Vastgestelde Openbare besluitenlijst B&W vergadering
Datum

18-05-2021

Tijd

9:00 - 12:00

Locatie

A1.24 B&W kamer

Voorzitter

J.H. Bats

Aanwezig

J.H. Bats, burgemeester
J.C. de Groot, gemeentesecretaris
T. Bijl, wethouder
T. Jongman, wethouder
A.M. Harmsma, wethouder
M. Scheringa, wethouder

1

Beslissing op bezwaar Havezatherweg in Belt Schutsloot parkeren trailers
met boten op kavels met bestemming 'Verkeer' en met bestemming 'Natuur'
Het college besluit:
1. Bezwaarde in zijn bezwaren ontvankelijk te verklaren.
2. De bezwaren met betrekking tot het bestreden besluit voor wat betreft het
perceel 'Verkeer' ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te
laten.
3. De bezwaren met betrekking tot het bestreden besluit voor wat betreft het
perceel 'Natuur' deels gegrond en deels ongegrond te verklaren en het
bestreden besluit zodanig te wijzigen dat de begunstigingstermijn met
betrekking tot de opgelegde last voor het stallen van trailers eindigt op 1 april
2021.

2

Beslissing op bezwaar - Bouwen van twee volières Koningin
Wilhelminalaan 3C in Willemsoord
Het college besluit:
1. bezwaarde in zijn bezwaren ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren ongegrond te verklaren.

3

Beslissing op bezwaar omgevingsvergunning Landgoedallee 42 te Steenwijk
Het college besluit om:
1. de heer en mevrouw L. in hun bezwaar ontvankelijk te verklaren;
2. de bezwaren ongegrond te verklaren;
3. het verzoek om vergoeding van proceskosten af te wijzen.

4

Aanpassen beslissing op bezwaar brug Beulakerweg 25 in Giethoorn
Het college besluit in te stemmen met de aanpassing van de beslissing op
bezwaar van 11 februari 2021, waardoor de doorvaarthoogte van de brug op de
locatie Beulakerweg 25 in Giethoorn wordt gewijzigd van 95 cm naar 105 cm.
Deze doorvaarthoogte wordt gemeten vanaf de onderzijde van de brug/de
legger tot het door het Waterschap gehanteerde streefpeil.

5

Rapportage over toezicht op het beheer van de niet-overgebrachte archieven
in 2020
Het college besluit:
In te stemmen met bijgaande toezichtsrapportage van de gemeentearchivaris.
De rapportage ter kennisname aan de gemeenteraad en aan Gedeputeerde
Staten van de provincie Overijssel te sturen.
De gemeentesecretaris te vragen om waar nodig actie te ondernemen op de
aandachtspunten in de toezichtsrapportage.

6

Leerplichtverslag schooljaar 2019 - 2020
Het college besluit om het Leerplichtverslag schooljaar 2019 - 2020 vast te
stellen en te versturen aan de gemeenteraad.

7

Voorontwerpbestemmingsplan Bergstein Wethouder Slootstraat/De
Erfgenamen
Het college besluit:
1. In te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan Bergstein Wethouder
Slootstraat/De Erfgenamen te Tuk en het in procedure brengen daarvan.
2. In te stemmen dat er geen vormvrije Mer-beoordeling noodzakelijk is.

8

Aanvraag omgevingsvergunning - Plaatsen van een afrastering op de hoek
van de Veneweg en Veldweg te Wanneperveen
Het college besluit in te stemmen met voortzetting van de procedure, door ter
inzage legging van het ontwerpbesluit met alle bijbehorende stukken.

9

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen voor het bouwen van een
appartementengebouw aan de Sluisweg te Steenwijk
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:
1. Een ontwerpverklaring van geen bedenkingen af te geven voor dit project,
als bedoeld in artikel 6,5 lid 1 van het Besluit omgevingsrecht.
2. Te bepalen dat, wanneer er geen zienswijzen zijn ingediend en er in de
omgevingsvergunning ten opzichte van het ontwerpbesluit geen wijzigen zijn
doorgevoerd, er geen verklaring van geen bedenkingen meer hoeft te worden
aangevraagd en dat de nu afgegeven ontwerpverklaring van geen bedenkingen
kan gelden als de definitieve verklaring.
Het college besluit om na afgifte van de ontwerpverklaring van geen
bedenkingen de procedure voor het afwijken van het bestemmingsplan voort
te zetten.

