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De Publieksdienst van de
gemeente Hardenberg
werkt op afspraak
U kunt een afspraak maken via
www.hardenberg.nl.
Het is alleen mogelijk om met
pin te betalen.
Publieksdienst locatie
Hardenberg
Stephanuspark 1, Hardenberg
Openingstijden op afspraak
Ma t/m woe 08.30 - 17.00 uur
Do 		
08.30 - 20.00 uur
Vr 		
08.30 - 12.30 uur
Publieksdienst locatie
Dedemsvaart, De Baron
Julianastraat 54, Dedemsvaart
Openingstijden op afspraak
Ma 		
13.00 - 17.00 uur
		
18.00 - 19.30 uur
Woe
13.00 - 17.00 uur
Vr 		
08.30 - 12.30 uur

MELDINGEN
OPENBARE RUIMTE
Meldingen over wegen,
openbaar groen of riolering
kunt u doen bij het Meldpunt
Openbare Ruimte.
De gemeente gaat na uw
melding zo snel mogelijk aan
de slag.
www.hardenberg.nl/meldpunt.
Meldingen over niet-werkende
straatverlichting kunt u doen
op www.geenlichtindestraat.nl.
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Bouw en Woningtoezicht
Zitting van de stadsbouwmeester
Overleg met de stadsbouwmeester
is, gezien de maatregelen van het
kabinet, tijdelijk alleen telefonisch
mogelijk indien het bouwplan of
schetsplan van voldoende bouwkundige kwaliteit is en indien het
bouwplan of schetsplan vooraf is

getoetst aan het ruimtelijk kader en
akkoord is bevonden door de afdeling
Ruimtelijk Domein.

dat met ingang van 11 juni 2020 voor
eenieder, gedurende zes weken
tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, ter inzage
ligt de volgende ontwerpbeschikking
met bijbehorende stukken:

adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt en
de gronden (motivering) van het
bezwaar. Een bezwaarschrift kan
ook digitaal worden ingediend via
www.hardenberg.nl via het digitaal
loket. Voor het digitaal indienen van
een bezwaarschrift is een DigiD nodig.

Voor meer informatie en het maken
van een afspraak kunt u contact
opnemen met de Publieksdienst,
telefoon 14 0523.

Omgevingsvergunningen
Rectificaties
In De Toren van 1 april 2020 stond
onder de rubriek “Binnengekomen
aanvragen” onderstaande aanvraag:
Lutten
- het herbestemmen tot appartementen op het perceel De Lutteresweg 9,
ontvangen 17 maart 2020
Dit moet zijn:
Lutten
- het verbouwen van een woning met
B&B op het perceel De Lutteresweg
9, ontvangen 17 maart 2020
In De Toren van 20 mei 2020 stond
onder de rubriek “Binnengekomen
aanvragen” onderstaande aanvraag:
Dedemsvaart
- het bouwen van een woning op het
perceel Zuiderboslaan 2, ontvangen
4 mei 2020
Dit moet zijn:
Dedemsvaart
- het bouwen van een woning op het
perceel Zuiderboslaan 33, ontvangen
4 mei 2020
Binnengekomen aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend,
dat in de afgelopen periode onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:
Balkbrug
- Omgevingsvergunning beperkte
milieutoets op het perceel De Maat
31, ontvangen 26 mei 2020
- Omgevingsvergunning beperkte
milieutoets en het handelen met
gevolgen voor beschermde natuurgebieden op het perceel Boerendijk
10, ontvangen 29 mei 2020.
Brucht
- het plaatsen van zonnepanelen op
het perceel Maatdijk 9, ontvangen
2 juni 2020.
De Krim
- Omgevingsvergunning beperkte
milieutoets op het perceel Coevorderweg 193b, ontvangen 26 mei
2020.
Dedemsvaart
- het uitbreiden van de woning op het
perceel Rheezerend 26, ontvangen
2 juni 2020.
Hardenberg
- het uitbreiden van een woning op
het perceel Polberg 71, ontvangen
27 mei 2020.
- het bouwen van twee vervangende
bijgebouwen op het perceel Kanaalweg-West 118, ontvangen 28 mei
2020.
- uitbreiden van de woning met een
erker op het perceel Plutolaan 24,
ontvangen 29 mei 2020.
- het plaatsen van een dakraam op
het perceel Polberg 71, ontvangen
29 mei 2020.
Hoogenweg
- het bouwen van een vervangende
werktuigenberging op het perceel
Stobbenhaarweg 2a, ontvangen
2 juni 2020.
Lutten
- Omgevingsvergunning beperkte
milieutoets op het perceel Knappersveldweg 10, ontvangen 29 mei 2020.
- het bouwen van een vervangende
garage op het perceel Meidoornstraat 14, ontvangen 31 mei 2020.

