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Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Plan van aanpak uitvoering transitievisie warmte (343742) 
 
Besluit: 
De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsbrief en plan van aanpak te 
informeren over de uitvoering van de transitievisie warmte, de wijze waarop de 
inwoners worden betrokken en de bijbehorende communicatie. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Beslissing op bezwaarschrift inzake grindwasbedrijf Sibculoseweg 102 te 
Westerhaar-Vriezenveensewijk (340839) 
 
Besluit: 
1. Vanwege nieuwe feiten en omstandigheden af te wijken van het advies van 

de commissie bezwaarschriften en het bezwaarschrift, ingekomen op  
10 september 2021, gericht tegen de afwijzing van uw college om handhavend 
op te treden tegen de illegale activiteiten die door het grindwasbedrijf aan de 
Sibculoseweg 102 te Westerhaar-Vriezenveensedijk, in strijd met het 
bestemmingsplan worden uitgevoerd, ontvankelijk maar ongegrond te 
verklaren. 

2. Overeenkomstig het advies van de commissie bezwaarschriften 
proceskosten ten bedrage van € 1.068,- te vergoeden. 

3. Conform de uitspraak van de rechtbank Overijssel van 13 mei 2022 aan 
bezwaarmaker proceskosten en griffierecht te vergoeden. 

4. Gelet op de overweging ten overvloede in het advies van de commissie 
bezwaarschriften, het proces om te komen tot deze beslissing op bezwaar te 
evalueren, teneinde daar lering uit te trekken. 

 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

3.  Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Landgoed De Groote 
Scheere” (actualisatie van de bestemmingen en toekennen van een buurtschuur, 
woonbestemming en landschapselementen op het grondgebied van Landgoed 
De Groote Scheere) (340496) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 

Hardenberg, De Groote Scheere” met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.0000BP00358-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 “Buitengebied Hardenberg, Jachthuisweg 9 
Collendoorn” (omzetting woonbestemming naar een agrarische bestemming 
ten behoeve van een akkerbouwbedrijf) (328839) 
 
Besluit: 
1. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 

Hardenberg, Jachthuisweg 9 Collendoorn” met planidentificatienummer 
NL.IMRO.0160.0000BP00421-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 

5.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 14 juni 2022 (344352) 
 
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. 27 juni 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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