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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
Tot nader order blijft de
gemeentebalie in MFC
de Baron in Dedemsvaart
gesloten vanwege de
Coronamaatregelen.

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 de site van de gemeente 

www.hardenberg.nl onder 

tabblad inwoners/wonen/

melding maken/kapotte 

lantaarnpalen.

WWW.HARDENBERG.NL
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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 bouw-
kundige kwaliteit is en indien het 
bouwplan of schetsplan vooraf is 

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

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

Bouw en Woningtoezicht

Omgevingsvergunningen

Binnengekomen aanvragen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat in de afgelopen periode onder-
staande aanvragen voor een omge-
vingsvergunning zijn ingediend:

Grondgebied gemeente Hardenberg
- het kappen van 61 bomen op diverse 

adressen in de gemeente Hardenberg, 
ontvangen 30 september 2020.

Ane
- het oprichten van een inrichting 

(Oprichting) en het handelen met 
gevolgen voor beschermde natuur-
gebieden op het perceel Berkterond-
weg 2, ontvangen 1 oktober 2020.

Bergentheim
- het kappen van een boom op het 

perceel Haarweg 36, ontvangen  
30 september 2020.

- het verbouwen/uitbreiden van een 
woning op het perceel Sportlaan 2, 
ontvangen 2 oktober 2020.

De Krim
- het legaliseren van een erfafscheiding 

op het perceel Coevorderweg 119, 
ontvangen 30 september 2020.

Dedemsvaart
- het realiseren van een trimsalon  

op het perceel Ommerkanaal 32, 
ontvangen 30 september 2020.

- het kappen van een kastanjeboom 
op het parkeerterrein tegenover de 
huisartsenpraktijk Latyrusstraat 12, 
ontvangen 30 september 2020.

- het bouwen van een vrijstaande 
woning op het perceel Mittendorff-
werf 41, ontvangen 2 oktober 2020.

- het wijzigen van het gebruik en het 
oprichten van een inrichting 
(Oprichting) op het perceel Noord 
Stegeren 36, ontvangen 5 oktober 
2020.

- het bouwen van een woning op het 
perceel Langshelling 11, ontvangen  
6 oktober 2020.

- het bouwen van een vrijstaande 
woning op het perceel Mittendorff-
werf 39, ontvangen 6 oktober 2020.

Diffelen
- het bouwen van een helft van een 

twee-onder-een-kap boerderijwoning 
op het perceel Kleine Esweg 3, ont- 
vangen 26 september 2020.

- het bouwen van een helft van een 
twee-onder-een-kap boerderijwoning 
op het perceel Rheezerweg 125a, 
ontvangen 26 september 2020.

Hardenberg
- het bouwen van 10 twee-onder- 

een-kap woningen op de percelen 
Erve Odinck 34 t/m 52 (even), 
ontvangen 30 september 2020.

- het bouwen van zes levensloopbe-
stendige woningen op de percelen 
Erve Odinck 9 t/m 19 (oneven), 
ontvangen 1 oktober 2020.

- het plaatsen van een carport op het 
perceel J.C.J. van Speykstraat 24, 
ontvangen 14 september 2020.

- het bouwen van een vrijstaande 
woning op het perceel Polenweg 6a, 
ontvangen 5 oktober 2020.

- het plaatsen van een dakkapel op het 
perceel Veldsinklaan 18, ontvangen  
7 oktober 2020.

Vanwege het coronavirus en de door 
het kabinet getroffen maatregelen, 
wijzigt de manier waarop u binnen-
gekomen aanvragen omgevings- 
vergunningen, ter inzage legging 
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 voorberei-
dingsprocedure. Op het moment van 
de indiening van de aanvraag is nog 
niet duidelijk met welke voorberei-
dingsprocedure een aanvraag wordt 
voorbereid.

Indien de reguliere voorbereidings- 
procedure 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 voorbereidings-
procedure van toepassing is, wordt 
een ontwerpbesluit opgesteld en ter 
inzage gelegd. Naar aanleiding van het 
ontwerpbesluit wordt de mogelijkheid 
tot het indienen van zienswijzen gege-
ven. Van het ontwerpbesluit en de ter 
inzage legging wordt in deze uitgave 
kennis gegeven. Het ontwerpbesluit  
en de ter inzage legging worden in 
deze uitgave bekend gemaakt.

Verlenging beslistermijn
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg maken bekend dat zij in 
het kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht hebben beslo-
ten voor de volgende aanvraag de 
beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:

Sibculo
- het bouwen van een vervangende 

bedrijfswoning op het perceel 
Kloosterdijk 37.

