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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 6 september 2022
Tijd 9:00
Locatie A1.32 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; de heer Marco de Graaf, Plaatsvervangend 
gemeentesecretaris  

Afwezigen mevrouw Henriëtte de Jong, Waarnemend gemeentesecretaris

2022_B&W_00630 Principeverzoek uitbreiding constructiebedrijf Heetveld 41 te Sint 
Jansklooster 
Het college besluit om:

De uitbreiding van het constructiebedrijf (Rook pijpleidingen) aan de Heetveld 
41 te Sint Jansklooster wenselijk te vinden, onder de hieronder genoemde 
voorwaarden.

• Het plan dient milieuhygienisch inpasbaar te zijn;
• Watercompensatie wordt binnen plangebied  gerealiseerd;
• Het initiatief wordt stedenbouwkundig en landschappelijk goed 

ingepast;
• Er wordt aangetoond  dat er behoefte is aan de beoogde stedelijke 

ontwikkeling;
• Omwonenden worden over het initiatief geïnformeerd en bij de 

procedure van het bestemmingsplan schriftelijk wordt aangegeven hoe 
met de inspraakreacties is omgegaan.

2022_B&W_00631 Principeverzoek crematorium nabij Hooidijk 2 te Tuk 
Het college besluit om:

Het ontwikkelen van een crematorium aan de Hooidijk in Tuk onder 
voorwaarden een wenselijke ontwikkeling te vinden.
Voorwaarden:
1. Er wordt in voldoende parkeergelegenheid  voorzien op eigen terrein.
2. Er is sprake van een goede landschappelijke inpassing, waarbij het ontwerp 
een passende invulling dient te geven aan het karakter van het 
slagenlandschap.
3. Er wordt voldaan aan de eisen van een goede ruimtelijke ordening in relatie 
tot het karakter van een crematorium en de  ‘geluidzone – industrie’.
4. Er wordt voldaan aan een Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) 
inspanning, de omvang hiervan is maatwerk en dient nader ingevuld te worden.
5. Er dienen maatregelen te worden genomen om de toename van verharding 
te compenseren, zodat wateroverlast kan worden beperkt.
6. Het gebouw van het crematorium dient op voldoende afstand te worden 
gerealiseerd van de woningen aan de Hooidijk.
7. De ladder van duurzame verstedelijking dient te worden doorlopen, waarmee 
aangetoond kan worden dat voldoende behoefte is aan de geplande 
ontwikkeling.
8. Er wordt voldaan aan milieuhygiënische randvoorwaarden.
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9. Initiatiefnemer informeert belanghebbenden over het initiatief en wordt in 
een vervolgprocedure verplicht schriftelijk te overleggen hoe met 
inspraakreacties is omgegaan.

2022_B&W_00633 Informatienota: Planning aanlevering onderzoek naar onteigening 
Joodse eigendommen  

In te stemmen met de Informatienota over de opleverdatum van het rapport 
inzake "de rol van rechtsvoorgangers Steenwijkerland inzake onteigening Joodse 
eigendommen tijdens en na WOII".

2022_B&W_00634 Aanvullende coördinatieovereenkomst Eeserwold 
Het college besluit om:

1. In te stemmen met de inhoud van de "aanvullende Coördinatieovereenkomst 
op de Coördinatieovereenkomst Eeserwold (getekend 24 november 2004)".
2. De "aanvullende Coördinatieovereenkomst op de Coördinatieovereenkomst 
Eeserwold"  aan te gaan. 
3. Aanvullend mandateert de burgemeester wethouder B. Harmsma om de 
"aanvullende Coördinatieovereenkomst op de Coördinatieovereenkomst 
Eeserwold" te ondertekenen.
4. Een afschrift van de "aanvullende Coördinatieovereenkomst op de 
Coördinatieovereenkomst Eeserwold" ter kennisgeving naar de raad toe te 
sturen. 

2022_B&W_00635 Informatienota: Aanpassing Leidraad in het kader van de 
Participatiewet 

In te stemmen met de informatienota over de aanpassing van de Leidraad 
gemeente Steenwijkerland betreffende het niet langer in mindering brengen van 
de eindejaarsuitkering.
 