Slagharen
- het bouwen van een overkapping op
het perceel Herenstraat 36f, ontvangen 26 mei 2020.
- het bouwen van een tuinschuur met
overkapping op het perceel Herenstraat 68, ontvangen 31 mei 2020.
Vanwege het coronavirus en de
door het kabinet getroffen maatregelen, wijzigt de manier waarop
u binnengekomen aanvragen omgevingsvergunningen, ter inzagelegging aanvraag omgevingsvergunningen, bestemmingsplannen
en het archief kunt inzien.
Deze stukken kunt u in het
gemeentehuis inzien:
- alleen op basis van een afspraak;
- deze afspraak kunt u telefonisch
maken met de Publieksdienst,
14 0523;
- om verspreiding van het virus
zoveel mogelijk te voorkomen, zal
bij het inzien van de stukken geen
medewerker van de gemeente
aanwezig zijn;
- als u vragen hebt, kunt u deze
telefonisch stellen via 14 0523;
- wilt u een zienswijze, bezwaar of
beroep indienen, dan kunt u deze
zoals in de publicatie is
aangegeven indienen.
De aanvragen worden voorbereid met
de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure. Op het moment van
de indiening van de aanvraag is nog
niet duidelijk met welke voorbereidingsprocedure een aanvraag
wordt voorbereid.
Indien de reguliere voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt
het besluit in deze uitgave bekend
gemaakt en kan na bekendmaking van
het besluit door een belanghebbende
een bezwaarschrift worden ingediend.
Indien de uitgebreide voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt
een ontwerpbesluit opgesteld en ter
inzage gelegd. Naar aanleiding van
het ontwerpbesluit wordt de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen
gegeven. Van het ontwerpbesluit en
de ter inzagelegging wordt in deze
uitgave kennisgegeven. Het ontwerpbesluit en de ter inzagelegging worden
in deze uitgave bekend gemaakt.
Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van
Hardenberg maken bekend dat zij
in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht hebben
besloten voor de volgende aanvragen
de beslistermijn te verlengen met een
termijn van maximaal zes weken:
Bergentheim
- het bouwen van twee woningen en
twee bijgebouwen op het perceel
Hardenbergerweg 33 en 33a.
Dedemsvaart
- het realiseren van drie woonstudio’s
op de percelen Langewijk 392e, 392f
en 392g.
Hardenberg
- het verbouwen van de kapsalon tot
een woning op het perceel Rustenbergherstraat 11.
Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend,