Verleend Reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij de volgende omgevingsvergun-
ningen hebben verleend:

Balkbrug
- het verbouwen van een deel van de 

winkel tot 2 appartementen op de 
percelen Zwolseweg 106a en 106b.

Besluit 5 oktober 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het plaatsen van 2 nieuwe 

terrasdeuren en het intern verbouwen 
van verpleeghuis en verzorgingshuis 
van Dedem Marke op het perceel  
De Tjalk 49. 

Besluit 5 oktober 2020 verzonden.
- het kappen van twee berken op het 

perceel Bartokstraat 16.
Besluit 30 september 2020 verzonden.
Gramsbergen
- het kappen van een boom op het 

perceel Loozermars-Noord 48.
Besluit 1 oktober 2020 verzonden.
Hardenberg
- het bouwen van een vervangende 

overkapping op het perceel Twente-
weg 4.

Besluit 1 oktober 2020 verzonden.
- het plaatsen van lichtmastreclame op 

het perceel Haardijk mastnummer 36.
- het aanbrengen van een topgevel 

accent voorgevel op het perceel  
Dille 31.

- het bouwen van een erker en het 
plaatsen van een dakkapel op het 
perceel Lavendel 125.

Besluiten 5 oktober 2020 verzonden.
- het kappen van een kastanjeboom 

op het perceel Zonnehof 15.
Besluit 28 september 2020 verzonden.
Lutten
- het aanbrengen van een leuning 

langs/over een bestaande duiker als 
kunstobject op het perceel project 
Collendoornerveen.

Besluit 5 oktober 2020 verzonden.

Het betreffen omgevingsvergunningen 
die zijn voorbereid met de reguliere 
voorbereidingsprocedure. De omge-
vingsvergunningen kunnen vanaf 
vandaag tot zes weken na publicatie 
tijdens openingstijden worden ingezien 
bij de Publieksdienst in het gemeente-
huis na telefonische afspraak,  
telefoon 14 0523.

Volgens de Algemene wet bestuurs-
recht 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 Harden-
berg, Postbus 500, 7770 BA Harden-
berg. Het bezwaarschrift moet zijn 
ondertekend en moet tenminste bevat-
ten de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een aan- 
duiding 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 burgemees-
ter en wethouders wordt ingediend - in 
spoedeisende gevallen een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Recht-
bank te Zwolle, team Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle. 
Voor deze procedure is griffierecht 
verschuldigd.

Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING

Vastgestelde bestemmingsplannen
Buitengebied Hardenberg, 
Radewijkerweg 64, Radewijk
Bij besluit van 6 oktober 2020 heeft  
de gemeenteraad het bestemmings-
plan “Buitengebied Hardenberg, 
Radewijkerweg 64, Radewijk”  
vastgesteld. Bij de vaststelling zijn 
géén wijzigingen ten opzichte van  
het ontwerp aangebracht. Er zijn geen 
zienswijzen over het ontwerpplan  
ingebracht.

Vanaf donderdag 15 oktober 2020 ligt 
het bestemmingsplan “Buitengebied 
Hardenberg, Radewijkerweg 64, 
Radewijk” met vaststellingsbesluit ter 
inzage. Het bestemmingsplan heeft 
betrekking op Radewijk 64 in Radewijk.  
Het bestemmingsplan is bedoeld om 
het slopen van landschapsontsierende 

bebouwing, het bouwen van een 
compensatiewoning en het splitsen 
van de bestaande woning mogelijk te 
maken. Het perceel krijgt daarbij een 
woonbestemming.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met 
ingang van donderdag 15 oktober 
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.0160.0000BP00351-VG01 

- digitaal op de gemeentelijke website: 
https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-
plannen.html

- op papier in te zien bij de Publieks-
dienst in het gemeentehuis te 
Hardenberg.

Beroep
Vanaf vrijdag 16 oktober 2020 kan 
gedurende een termijn van 6 weken 
door een belanghebbende beroep 
tegen het vaststellingsbesluit worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Géén 
beroep kan worden ingesteld 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 voorzienin-
genrechter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak een verzoek om voorlopi-
ge voorziening is gedaan en op dat 
verzoek is beslist. 

Buitengebied Hardenberg, de 
Kerkdijk 24, Lutten
Bij besluit van 6 oktober 2020 heeft de 
gemeenteraad het bestemmingsplan 
“Buitengebied Hardenberg, de 
Kerkdijk 24, Lutten” vastgesteld. Bij 
de vaststelling zijn géén wijzigingen ten 
opzichte van het ontwerp aangebracht. 
Er zijn geen zienswijzen over het 
ontwerpplan ingebracht.               >>>



 Basisregistratie Personen (BRP)

Wet Milieubeheer

Uitschrijving
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat 
voor onderstaande personen, vanuit artikel 2.22 van de Wet brp gegevens zijn 
opgenomen over een vertrek uit Nederland.

