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Vastgestelde openbare besluitenlijst vergadering College van 
burgemeester en wethouders

Datum 20 september 2022
Tijd 13:30
Locatie Veenhuizen 
Aanwezigen de heer M. Smit, Locoburgemeester; mevrouw T. Jongman, Wethouder; de heer B. 

Harmsma, Wethouder; de heer M. Scheringa, Wethouder; mevrouw Henriëtte de 
Jong, Waarnemend gemeentesecretaris  

Afwezigen de heer J.H. Bats, Burgemeester en voorzitter

2022_B&W_00672 Verhoging energietoeslag, aanpassing beleidsregels 
Het college besluit om:

1. De energietoeslag per 1 oktober 2022 te verhogen naar  € 1.300 per 
huishouden.
2. Te bepalen dat huishoudens die voor 1 oktober 2022 recht hadden op € 800, 
een extra energietoeslag ontvangen, ambtshalve onder dezelfde voorwaarden, 
van maximaal € 500. 
3. De bijgevoegde gewijzigde beleidsregels energietoeslag Steenwijkerland vast 
te stellen met ingang van 1 oktober 2022 (bijlage 1). 

2022_B&W_00673 Verrekenen neveninkomsten politieke ambtsdragers 2021 
Het college besluit om:

Op basis van het advies van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties (BZK) geen verrekeningen toe te passen op de bezoldiging 
van de heer Bats, mevrouw Jongman-Smit, de heer Scheringa, de heer 
Harmsma en mevrouw Bijl-Oord.

2022_B&W_00674 Beleidsregels Leerlingenvervoer 2022 
Het college besluit om:

De Beleidsregels leerlingenvervoer gemeente Steenwijkerland 2022 vast te 
stellen en met terugwerkende kracht per 1 augustus 2022 (aanvang schooljaar) 
te laten ingaan.

2022_B&W_00677 Vaststelling Beeldkwaliteitsplan Bedrijvenpark Eeserwold (2022) 
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1.kennis te nemen van de reactienota zienswijzen.
2.Het Beeldkwaliteitsplan Bedrijvenpark Eeserwold Steenwijk, d.d. 27 maart 
2022 vast te stellen. 
3. De Welstandsnota Steenwijkerland te wijzigen, zodat het Beeldkwaliteitsplan 
Bedrijvenpark Eeserwold Steenwijk d.d. 27 maart 2022 het Beeldkwaliteitsplan 
Eeserwold van 2005 vervangt voor de onderdelen Eeser Gaard en Eeser Campus 
en voor wat betreft de woon-werkkavels aan de Eeseveense weg het daar nu 
nog geldende welstandsbeleid en de welstandscriteria van gebied 1.3. Eesveen 
en IJsselham.
4. In te stemmen met de reactienota op de zienswijze en de reactienota vast te 
stellen.
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5. De gemeenteraad voor te stellen Het Beeldkwaliteitsplan Bedrijvenpark 
Eeserwold Steenwijk, d.d. 27 maart 2022 vast te stellen en de Welstandsnota 
Steenwijkerland te wijzigen, zodat dit Beeldkwaliteitsplan het 
Beeldkwaliteitsplan Eeserwold van 2005 vervangt voor de onderdelen Eeser 
Gaard en Eeser Campus en voor wat betreft de woon-werkkavels aan de 
Eeseveense weg het daar nu nog geldende welstandsbeleid en de 
welstandscriteria van gebied 1.3. Eesveen en IJsselham.

2022_B&W_00678 Principeverzoek voor het splitsen landgoed Duivenslaagte te De Bult 
Het college besluit om:

1.1 Geen medewerking te verlenen aan het afsplitsen van een kavel van het 
landgoed aan de Duivenslaagte 14 te de Bult ten behoeve van een nieuw 
landgoed aan de Duivenslaagte 12 te de Bult.  
1.2 Te bepalen dat de tweede woning die op basis van het bestemmingsplan 
gebouwd mag worden moet voldoen aan de uitgangspunten zoals deze 
verwoord zijn in de eerdere correspondentie (brief van februari 2021).

2022_B&W_00671 Ontwerpbestemmingsplan Kanaaldijk 5, Giethoorn 
Het college besluit om:

1. Geen m.e.r. aanmeldnotitie op te stellen;
2. het ontwerpbestemmingsplan Kanaaldijk 5 – Giethoorn, als vervat het GML 
bestand NL.IMRO.1708.GHNKanaaldijk5BP-ON01, met bijbehorende regels en 
bijlagen, in procedure te brengen;
3. geen exploitatieplan vast te stellen.

2022_B&W_00675 Herziening beheersverordening Hoogeweg 19, Kalenberg 
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

De herziene beheersverordening, als vervat in de GML-bestand 
NL.IMRO.1708.KBGcorwonenBV-VA01, met de daarbij behorende regels, 
verbeelding en bijlagen vast te stellen.

2022_B&W_00676 Gewijzigd vaststellen ontwerpbestemmingsplan Eeserwold Werken 
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. De reactienota zienswijzen ontwerpbestemmingsplan 'Eesveen, Eeserwold 
Werken' vast te stellen en de ingediende zienswijzen op het 
ontwerpbestemmingsplan conform deze reactienota van een reactie te voorzien;
2. De nota wijzigingen ontwerpbestemmingsplan 'Eesveen, Eeserwold Werken' 
vast te stellen;
3. Het ontwerpbestemmingsplan ' Eesveen, Eeserwold Werken' als vervat in het 
GML-bestand NL.IMRO.1708.STWeeserwoldwerkBP-ON02, met bijbehorende 
regels, verbeelding en bijlagen, met inachtneming van beslispunt 1 bedoelde 
nota, gewijzigd vast te stellen;
4. Geen exploitatieplan als bedoeld in artikel 6.12 Wro vast te stellen;
5. Het vastgestelde bestemmingsplan 'Eesveen, Eeserwold Werken' met 
bijbehorende stukken ter inzage te leggen. 

2022_B&W_00679 Vaststellen Riolering en Water Programma 2023 - 2028 
Het college legt het volgende voor aan de gemeenteraad:

1. Het Riolering en Water Programma 2023-2028 Steenwijkerland vast te 
stellen.
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2. Vooruitlopend op de vaststelling van de Programmabegroting 2023 
(raadsvergadering 8 november 2022) kennis te nemen van de voorgestelde 
ontwikkeling van de rioolheffing voor de planperiode 2023-2028. 

2022_B&W_00683 Beantwoording raadsvragen CDA over protocol voor dossieropbouw 
Het college stelt de beantwoording raadsvragen vast.

Gesloten met 10 punten.

Burgemeester en wethouders van Steenwijkerland,

Waarnemend 
gemeentesecretaris

Henriëtte de Jong

Loco burgemeester

M. Smit


