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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 11 oktober 2022
Tijd 9:00
Locatie A1.24 B&W 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; mevrouw Henriëtte de Jong, Waarnemend 
gemeentesecretaris  

Afwezigen

2022_B&W_00735 Project Energieneutraal Verbouwen 2.0 
Het college besluit om:

1. Samen met de gemeenten Dalfsen, Hardenberg, Raalte, Staphorst en 
Zwartewaterland het project ‘Energieneutraal verbouwen 2.0’ uit te voeren.
2. Hiervoor gedurende 3 jaren € 39.585 (€ 13.195 per jaar) beschikbaar te 
stellen uit de middelen van Energieloket duurzaam bouwen.
3. Het project op te nemen in het uitvoeringsprogramma duurzaamheid.
4. De samenwerkingsovereenkomst ‘Energieneutraal verbouwen’ te 
ondertekenen.

2022_B&W_00738 Informatienota over Grondstoffenmonitor 2021 en Grondstoffenplan 
2021-2025 

In te stemmen met de Informatienota over Grondstoffenmonitor 2021 en stand 
van zaken Grondstoffenplan 2021-2025.

2022_B&W_00739 Gehandicaptenparkeerplaats, Hogewal 116 Steenwijk 
Het college besluit om:

Op grond van artikel 4:84 Algemene wet bestuursrecht (Awb) af te wijken van 
het vastgestelde "Toetsingskader voor de gehandicaptenparkeerplaatsen" 
(hierna: toetsingskader) en de huidige bewoners van Hogewal 116 te Steenwijk 
een gehandicaptenparkeerplaats op kenteken toe te kennen.

2022_B&W_00740 Herontwikkeling voormalige schoollocatie 'De Opstap' in Heetveld 
Het college besluit om:

1. In te stemmen met het idee van de initiatiefgroep ‘oud worden op Heetveld’ 
om de voormalige schoollocatie en het achterliggende speelveld in te zetten 
voor de realisatie van 8 levensloopbestendige woningen. De woningen worden 
uitgevoerd in één laag met een kap en ze zijn allemaal voorzien van een 
programma van baden en slapen op de begane grond.  
2. In te stemmen met een publicatie op basis van het Didam-arrest, waarbij 
gemotiveerd wordt aangegeven dat er geen mededingingsruimte wordt 
geboden bij de verkoop van de voormalige schoollocatie in Heetveld. 
3. In te stemmen met het sluiten van een koopovereenkomst waarbij de 
gemeente Steenwijkerland de voormalige schoollocatie Heetveld voor een 
marktconforme prijs verkoopt aan NMK vastgoed BV uit Sint Jansklooster.
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4. In te stemmen met het opstarten van de noodzakelijke (ruimtelijke) 
procedures die nodig zijn om de 8 levensloopbestendige woningen ook 
daadwerkelijk gerealiseerd te krijgen.

2022_B&W_00732 Principeverzoek Kalenberg Zuid 5A te Kalenberg 
Het college besluit om:

Het wijzigen van de bestemming 'Bedrijf - Rietlandbeheer' naar 'Wonen', voor 
het perceel aan de Kalenberg Zuid 5A, wenselijk te vinden onder de volgende 
voorwaarden:
    1. Het initiatief is milieuhygiënisch inpasbaar.
    2. Het initiatief doet geen afbreuk aan cultuurhistorische en oudheidkundige 
waarden.
    3. Er wordt conform de Beleidsnotitie Facetbeleid Steenwijkerland gehandeld.
    4. Omwonenden worden over het initiatief geïnformeerd en bij de procedure 
van het bestemmingsplan wordt schriftelijk aangegeven hoe met de 
inspraakreacties is omgegaan.

2022_B&W_00733 Informatienota over ondergrondse bedrijfsafvalcontainers in 
Steenwijk 

In te stemmen met de informatienota over de pilot ondergrondse 
bedrijfscontainers in de binnenstad van Steenwijk.  

2022_B&W_00736 Informatienota, omgevingsvergunning Halleweg 2, Sint Jansklooster 

In te stemmen met de informatienota over de uitgebreide procedure 
omgevingsvergunning Halleweg 2 te Sint Jansklooster.

2022_B&W_00737 Informatienota,  Septembercirculaire 2022 gemeentefonds  

de informatienota septembercirculaire 2022 gemeentefonds vast te stellen.

2022_B&W_00741 Bouwrijp maken grondexploitatie Noordermaten 4 Blokzijl 
Het college besluit om:

In te stemmen met het aanbesteden van het aanvoeren van grond en zand voor 
het ophogen van fase A (hoek Burg. Van Ommerenweg - Burg. Coldeweijweg) 
te Blokzijl. Dit voorafgaand aan de door de gemeenteraad vast te stellen 
grondexploitatie Noordermaten 4 te Blokzijl. 

Gesloten met 9 punten.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Waarnemend 
gemeentesecretaris

Henriëtte de Jong

Burgemeester

J.H. Bats
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