Uit onderzoek is gebleken dat zij niet meer op het adres wonen waarop zij in de 
basisregistratie 
personen staan ingeschreven. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, de zorg-
verzekering, pensioen of het aanvragen van een rijbewijs of paspoort.

Het betreft de volgende persoon:
Naam:   Geboortedatum:  Datum uitschrijving:
K.M. Wójcik  10-06-1976  26-08-2020
W. Wójcik  02-05-2000  26-08-2020
A. Samake  07-06-1996  02-09-2020
J. Okoeka  21-07-1990  02-09-2020
J. Boerties  12-07-1978  08-09-2020

Bezwaarschrift
Een belanghebbende kan tegen dit besluit van uitschrijving binnen zes weken na 
publicatie een bezwaarschift indienen. In het bezwaarschrift vermeld u:
- Uw naam
- Uw adres
- Het onderwerp en de motivering van uw bezwaar
- De dagtekening
- Uw handtekening

Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van 
de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg geven op grond van artikel 
8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer 
kennis dat van de volgende bedrijfs- 
locatie een melding is ontvangen in  
het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer: 

Schuinesloot
- Tweede Blokweg 5; voor het aan- 

passen van de stalinrichting naar een 
emissiearm stalsysteem. Er is geen 
verandering in het aantal dieren.

Op grond van de melding is voor de 
bedrijfslocaties geen omgevingsver-
gunning voor de activiteit milieu nodig. 
Tegen het doen van een melding staan 
geen zienswijze- of rechtsbescher-
mingsmogelijkheden open. Nadere 
inlichtingen Omgevingsdienst IJssel-
land: 088 5525 1050. Graag het zaak-
nummer bij de hand houden.

Verleend Reguliere 
voorbereidingsprocedure
Wijzigen van het varkensbedrijf, 
Palenbeltweg 1 te Collendoorn 
(zaaknummer: Z2020-00011272)
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg maken bekend dat zij in 
het kader van de Wet algemene be- 
palingen omgevingsrecht (Wabo) een 
omgevingsvergunning beperkte milieu-
toets met de reguliere procedure 
hebben verleend voor:
Palenbeltweg 1 te Collendoorn –voor 
het wijzigen van het huisvestingssys-
teem voor varkens. Het aantal varkens 
blijft gelijk. Verzonden op 7 oktober 
2020.
Het besluit ligt ter inzage in het 
gemeentehuis van Hardenberg. 
Wanneer u de documenten in het 
gemeentehuis wilt inzien, vragen wij  
u een afspraak te maken via het tele-

foonnummer: 14 0523. Desgewenst 
kunt u de documenten digitaal toe- 
gestuurd krijgen. 
Dit kunt u opvragen bij omgevings- 
loket@odijsselland.nl onder vermelding 
van zaaknummer Z2020-00012272. 
Tegen dit besluit kunnen belang- 
hebbenden binnen zes weken, daags 
na verzenddatum, bezwaar maken.  
Het bezwaarschrift kunt u richten aan 
het college van burgemeester en 
wethouders van Hardenberg, Postbus 
500, 7770 BA  Hardenberg. Heeft u 
een spoedeisend belang? Het 
bezwaarschrift houdt de werking  
van het besluit niet tegen. U kunt naast 
het bezwaarschrift een voorlopige 
voorziening vragen bij de voorzienin-
genrechter. Richt uw verzoek aan de 
rechtbank Overijssel, sector Bestuurs-
recht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. 
Dit kan ook digitaal ingediend worden 
bij de rechtbank met het beroepschrift-
formulier. U heeft hier een DigiD voor 
nodig. 
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 525 1050. Houd het 
zaaknummer bij de hand.

Verleend Uitgebreide 
voorbereidingsprocedure 
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg maken bekend dat zij in 
het kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) de 
volgende omgevingsvergunningen met 
de uitgebreide procedure hebben 
verleend:

-  voor het oprichten  van een 
mestbassin en de omgevingsver-
gunning beperkte milieutoets te 
verlenen voor het wijzigen/uitbreiden 
van de varkenshouderij op het 
perceel Emtenbroekerdijk 9A in 
Bruchterveld (zaaknummer Z2020-
00002098) Voor de wijziging/

uitbreiding van de varkenshouderij 
zijn de voorschriften van het Activi-
teitenbesluit milieubeheer van 
toepassing.