De Krim
- het bouwen van een bufferbassin,
bijbehorende bouwwerken en het
veranderen van de inrichting
(Revisie) op het perceel Kalkwijk
11a.
Gemotiveerde schriftelijke en/of
mondelinge zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking kunnen door
eenieder tot en met 22 juli 2020
worden ingediend bij burgemeester en
wethouders. Schriftelijke zienswijzen
moeten worden gericht aan het
college van burgemeester en wethouders, Postbus 500, 7770 BA
Hardenberg. Voor het naar voren
brengen van een mondelinge zienswijze kan een afspraak worden
gemaakt bij de Publieksdienst,
telefoon 14 0523. In de zienswijzen
moet worden aangegeven op welke
onderdelen van het ontwerpbesluit
de zienswijzen betrekking hebben.
Wij maken u erop attent dat slechts
beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook
een zienswijze is ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.
Verleend Reguliere
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Ane
- het vergroten en veranderen van de
woning op het perceel De Vaart 33.
Besluit 27 mei 2020 verzonden.
Hardenberg
- het plaatsen van een silo met elevator en besturingsruimte op het
perceel Jan Weitkamplaan 18.
Besluit 25 mei 2020 verzonden.
Holthone
- het bouwen van een woning met
bed and breakfast op het perceel
Holthonerweg 7a.
Besluit 26 mei 2020 verzonden.
Sibculo
- het kappen van twee esdoorns op
het perceel Tachtig Bunderweg 10.
Besluit 25 mei 2020 verzonden.
Het betreffen omgevingsvergunningen
die zijn voorbereid met de reguliere
voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunningen kunnen vanaf
vandaag tot zes weken na publicatie
tijdens openingstijden worden
ingezien bij de Publieksdienst in
het gemeentehuis na telefonische
afspraak, telefoon 14 0523.
Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van
verzending van de hierboven genoemde besluiten hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg, Postbus 500,
7770 BA Hardenberg. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en moet
tenminste bevatten de naam en het
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Daarnaast kan er - onder voorwaarde
dat een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders wordt ingediend in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
Rechtbank te Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te
Zwolle. Voor deze procedure is
griffierecht verschuldigd.
Verleend Uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
De Krim
- het verschaffen van dagverblijf aan
meer dan tien personen jonger dan
twaalf jaar op het perceel Planetenstraat 5.
Kloosterhaar
- het bouwen van een woning met
bijgebouw op het perceel Dorpsstraat 3a.
Het betreffen besluiten voor omgevingsvergunningen die zijn voorbereid
met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunningen liggen vanaf 11 juni 2020 ter
inzage tijdens openingstijden bij de
Publieksdienst in het gemeentehuis,
een afspraak kunt u maken via
telefoon 14 0523. De omgevingsvergunningen liggen ter inzage tot en
met 24 juli 2020.
Tijdens de ter inzage termijn kunnen
belanghebbenden tegen deze beslissing op grond van de Algemene wet
bestuursrecht een beroepschrift
indienen bij de Rechtbank te Zwolle,
team Bestuursrecht, Postbus 10067,
8000 GB Zwolle. Het beroepsschrift
moet zijn ondertekend en moet
tenminste bevatten de naam en het
adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit
waartegen het beroep zich richt en de
gronden (motivering) van het beroep.
Geen beroep kan worden ingesteld
door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat zij
geen zienswijzen bij burgemeester
en wethouders naar voren hebben
gebracht. Tevens kan binnen de
genoemde termijn bij de voorzieningenrechter van genoemde rechtbank
een verzoek om voorlopige voorziening worden ingediend. Voor de
procedures is griffierecht verschuldigd. De beschikking wordt na afloop
van de beroepstermijn van kracht
tenzij beroep is ingesteld en een
verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan. De beschikking wordt niet
van kracht voordat op dat verzoek
is beslist.
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Ruimtelijke Ordening

Vastgesteld bestemmingsplan
Bij besluit van 26 mei 2020 heeft de
gemeenteraad het bestemmingsplan
‘Ane, Anerveenseweg 14 Ane’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén
wijzigingen ten opzichte van het
ontwerp aangebracht. Er zijn geen
zienswijzen over het ontwerpplan
ingebracht.
Vanaf donderdag 11 juni 2020 ligt het
bestemmingsplan ‘’Ane, Anerveenseweg 14 Ane’’ met vaststellingsbesluit
ter inzage. Het bestemmingsplan heeft
betrekking op Anerveenseweg 14 in
Ane. Het bestemmingsplan is
bedoeld om de bedrijfsbestemming
eraf te halen en een woning mogelijk
te maken op het perceel.
Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met
ingang van donderdag 11 juni 2020
op de volgende wijzen ter inzage

gelegd, beschikbaar gesteld en
raadpleegbaar gemaakt:
- digitaal op de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl. De
stukken zijn op deze website te
vinden op adres of via het planidnummer: NL.IMRO.0160.BP00334VG01
- digitaal op de gemeentelijke website:
https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijkeplannen.html
- op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te
Hardenberg.

door een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten
geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te
hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit treedt in werking met ingang
van de dag na die waarop de
beroepstermijn afloopt. De werking
wordt opgeschort indien gedurende
de beroepstermijn met betrekking
tot het vaststellingsbesluit bij de voorzieningenrechter van de Afdeling
bestuursrechtspraak een verzoek
om voorlopige voorziening is gedaan
en op dat verzoek is beslist.

Beroep
Vanaf vrijdag 12 juni 2020 kan gedurende een termijn van 6 weken door
een belanghebbende beroep tegen
het vaststellingsbesluit worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld

Ontwerpbestemmingsplan
Vanaf donderdag 11 juni 2020 ligt
het ontwerpbestemmingsplan
‘Buitengebied Hardenberg, Geert
Migchelsweg 25A – 25B Slagharen’
gedurende zes weken ter inzage.
De laatste dag van de termijn is
woensdag 22 juli 2020. Het bestem-