2022_B&W_00636 Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Kerkweg 56 te Giethoorn 
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. Het bestemmingsplan Giethoorn - Kerkweg 56 (bestaande uit de geometrisch 
bepaalde planobjecten als vervat in GML-bestand - 
NL.IMRO.1708.GHNkerkweg56BP-ON01, met bijbehorende toelichting, regels, 
verbeelding en bijlagen, met inachtneming van beslispunt 1 en beslispunt 2 
bedoelde nota's, gewijzigd vast te stellen.
2. De reactienota zienswijze bestemmingsplan Kerkweg 56 Giethoorn vast te 
stellen en de ingediende zienswijze conform deze reactienota van een reactie te 
voorzien.
3. In te stemmen met de nota wijzigingen - Kerkweg 56, Giethoorn.
4. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen.

2022_B&W_00638 Aanpassing tijdelijke maatwerkvoorziening beschermd wonen 
Het college besluit om:

1. De tijdelijke maatwerkvoorziening te wijzigen;
2. het bedrag voor woonkosten te verhogen;
3. het bedrag voor woonkosten te maximeren op € 550 per maand;
4. de wijziging te laten ingaan met terugwerkende kracht vanaf 2019 
(startdatum van deze regeling).
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2022_B&W_00640 Principeverzoek, bedrijfswoning met 6 zorgappartementen Dwarssloot 
Oost 6 te Zuidveen 
Het college besluit om:

Het initiatief voor het ontwikkelen van een bedrijfswoning met 6 
zorgappartementen aan de Dwarssloot Oost 6 te Zuidveen onwenselijk te 
vinden.

2022_B&W_00632 Principeverzoek Bultweg 16a & Eesveenseweg 85, bouwen van een 
woning 
Het college besluit om:

De ontwikkeling van een woning op het perceel tussen Bultweg 16 en 18 in De 
Bult en de bestemmingsplanwijziging van de Eesveenseweg 85 te Eesveen, 
onder voorwaarden, een wenselijke ontwikkeling te vinden. 
Voorwaarden:
1. Er wordt voldaan aan de Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) 
inspanning.
    a. De schuren van de boerderij aan de Eesveenseweg 85 (520m2) dienen te 
worden gesloopt.
    b. Bouwvlak van de Eesveenseweg 85 dient met +/- 7000 m2 te worden 
ingeperkt.
2. Er wordt voldaan aan milieuhygiënische randvoorwaarden.
3. Er wordt voldoende parkeergelegenheid  gerealiseerd op beide locaties.
4. Er wordt een goede landschappelijke inpassing op beide locaties  toegepast.
5. Voor de te realiseren woning aan de Bultweg wordt voldaan aan 
stedenbouwkundige randvoorwaarden.

2022_B&W_00639 Aanvraag  subsidie stimulering vitale binnenstad, Woldpromenade 13-
17 te Steenwijk 
Het college besluit om:

In het kader van de "Nadere regels subsidie stimulering vitaliteit binnenstad 
Steenwijk 2021" aan Electro World Oosterhof een subsidie toe te kennen van 
maximaal € 44.342,46 voor bouwkundige aanpassingen van het bedrijfspand 
aan de Woldpromenade 13-17 in Steenwijk. Het doel is herstel, verbetering en 
vernieuwing van de winkelfunctie, onder de voorwaarden en voorschriften van 
de bijgevoegde beschikking tot subsidieverlening.

2022_B&W_00642 Beantwoording raadsvragen Veur Elkaar inzake veiligheid Giethoorn 
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

2022_B&W_00643 Beantwoording raadsvragen BGL inzake bruggen in Kalenberg 
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

2022_B&W_00644 Beantwoording raadsvragen Veur Elkaar inzake Dynamisch 
parkeersysteem Giethoorn 
Het college stemt in met de beantwoording van de raadsvragen.

Gesloten met 13 punten.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
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plv. Gemeentesecretaris

Marco de Graaf

Burgemeester

J.H. Bats