- voor de onderdelen ‘omgevings-
vergunning beperkte milieutoets’  
en ‘handelingen met gevolgen voor 
beschermde natuurgebieden’ voor  
de milieu-inrichting aan de 
Hardenbergerweg 24 in Brucht.  
Het bedrijf stopt met het houden van 
vleesvarkens en melkkoeien. De 
dierbezetting wijzigt naar vrouwelijk 
jongvee, vleesvee van 8-24 maanden, 
paarden en pony’s (zaaknummer 
Z2020-00005318).

De aanvraag, het besluit en de bijbe-
horende stukken liggen tot zes weken 
na de dag van publicatie ter inzage in 
het gemeentehuis. Wanneer u de 
documenten in het gemeentehuis  
wilt inzien, vragen wij u een afspraak  
te maken via het telefoonnummer:  
14 0523. Desgewenst kunt u de docu-
menten digitaal toegestuurd krijgen. Dit 
kunt u opvragen bij omgevingsloket@
odijsselland.nl onder vermelding van 
het zaaknummer. 

Belanghebbenden, die tijdig tegen het 
ontwerpbesluit hun zienswijzen hebben 
ingediend, dan wel kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
hun zienswijze naar voren te brengen, 
kunnen beroep indienen bij de recht-
bank Overijssel, sector Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Dit 
kan ook digitaal ingediend worden bij 
de rechtbank met het beroepschriftfor-
mulier. U heeft hier een DigiD voor 
nodig. De termijn voor het indienen 
van beroep bedraagt zes weken en 
vangt aan met ingang van de dag na 
publicatie van het besluit. Tevens kan 
degene die beroep heeft ingesteld een 
verzoek om voorlopige voorziening 

indienen bij de Voorzieningenrechter 
van voornoemde sector. De omge-
vingsvergunning treedt in werking met 
ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen 

de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening bij de Voor-
zieningenrechter is ingediend, treedt 
het besluit niet in werking voordat op 

dat verzoek is beslist. 

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 525 1050. Houd het 
zaaknummer bij de hand.

Vanaf donderdag 15 oktober 2020 ligt 
het bestemmingsplan “Buitengebied 
Hardenberg, de Kerkdijk 24, Lutten” 
met vaststellingsbesluit ter inzage.  
Het bestemmingsplan heeft betrekking 
op de Kerkdijk 24 in Lutten.  Het 
bestemmingsplan is bedoeld om voor 
een gedeelte van het perceel de  
recreatieve bestemming te herzien 
naar een woonbestemming, een  
bijgebouw mogelijk te maken en een 
kleinschalig motorreparatiebedrijf toe 
te staan. 

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met 
ingang van donderdag 15 oktober 
2020 op de volgende wijzen ter inzage 
gelegd, beschikbaar gesteld en raad-
pleegbaar gemaakt:
- digitaal op de landelijke website: 

www.ruimtelijkeplannen.nl.  De 
stukken zijn op deze website terug  
te vinden via het planid-nummer: NL.
IMRO.0160.0000BP00354-VG01 

- digitaal op de gemeentelijke website: 
https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-
plannen.html

- op papier in te zien bij de Publieks-
dienst in het gemeentehuis te 
Hardenberg.

Beroep
Vanaf vrijdag 16 oktober 2020 kan 
gedurende een termijn van 6 weken 
door een belanghebbende beroep 
tegen het vaststellingsbesluit worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Géén 

beroep kan worden ingesteld 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 
vaststellings-besluit bij de voorzienin-
genrechter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak een verzoek om voorlopi-
ge voorziening is gedaan en op dat 
verzoek is beslist. 

Buitengebied Hardenberg, 
Hoogenweg 52, Hoogenweg
Bij besluit van 6 oktober 2020 heeft de 
gemeenteraad het bestemmingsplan 
“Buitengebied Hardenberg, 
Hoogenweg 52, Hoogenweg” vast- 
gesteld. Bij de vaststelling zijn géén 
wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerp aangebracht. Er zijn geen 
zienswijzen over het ontwerpplan  
ingebracht.

