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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 13 september 2022
Tijd 9:00
Locatie MFC de Ploats, Blokzijl
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_00656 Principeverzoek voor 16 zorgappartementen naast Krukmansveldweg 
3 te Oldemarkt 
Het college besluit om:

Het ontwikkelen van een gebouw met 16 zorgappartementen op het perceel 
naast Krukmansveldweg 3 in Oldemarkt onder voorwaarden een wenselijke 
ontwikkeling te vinden.
Voorwaarden:
1. Het realiseren van de zorgappartementen dient milieuhygiënisch inpasbaar te 
zijn.
2. Parkeren dient op eigen terrein te worden gerealiseerd.
3. Ontsluiting van het perceel dient in samenspraak met gemeente te worden 
uitgewerkt. Dit kan eventueel in aansluiting op het te ontwikkelen hofje op het 
terrein van het voormalige gemeentehuis.
4. Stedenbouwkundige en landschappelijke inpassing dient nader te worden 
uitgewerkt na een positief collegebesluit.  
5. Omwonenden dienen over het initiatief te worden geïnformeerd en bij de 
procedure van het bestemmingsplan dient schriftelijk te worden aangegeven 
hoe met de inspraakreacties is omgegaan.

2022_B&W_00657 Beslissing op bezwaar, verbouw woning aan Onnastraat 30 te 
Steenwijk 
Het college besluit om:

Het advies van de commissie bezwaarschriften over te nemen.
Dit betekent dat uw college besluit om:

1. Het bezwaarschrift (nr. 1) van bezwaarde ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren.

2. Het bezwaarschrift (nr.2) van bezwaarden ontvankelijk en ongegrond te 
verklaren.

3. Het bestreden besluit van 15 maart 2022 (de omgevingsvergunning) in 
stand te laten, met dien verstande dat de motivering wordt aangevuld 
zoals dat in de beslissing op bezwaar is opgenomen.

2022_B&W_00660 Omgevingsvergunning voor het plaatsen van een hekwerk, 
Groenestraat 24 in Vollenhove 
Het college besluit om:

In afwijking van het negatieve advies van de monumentencommissie 
medewerking te verlenen aan het plaatsen van een hek in het rijksmonumentale 
park aan de Groenestraat 24 in Vollenhove.
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2022_B&W_00661 Omgevingsvergunning voor een dakkapel, Prins Bernhardstraat 22 in 
Steenwijk 
Het college besluit om:

In afwijking van het negatieve welstandsadvies de gevraagde 
omgevingsvergunning voor de dakkapel aan de Prins Bernhardstraat 22 in 
Steenwijk te verlenen.

2022_B&W_00659 Informatienota over loswal, Kerkweg Giethoorn 

In te stemmen met de informatienota over de gevolgen en de vervolgstappen 
na het vernietigen van het bestemmingsplan Giethoorn - Loswal Kerkweg door 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

2022_B&W_00641 Principeverzoek, bouw woning naast Basserweg 32, Basse 
Het college besluit om:

Het initiatief voor het realiseren van een woning naast Basserweg 32 te Basse 
onwenselijk te vinden.

Gesloten met 6 punten.
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