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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 8 november 2022
Tijd 9:00
Locatie A1.32 Kamer
Aanwezigen de heer J.H. Bats, Burgemeester en voorzitter; de heer M. Smit, Wethouder; 

mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer B. Harmsma, Wethouder; de heer M. 
Scheringa, Wethouder; de heer Marco de Graaf, Plaatsvervangend 
gemeentesecretaris  

Afwezigen

2022_B&W_00813 Intentieverklaring 'Samen verder met ruimtelijke ontwikkeling Regio 
Zwolle' 
Het college besluit om:

1. De intentieverklaring ‘Samen verder met ruimtelijke ontwikkeling Regio 
Zwolle’ te onderschrijven en te ondertekenen
2. De burgemeester besluit de ondertekening van de intentieverklaring op te 
dragen aan wethouder Melvin Smit. 

2022_B&W_00814 Bestuurlijke reactie met betrekking tot rapport Rekenkamercommissie 
inzake duurzaamheidsbeleid Steenwijkerland 
Het college besluit om:

De bestuurlijke reactie op het rapport "Rekenkameronderzoek naar 
duurzaamheidsbeleid Steenwijkerland" vast te stellen.

2022_B&W_00820 Geannoteerde bestuurlijke overleggen 

2022_B&W_00811 Doorleveren van twee woningbouwkavels, P. van Oranjelaan 15-17 te 
Willemsoord 
Het college besluit om:

Toestemming te verlenen aan de kopers van de kavels Prins van Oranjelaan 15 
en 17, om de kavels na afname door te leveren zonder dat deze bebouwd zijn.

2022_PO_00068 Strategische beleidsagenda 2023-2026 Veiligheidsregio IJsselland 
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. Kennis te nemen van de strategische beleidsagenda 2023-2026 en de daarbij 
behorende bijlagen.
2. Geen zienswijze in te dienen op de strategische beleidsagenda 2023-2026.
3. De veiligheidsregio aandacht te vragen voor de aandachtsobjecten en gebieden 
vanuit het dekkingsplan in onze gemeente. 

2022_B&W_00812 Aanpassing dienstverleningsovereenkomst GGD Kwaliteitstoezicht 
WMO 2015 
Het college besluit om:

1. In te stemmen met voorgestelde aanpassing van de dienstverlening en deze 
als addendum toevoegen aan de Dienstverleningsovereenkomst tussen de 
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gemeenten in de regio IJsselland en GGD IJsselland met betrekking tot 
kwaliteitstoezicht Wmo 2015.
2. In te stemmen met de voorgestelde resultaatbestemming GGD 2020 en 2021.
3. Het dagelijks besluit van GGD IJsselland op de hoogte te brengen van uw 
besluit. 

2022_B&W_00815 correctieve herziening bestemmingsplan Parapluplan geluidzone 
bedrijventerrein De Weijert & Locatie oude kaasfabriek 
Het college besluit om:

1. In te stemmen met het besluit hogere grenswaarde voor de woning Flevoweg 
7 te Vollenhove.
2. In te stemmen met de correctieve herziening bestemmingsplan Parapluplan 
geluidzone bedrijventerrein De Weijert & Locatie oude kaasfabriek, als vervat in 
het GML bestand NL.IMRO.1708.VLHbtgeluidzoneBP-ON01
3. Geen exploitatieplan voor dit plangebied vast te stellen.

2022_B&W_00816 Regionaal samenwerkingsconvenant 'Tijdige en passende mentale 
zorg op de juiste plek'. 
Het college besluit om:

1. In te stemmen met het regionale samenwerkingsconvenant 'Tijdige en 
passende mentale zorg op de juiste plek'.
2. Wethouder Jongman door de burgemeester te mandateren om dit regionale 
samenwerkingsconvenant te ondertekenen. 

2022_B&W_00823 Besluit inzake ervaren overlast IceBear 
Het college besluit om:

1. Kennis te nemen van de onderzoeken en adviezen: 
a.    advies Oosterveen & de Groot/Tauw, conclusies en adviezen d.d. 7 
november 2022;
b.    Advies GGD IJsselland, Gezondheidsduiding uitstoot IceBear B.V. Steenwijk 
d.d.14 oktober 2022;
c.    Brief gemeente Steenwijkerland aan IceBear Voorzetting 
handhavingsprocedure/verzoek om plan van aanpak d.d.7 juli 2022;
d.    Plan van aanpak IceBear (CaubergHuygen) d.d. 30 augustus 2022 
e.    Advies ODIJ vakgroep Luchtemissie, d.d. 22 september 2022
f.    Advies ODIJ vakgroep Geluid, d.d. 28 september 2022
g.    Advies ODRA Emissiemetingen IceBear te Steenwijk, d.d. 7 september 
2022
h.    Rapportage emissiemetingen ELM (namens IceBear), d.d. 2 augustus 2022
2. Zo spoedig mogelijk maatwerkvoorschriften op te leggen aan IceBear;
3. Na het inregelen van de opgelegde maatwerkvoorschriften door IceBear, 
nieuwe onderzoeken te laten uitvoeren naar geluid en luchtkwaliteit;
4. De omgevingsdienst op te dragen bij deze onderzoeken zowel de 
biomassacentrale als de palletblokkenproductie te betrekken;
5. De beslistermijn voor het handhavingsverzoek van 18 maart 2022 te 
verlengen tot de resultaten van de nieuwe metingen bekend zijn die na het 
nemen van de maatregelen worden uitgevoerd. Daarna kan een definitief 
oordeel worden gegeven.
6. Het handhavingsverzoek van 5 september 2022 inzake de plaatsing van 
bouwwerken (tijdelijke containers en steigerconstructie) af te wijzen;
7. De omgeving uiterlijk 11 november 2022 te informeren over de stand van 
zaken door middel van een brief en een informatieavond in de maand 
november;
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8. De gemeenteraad uiterlijk 11 november 2022 schriftelijk te informeren over 
de stand van zaken;
9. Met IceBear in gesprek te gaan over de op te leggen maatwerkvoorschriften, 
de te nemen maatregelen en eventueel verdere maatregelen om de ervaren 
overlast te verminderen;
10. Met de Omgevingsdienst IJsselland in gesprek te gaan en het proces 
rondom het dossier IceBear te evalueren.

2022_B&W_00822 Beantwoording raadsvragen Woo-verzoek werkgroep IceBear 
Het college stelt de beantwoording raadsvragen vast.

2022_B&W_00821 Beantwoording raadsvragen functioneren Omgevingsdienst IJsselland 
Het college stelt de beantwoording raadsvragen vast.

Gesloten met 11 punten.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

plv. Gemeentesecretaris

Marco de Graaf

Burgemeester

J.H. Bats