Vanaf donderdag 15 oktober 2020 ligt 
het bestemmingsplan “Buitengebied 
Hardenberg, Hoogenweg 52, Hoogen-
weg” met vaststellingsbesluit ter inza-
ge. Het bestemmingsplan heeft betrek-
king op Hoogenweg 52 in Hoogenweg.  
Het bestemmingsplan is bedoeld om 
het bouwvlak beperkt te vergroten en 
de reeds bestaande activiteiten en 
voorzieningen planologisch mogelijk  
te maken. Het perceel krijgt hierbij  
een recreatieve bestemming.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met 
ingang van donderdag 15 oktober 
2020 op de volgende wijzen ter inzage 
gelegd, beschikbaar gesteld en raad-
pleegbaar gemaakt:
- digitaal op de landelijke website: 

www.ruimtelijkeplannen.nl.  De 
stukken zijn op deze website terug te 
vinden via het planid-nummer: NL.
IMRO.0160.0000BP00166-VG01 

- digitaal op de gemeentelijke website: 
https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-
plannen.html

- op papier in te zien bij de Publieks-
dienst in het gemeentehuis te 
Hardenberg.

Beroep
Vanaf vrijdag 16 oktober 2020 kan 
gedurende een termijn van 6 weken 
door een belanghebbende beroep 
tegen het vaststellingsbesluit worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Géén 
beroep kan worden ingesteld 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 voorzienin-
genrechter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak een verzoek om voorlopi-
ge voorziening is gedaan en op dat 
verzoek is beslist. 

Buitengebied Hardenberg, Maatdijk 
3 Brucht en Rheezerveenseweg  
1-1a Heemserveen
Bij besluit van 6 oktober 2020 heeft de 
gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘’Buitengebied Hardenberg, Maatdijk 
3 Brucht en Rheezerveenseweg  
1-1a Heemserveen’’ vastgesteld. Bij 
de vaststelling zijn géén wijzigingen ten 
opzichte van het ontwerp aangebracht. 
Er zijn geen zienswijzen over het 
ontwerpplan ingebracht.

Vanaf donderdag 15 oktober 2020 ligt 
het bestemmingsplan ‘‘Buitengebied 
Hardenberg, Maatdijk 3 Brucht en 
Rheezerveenseweg 1-1a Heemser-
veen’’ met vaststellingsbesluit ter  
inzage. 

Op het perceel Maatdijk 3 wordt de 
agrarische bestemming in het kader 
van de rood-voor-roodregeling omge-
zet naar een woonbestemming. Tevens 
worden landschapontsierende bijge-
bouwen gesloopt op het perceel 
Maatdijk 3 in Brucht. Om te voldoen 
aan voldoende sloopmeters wordt op 
het perceel Rheezerveenseweg 1 in 
Heemserveen een mestsilo gesloopt. 
In ruil voor de te slopen bijgebouwen 
mag er één extra woning worden terug 
gebouwd op het perceel Maatdijk 3 in 
Brucht. 

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met 
ingang van donderdag 15 oktober 
2020 op de volgende wijzen ter inzage 
gelegd, beschikbaar gesteld en raad-
pleegbaar 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.BP00353-VG01 

- digitaal op de gemeentelijke website: 
https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-
plannen.html

- op papier in te zien bij de Publieks- 
dienst in het gemeentehuis te 
Hardenberg.

Beroep
Vanaf vrijdag 16 oktober 2020 kan 
gedurende een termijn van 6 weken 
door een belanghebbende beroep 
tegen het vaststellingsbesluit worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Géén 
beroep kan worden ingesteld 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 voorzienin-
genrechter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak een verzoek om voorlopi-
ge voorziening is gedaan en op dat 
verzoek is beslist.



BEKEND MAKINGEN

Verleende terrasvergunningen
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend dat de 
volgende terrasvergunning is verleend:

Hardenberg
- het inrichten van een terras op het 

perceel Oosteinde 8.
Besluit 6 oktober 2020 verzonden.

Volgens de Algemene wet bestuurs-
recht 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 aandui-
ding 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 burgemees-
ter en wethouders wordt ingediend - in 
spoedeisende gevallen een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Recht-
bank te Zwolle, team Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle. 
Voor deze procedure is griffierecht 
verschuldigd.

Algemene Plaatselijke VerordeningVER
ORDE
NING

- digitaal op de landelijke website: 
www.ruimtelijkeplannen.nl.  De 
stukken zijn op deze website terug te 
vinden via het planid-nummer: NL.
IMRO.0160.BP00353-VG01 

- digitaal op de gemeentelijke website: 
https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-
plannen.html

- op papier in te zien bij de Publieks- 
dienst in het gemeentehuis te 
Hardenberg.

Beroep
Vanaf vrijdag 16 oktober 2020 kan 
gedurende een termijn van 6 weken 
door een belanghebbende beroep 
tegen het vaststellingsbesluit worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Géén 
beroep kan worden ingesteld 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 voorzienin-
genrechter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak een verzoek om voorlopi-
ge voorziening is gedaan en op dat 
verzoek is beslist.

Hardenberg, 14 oktober 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,


