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Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Ontwerpbestemmingsplan "Buitengebied Hardenberg, Burgerkamp 4 Loozen 
e.o." voor het slopen van landschapsontsierende bebouwing en het bouwen 
van drie compensatiewoningen (333061) 
 
Besluit: 
1. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
2. In te stemmen met het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde voor het 

perceel Sportlaan naast nummer 4 in Bergentheim. 
3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan ''Buitengebied 

Hardenberg, Burgerkamp 4 Loozen e.o." met identificatienummer 
NL.IMRO.0160.0000BP00391-OW01. 

4. In te stemmen met de beeldkwaliteitseisen die als bijlage bij de regels zijn 
gevoegd en horen bij het perceel Volle Urenweg naast 3 in Hoogenweg en 
welke in plaats komen van de regels uit de welstandsnota. 

5. Het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpbesluit Hogere grenswaarde 
gedurende een periode van zes weken ter inzage te leggen. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Gemeentelijke bijdrage voor sportvoorzieningen begroting 2023 (317845) 
 
Besluit: 
• v.v. S.C. Gramsbergen een bijdrage toe te kennen van € 680.000,- voor een 

extra kunstgrasveld en nieuwbouw en uitbreiding van het aantal 
kleedkamers. 

• Tennisver. Gramsbergen een bijdrage toe te kennen van € 96.000,- voor de 
aanleg van 2 padelbanen. 

• Tennisver. De Reest een bijdrage van € 102.500,- toe te kennen voor de 
aanleg van 2 padelbanen. 

• De financiële uitwerking van deze bijdragen op te nemen in de verwerking 
van de begroting 2023, zodat dit voorstel integraal door de gemeenteraad 
kan worden afgewogen bij de behandeling van de begroting 2023. 

 

Collegevoorstel 
Maatschappelijk 

Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

3.  Raadsbrief voortgang Agenda Wonen, programma versnellen woningbouw 
2022 - 2025 en Raadsinformatieavond 14 juni 2022 (332714) 
 
Besluit: 
De raad per brief te informeren over de voortgang van de Agenda Wonen en 
het versnellingsprogramma Woningbouw, mede ter voorbereiding op de 
raadsinformatieavond van 14 juni 2022 rond het thema Wonen. 
 

Brief/ memo 
Ruimtelijk Domein 

4.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 31 mei 2022 (336991) 
 
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. 14 juni 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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