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Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

1.  Intentieverklaring NOVEX Regio Zwolle (413618) 
 
Besluit: 
1. Om op 8 november 2022 einde dag Regio Zwolle te berichten dat het 

college akkoord is met de tekst van de Intentieverklaring “Samen verder 
met ruimtelijke ontwikkeling Regio Zwolle”. 

2. De burgemeester de heer M.W. Offinga namens het college de 
Intentieverklaring te laten ondertekenen. 

3. De Intentieverklaring Regio Zwolle inclusief de ontwikkelingen t.a.v. het 
NOVEX-gebied Regio Zwolle ook te betrekken bij de Informatiesessie 
met de raad over de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle, waarvoor de 
datum van 13 december 2022 gereserveerd is. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

2.  Subsidieaanvragen Chaletpark Het Stoetenslagh te Rheezerveen (410387) 
 
Besluit: 
1. Aan de Vereniging Chaletpark het Stoetenslagh te Rheezerveen, in het 

kader van de pilot Vitale Vakantieparken Vechtdal toe te kennen een 
subsidie van € 24.090,50 voor het plaatsen van 4 ondergrondse 
vuilcontainers (huis-, glas- en groenafval). 

2. Bijgevoegde subsidiebeschikking (bijlage 1) aan het bestuur van het 
chaletpark toe te sturen. 

3. De aanvraag van een subsidie van € 32.167,65 voor het onderdeel 
bestraten van de parkeerplaats niet toe te kennen.  

 
 
 
 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

3.  Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle (411504) 
 
Besluit: 
1. Conform het voorstel van Regio Zwolle: na consultatie van de raad ten 

aanzien van de Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle als volgt te 
besluiten: (cursieve tekst conform voorstel in de brief van Regio Zwolle). 
• De Verstedelijkingsstrategie Regio Zwolle te onderschrijven als 

samenwerkingsproduct van de regio, waarmee een regio brede basis 
wordt gelegd voor samenwerking en afspraken binnen Regio Zwolle en 
tussen Rijk en Regio. 

• Colleges/DB-en van de betrokken partijen verbinden zich aan de 
strategie en spannen zich gezamenlijk in om deze strategie uit te 
werken. 

2. De Verstedelijkingsstrategie en bovenstaande voorgenomen 
besluitvorming te agenderen voor consultatie van de raad, in een sessie 
met de raad over de Actuele ontwikkelingen Regio Zwolle, zoals 
gevraagd door het presidium. In overleg met de griffie is hiervoor de 
Informatieve sessie op  
13 december 2022 gereserveerd. 

3. Regio Zwolle/de Stuurgroep Verstedelijkingsstrategie na deze 
consultatie van de raad te berichten over de bevindingen en de 
definitieve besluitvorming in het college. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

4.  Sponturfwijk 2 Balkbrug Beslissing op bezwaar (400309) 
 
Besluit: 
1. een beslissing op het bezwaarschrift - gericht tegen het besluit van 25 mei 

2022 waarbij de aangevraagde omgevingsvergunning voor het bouwen van 
een kapschuur op het perceel Sponturfwijk 2 te Balkbrug is geweigerd - te 
nemen; 

2. het bezwaarschrift op advies van de Commissie Bezwaarschriften 
ongegrond te verklaren. 

 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

5.  Ontwerpwijzigingsplan "Wijziging bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Stobbeplasweg 2-4, Slagharen" voor het wijzigen van de 
bestemming naar een woonbestemming en het slopen van 
landschapsontsierende bebouwing (412066) 
 
Besluit: 
1. Geen milieueffectrapport te laten maken. 
2. In te stemmen met het ontwerpwijzigingsplan ''Wijziging 

bestemmingsplan Buitengebied Hardenberg, Stobbeplasweg 2-4, 
Slagharen" met identificatienummer NL.IMRO.0160.WBP00062-OW01. 

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

 
 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

6.  Omgevingsvergunning (uitgebreide procedure) voor het bouwen van een 
(bedrijfs)woning aan de Zwarte Dijk 38a in Lutten (395978) 
 
Besluit: 
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning ten behoeve van het bouwen 
van een (bedrijfs)woning op het perceel Zwarte Dijk 38a in Lutten vast te 
stellen en de bijbehorende procedure op te starten. 
 

Collegevoorstel 
Ruimtelijk Domein 

7.  Beantwoording schriftelijke vragen fractie PvdA over financiële situatie 
Saxenburgh Medisch Centrum (410907) 
 
Besluit: 
akkoord te gaan met de beantwoording van de schriftelijke vragen van de 
PvdA fractie. 
 

Brief/ memo 
Maatschappelijk 

Domein 

8.  Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, 
Semmelinksdijk 5 en 5a Lutten” (betreft actualisering van een 
woonbestemming) (409956) 
 
Besluit: 
WIJ STELLEN DE GEMEENTERAAD VOOR OM TE BESLUITEN: 
1. In te stemmen met het zienswijzenverslag met betrekking tot de 

ingekomen zienswijze op het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied 
Hardenberg, Semmelinksdijk 5 en 5a Lutten” waarbij de zienswijze 
wordt overgenomen. 

2. Het bestemmingsplan “Buitengebied Hardenberg, Semmelinksdijk 5 en 
5a Lutten” ten opzichte van het ontwerp gewijzigd vast te stellen: 
I. op de verbeelding een bouwvlak op te nemen voor het perceel 

Semmelinksdijk 5a waarbij herbouw of nieuwbouw van de woning in 
het bouwvlak gebouwd moeten worden; 

II. in de regels in artikel 3.2.2. lid h te wijzigen in: in afwijking van het 
bepaalde onder g is ter plaatse van de bouwaanduiding 'specifieke 
bouwaanduiding - 1' uitsluitend een woning, met 1 bouwlaag en een 
maximale bouwhoogte van 4 m met een dakhelling van 0° 
toegestaan; 

III. in de regels artikel 3.2.2.j toe te voegen die als volgt luidt: in het geval 
van nieuw- of herbouw van woningen geldt dat woningen op de 
bestaande locatie danwel binnen een bouwvlak dienen te worden 
gebouwd, met dien verstande dat ter plaatse van de aanduiding 
'specifieke bouwaanduiding - 1' geen nieuw of herbouw van een 
woning is toegestaan; 

 
een en ander overeenkomstig de bij dit besluit behorende 
verbeelding, regels en toelichting met als elektronische planversie 
NL.IMRO.0160.0000BP00298-VG01 en als ondergrond 
(O_NL.IMRO.0160.0000BP00298.dgn). 

3. Geen exploitatieplan vast te stellen.  
 

Raadsvoorstel 
Ruimtelijk Domein 



Nr. Onderwerp / Besluit Type/ Afd 

9.  Besluitenlijst b&w vergadering d.d. 1 november 2022 (414251) 
 
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. 15 november 2022. 
 
Secretaris,      Burgemeester, 
 
 
 
 
 
 
I.A.A. Oostmeijer-Oosting    M.W. Offinga 
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