10

Aandeelhoudersvergadering N.V. Rendo Holding van 17 mei 2021
Het college neemt als aandeelhouder kennis van:
1. de jaarstukken 2020, inclusief dividenduitkering van N.V. Rendo Holding en
2. het verlenen van decharge aan de directie voor het gevoerde beleid en de
leden van de Raad van Commissarissen voor het gehouden toezicht.
Besluit
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Conform
11

Aandeelhoudersvergadering Vitens N.V. op 25 mei 2021
Het college besluit als aandeelhouder in te stemmen met:
- de jaarstukken 2020, inclusief vaststelling dividenduitkering en
- het verlenen van decharge aan de leden van de directie en de leden van de
Raad van bestuur voor hun taakuitoefening in 2020.
Het college machtigt de heer ing. G. van Beek MBA, secretaris Vitens N.V. om
namens de gemeente Steenwijkerland de presentielijst te tekenen en met de op
de agenda vermelde onderwerpen in te stemmen.

12

Informatienota Voortgang verbeteren 12 fietspaden Regiodeal Leefbaar
Giethoorn
Het college besluit de informatienota "Voortgang verbeteren 12 fietspaden
Regiodeal Leefbaar Giethoorn" vast te stellen.

13

Beantwoording vragen GL brandbaar isolatiemateriaal in gevels
Het college stelt de beantwoording van de vragen van GL m.b.t. brandbaar
isolatiemateriaal in gevels vast.

14

Beantwoording schriftelijke vragen CDA over woonagenda West-Overijssel
2021-2025
Het college stelt de beantwoording van de schriftelijke vragen van het CDA
over woonagenda West-Overijssel 2021-2025 vast.

15

Principeverzoek woonzorginitiatief Gruttoweg 1, Kallenkote
Het college besluit:
1. Planologische medewerking te verlenen aan het initiatief, inhoudende het
realiseren van een woonvorm voor mensen met een lichamelijke en/of
verstandelijke beperking, op het perceel aan de Gruttoweg 1 te Kallenkote.
2. Aan de planologische medewerking randvoorwaarden te verbinden, die een
goede ruimtelijke inpassing borgen en een ruimtelijke kwaliteitsverbetering
bewerkstelligen.
3. Aan initiatiefnemer de ruimtelijke kaders voor de (verdere) planuitwerking
mede te delen.
Besluit
Conform

16

Initiatief buitenplaats De Kolonist
Het college besluit in te stemmen met de concept brief en deze te verzenden
aan de adviseur en de initiatiefneemster.

17

Conceptbegroting en jaarstukken Omgevingsdienst IJsselland
Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:
1. kennis te nemen van de conceptbegroting 2022 van de Omgevingsdienst
IJsselland;
2. een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting 2022 van de
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Omgevingsdienst IJsselland en het college te verzoeken daarvan het dagelijks
bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland op de hoogte te stellen;
3. kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2020 en het voorlopige
jaarverslag 2020 van de Omgevingsdienst IJsselland.
18

Eeserwold, Beeldkwaliteitsplan Eeserwold-Wonen
Het college besluit:
1. In te stemmen met de voorgestelde wijziging van de Welstandsnota,
namelijk het vervangen van het onderdeel van het Beeldkwaliteitsplan
Eeserwold van februari 2005, die betrekking heeft op de gebieden Eeser
Landgoed en Eeser Buiten, door een nieuw Beeldkwaliteitsplan
(Beeldkwaliteitsplan De Woldberg, d.d. 21 april 2021).
2. De procedure voor het wijzigen van de Welstandsnota op te starten.

19

Principe uitspraak Zomerdijk 12 te Wanneperveen
Het college besluit om de conceptbrief aan de provincie Overijssel vast te
stellen.

20

NOVI-gebied Regio Zwolle - Plan van Doorpakken
Het college neemt kennis van de vooraankondiging dat Regio Zwolle naar alle
waarschijnlijkheid op 20 mei a.s. wordt benoemd tot NOVI-gebied en neemt
kennis van het Plan van Doorpakken.

21

Jaarverslag 2020 Regio Zwolle
Het college besluit kennis te nemen van het Jaarverslag 2020 van Regio Zwolle.

22

Informatienota Regio Zwolle
Het college besluit de informatienota Regio Zwolle vast te stellen.

23

Aanvraag subsidie stimulering vitale binnenstad: bioscoop Steenwijk
Het college besluit in het kader van de Nadere regels subsidie stimulering
vitaliteit binnenstad Steenwijk 2021 aan Luxor Vastgoed BV een subsidie toe te
kennen van € 150.000 voor bouwkundige aanpassingen van het bedrijfspand
aan de Goeman Borgesiusstraat 32A in Steenwijk ten behoeve van herstel,
verbetering en vernieuwing van de bioscoopfunctie, onder de voorwaarden en
voorschriften van de bijgevoegde beschikking tot subsidieverlening.

GESLOTEN MET 23 PUNTEN:
Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,
de secretaris,

de burgemeester,

J.C. de Groot

J.H. Bats
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