' met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.0000BP00407-OW01. 

2. In te stemmen met de beeldkwaliteitseisen die staan in het bij de regels 
behorende ruimtelijk kwaliteitsplan en welke in plaats komen van de 
regels uit de welstandsnota. 

3. Het ontwerpbestemmingsplan gedurende een periode van zes weken ter 
inzage te leggen. 

4. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

3.  Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, Kanaalweg-West 
21A Bergentheim" (omzetting recreatieve bestemming naar de 
bestemming Wonen) (304781) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 

Hardenberg, Kanaalweg-West 21A Bergentheim” met 
identificatienummer NL.IMRO.0160.0000BP00385-OW01. 

2. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
3. De bestemmingsplanprocedure te starten door het bekendmaken en ter 

inzage te leggen van het ontwerpbestemmingsplan. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

4.  Ontwerpbestemmingsplan Balkbrug, bedrijventerrein Katingerveld, 
herziening Coevorderweg 34 (287168) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Balkbrug, 

bedrijventerrein Katingerveld, herziening Coevorderweg 34". 
2. De procedure te starten met het bekendmaken en ter inzage leggen van 

het ontwerpbestemmingsplan.  
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Voortzetting Programma Ruimte voor de Vecht 2023 - 2027 (293256) 
 
Besluit: 
• in principe in te stemmen met het voorstel het programma Ruimte voor 

de Vecht een vervolg te geven; 
• nadere voorstellen voor de invulling van het programma voor de periode 

2023 t/m 2027 en een geactualiseerde samenwerkingsovereenkomst 
later dit jaar te beoordelen; 

• voor de financiering van het programma in de begroting van 2023 
rekening te houden met een bedrag van € 50.000,- per jaar en een 
looptijd van 4 jaar (2023 t/m 2027) waarbij jaarlijks € 25.000,- wordt 
gefinancierd vanuit het Gemeentelijk Rioleringsplan; 

• de financiële consequenties mee te nemen in de begroting 2023. 
 

Collegevoorstel 
Openbaar Gebied 

6.  Beantwoording schriftelijke vragen D66-fractie over energiearmoede 
(319406) 
 
Besluit: 
De schriftelijke raadsvragen van de fractie van D66 over energiearmoede 
per brief te beantwoorden. 
 
 
 
 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 
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7.  Het ongewijzigd vaststellen van het bestemmingsplan 'Buitengebied 
Hardenberg, Bruine Kuilenweg 1, Ane' voor het bouwen van twee woningen 
onder sloopvoorwaarde (318899) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. Het bestemmingsplan 'Buitengebied Hardenberg, Bruine Kuilenweg 1, 

Ane' ongewijzigd vast te stellen overeenkomstig de bij dit besluit 
behorende verbeelding, regels en toelichting en overeenkomstig de 
elektronische versie (NL.IMRO.0160.0000BP00384-VG01). 

2. De beeldkwaliteitseisen vast te stellen die staan in het bij de regels 
behorende ruimtelijk kwaliteitsplan en welke voor één van de nieuwe 
woningen in plaats komen van de regels uit de welstandsnota. 

3. 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.  Bezwaar tegen raadsbesluit d.d. 21 december 2021 WVG gronden 
Dedemsvaart tussen Stegerensallee en Van Rooijens Hoofdwijk (304531) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. in te stemmen met het advies van de bezwaarcommissie op het bezwaar 

van 2 februari 2022 ingediend door de heer en mevrouw Klee, tegen het 
raadsbesluit van 21 december 2021; 

2. het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren en het raadsbesluit van 
21 december 2021 in stand te laten. 

 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 

9.  Bezwaar tegen raadsbesluit d.d. 21 december 2021 WVG gronden 
Dedemsvaart tussen Stegerensallee en Van Rooijens Hoofdwijk (296151) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. in te stemmen met het advies van de bezwaarcommissie op het bezwaar 

van 2 februari 2022 van de heer en mevrouw Brama tegen het 
raadsbesluit van 21 december 2021; 

2. het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren en het raadsbesluit van 
21 december 2021 in stand te laten. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 
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10.  Vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Kleine 
Windturbines Bij Agrarische Bedrijven” (284898) 
 
Besluit: 
DE RAAD WORDT VOORGESTELD TE BESLUITEN OM: 
1. In te stemmen met het zienswijzenverslag met betrekking tot 

ingekomen zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 
Hardenberg, Kleine Windturbines Bij Agrarische Bedrijven”. 

2. Het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Kleine Windturbines 
Bij Agrarische Bedrijven” ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vast te 
stellen in die zin dat: 
I. Het toepassingsbereik van dit bestemmingsplan wordt uitgebreid 

met dien verstande dat de afwijkingsbevoegdheid voor kleine 
windturbines voor niet agrarische bestemmingen van toepassing 
wordt verklaard waarbij lid b. als volgt wordt gewijzigd: 
Lid b. “Windturbines zijn niet toegestaan binnen: 
a. 20 meter vanaf de bestemming Leiding-Gas die is opgenomen in 

de geldende bestemmingsplannen zoals genoemd in bijlage 1, 
tenzij de netbeheerder instemt met een korte afstand’. 

b. Ten minste de maximale werpafstand bij tweemaal het nominaal 
toerental van de windturbine vanaf de bestemming ‘Leiding-
Hoogspanning, die is opgenomen in de geldende 
bestemmingsplannen zoals genoemd in bijlage 1, tenzij de 
netbeheerder instemt met een kortere afstand. 

II. De bij onderdeel 2 onder I. bij lid a en b genoemde formulering ook 
wordt toegepast voor de afwijkingsbevoegdheid voor agrarische 
bedrijven bij de algemene regels in de artikelen 4.1.1.b, 4.2.1.b., 
4.3.1.b en wordt verwerkt in de bestemmingsregels bij 5.2.d en 
6.1.f. 

III. artikel 6.1.f wordt aangevuld met de volgende wijziging: Op een 
afstand van 7,85 meter plus een halve rotordiameter vanaf de 
bestemming Verkeer-Railverkeer die is opgenomen in de geldende 
bestemmingsplannen zoals genoemd in bijlage 1, met een 
minimum van 30 meter. 

IV. De artikelen 5.2 en 6.1. worden aangevuld met de voorwaarde dat 
windturbines niet zijn toegestaan in het beschermd stads en 
dorpsgezicht; 
een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
verbeelding, regels en toelichting met als elektronische versie 
NL.IMRO.0160.0000BP00381-VG01 en als 
ondergrond O_NL.IMRO.0160.0000BP00381.dwg. 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 
 
 
 
 
 
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

11.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 26 april 2022 (321180) 
 
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. 17 mei 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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