Drank- en Horecawet
Verleende vergunning Drank- en
Horecawet paracommercieel
De burgemeester van de gemeente
Hardenberg maakt bekend dat hij de
volgende vergunning voor de Dranken Horecawet heeft verleend aan:
- Scholen met de Bijbel e.o.
Schuinesloot voor de inrichting Ons
Trefpunt gelegen aan de Lage
Landweg 2 Schuinesloot.
Het betreft een vergunning die is voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De vergunning ligt
vanaf 28 mei 2020 ter inzage tijdens
openingstijden bij de Publieksdienst in
het gemeentehuis, een afspraak kunt
u maken via telefoon 14 0523. De
Drank- en horecavergunning ligt ter
inzage tot en met 9 juli 2020.
Tijdens de ter inzage termijn kunnen
belanghebbenden tegen deze beslissing op grond van de Algemene wet
bestuursrecht een beroepschrift
indienen bij de Rechtbank te Zwolle,

team Bestuursrecht, Postbus 10067,
8000 GB Zwolle. Het beroepsschrift
moet zijn ondertekend en moet
tenminste bevatten de naam en het
adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit
waartegen het beroep zich richt en de
gronden (motivering) van het beroep.
Geen beroep kan worden ingesteld
door belanghebbenden aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten
dat zij geen zienswijzen bij burgemeester en wethouders naar voren
hebben gebracht. Tevens kan binnen
de genoemde termijn bij de voorzieningenrechter van genoemde
rechtbank een verzoek om voorlopige
voorziening worden ingediend. Voor
de procedures is griffierecht verschuldigd. De beschikking wordt na afloop
van de beroepstermijn van kracht
tenzij beroep is ingesteld en een
verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan. De beschikking wordt niet
van kracht voordat op dat verzoek
is beslist.
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mingsplan heeft betrekking op het
perceel gelegen tussen het perceel
Geert Migchelsweg 25 en 27 in Slagharen en is bedoeld om de bouw van
twee woningen mogelijk te maken.
Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt
met ingang van donderdag 11 juni
2020 op de volgende wijzen ter inzage
gelegd, beschikbaar gesteld en
raadpleegbaar gemaakt:
- digitaal op de landelijke website:
www.ruimtelijkeplannen.nl. De
stukken zijn op deze website terug
te vinden via het planid-nummer:
NL.IMRO.0160.0000BP00316-OW01
- digitaal op de gemeentelijke website:
https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijkeplannen.html
- op papier uitsluitend op afspraak in
te zien bij de publieksdienst in het
gemeentehuis te Hardenberg.

Zienswijzen indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen
op de volgende manieren met een
zienswijze reageren:
- via e-mail (bij voorkeur): ga naar
http://www.hardenberg.nl/zienswijzeindienen en gebruik het digitale
reactieformulier,
- schriftelijk: via de post en richt uw
reactie aan: Raad van de gemeente
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA
Hardenberg”, onder vermelding van
“zienswijze bestemmingsplan
Buitengebied Hardenberg, Geert
Migchelsweg 25A – 25B Slagharen”,
- mondeling: maak een afspraak bij de
publieksdienst, telefoon 14 0523.
Het niet of niet tijdig indienen van een
zienswijze heeft gevolgen voor de
ontvankelijkheid van het beroep bij de
bestuursrechter.

Algemene Plaatselijke Verordening

Verleende terrasvergunningen
De burgemeester van de gemeente
Hardenberg maakt bekend dat de
volgende terrasvergunningen zijn
verleend:
Dedemsvaart
- het inrichten van een terras op
het perceel Wisseling 3.
Besluit 3 juni 2020 verzonden.
- het inrichten van een terras op
het perceel Julianastraat 51.
Besluit 29 mei 2020 verzonden.
- het inrichten van een terras op
het perceel Moerheimstraat 2.
Besluit 29 mei 2020 verzonden.
Hardenberg
- het inrichten van een terras op
het perceel Gedempte Haven 1.

Hardenberg, 10 juni 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

Besluit 29 mei 2020 verzonden.
- het inrichten van een terras op
het perceel Bruchterweg 9.
Besluit 27 mei 2020 verzonden.
Volgens de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden
binnen zes weken na de dag van
verzending van de hierboven genoemde besluiten hiertegen een bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg, Postbus 500,
7770 BA Hardenberg. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend en
moet tenminste bevatten de naam en
het adres van de indiener, de dagtekening, een aanduiding van het besluit
waartegen het bezwaar zich richt en

de gronden (motivering) van het
bezwaar. Een bezwaarschrift kan
ook digitaal worden ingediend via
www.hardenberg.nl via het digitaal
loket. Voor het digitaal indienen van
een bezwaarschrift is een DigiD nodig.
Daarnaast kan er - onder voorwaarde
dat een bezwaarschrift bij burgemeester en wethouders wordt ingediend in spoedeisende gevallen een voorlopige voorziening worden gevraagd bij
de voorzieningenrechter van de
Rechtbank te Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB te
Zwolle. Voor deze procedure is griffierecht verschuldigd.

