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Gemeente Hardenberg

Stephanuspark 1

Postbus 500

7770 BA Hardenberg

T 14 0523

W www.hardenberg.nl

www.hardenberg.nl/contact

(contactformulier)

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

Vanwege coronamaatregelen 

tot 1 september 2020 gesloten.

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.

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:

Balkbrug
- het kappen van vier eiken op het 

perceel Westerhuizingerweg 18, 
ontvangen 2 juli 2020.

- het herbouwen van een hal op  
het perceel Coevorderweg 46a, 
ontvangen 6 juli 2020.

Bergentheim
- het verbouwen van een woning tot 

kinderopvang en 2 appartementen op 
het perceel Van Limburg Stirumstraat 
2, 2a en 2b, ontvangen 4 juli 2020.

De Krim
- het plaatsen van een reclamebord 

aan een hekwerk op het perceel 
Posthoornweg 8a, ontvangen  
30 juni 2020.

Dedemsvaart
- het plaatsen van een schutting op  

het perceel Steenbergerwijk 33, 
ontvangen 5 juli 2020.

- het kappen van vijf bomen op het 
perceel Noord Stegeren 5, ontvangen 
7 juli 2020.

Hardenberg
- het vervangen van de airco op het 

perceel Stationsstraat 5g, ontvangen 
7 juli 2020.

Kloosterhaar
- het verbouwen van een stal, omge-

vingsvergunning beperkte milieutoets 
en het handelen met gevolgen voor 
beschermde natuurgebieden op  
het perceel Van Roijensweg 83, 
ontvangen 3 juli 2020.

Mariënberg
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Klopsteen 8, 
ontvangen 2 juli 2020.

Rheezerveen
- het bouwen van een pluimveestal, 

het bouwen van een vervangende 
pluimveestal en het veranderen van 
de inrichting (Milieu) op het perceel 
Rheezerveenseweg 63a, ontvangen  
6 juli 2020.

Schuinesloot
- het uitbreiden van zomerrestaurant 

De Tuinkamer op het perceel 
Schuineslootweg 13, ontvangen  
3 juli 2020.

Sibculo
- het bouwen van een vervangende 

bedrijfswoning op het perceel 
Kloosterdijk 37, ontvangen 30 juni 
2020.

- het bouwen van een overkapping aan 
de achterzijde van de woning op het 
perceel Patrijs 6, ontvangen 24 juni 
2020.

- het bouwen van een bijgebouw op 
het perceel Smitweg 11, ontvangen  
7 juli 2020.

Slagharen
- het bouwen van een viaduct (onge-

lijkvloerse kruising) op het perceel 
over de N377 (Coevorderweg/
Zwolseweg), ontvangen 2 juli 2020.

- het bouwen van een vrijstaande 
woning op het perceel Sterkerijstraat 
27, ontvangen 7 juli 2020.

Vanwege het coronavirus en de door 
het kabinet getroffen maatregelen, 
wijzigt de manier waarop u binnen-
gekomen aanvragen omgevingsver-
gunningen, ter inzage legging aan-
vraag 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.

Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat met ingang van 16 juli 2020 voor 
een ieder, gedurende zes weken 
tijdens openingstijden bij de Publieks-
dienst in het gemeentehuis, ter inzage 
ligt de volgende ontwerpbeschikking 
met bijbehorende stukken:

Balkbrug
- het bouwen en verbouwen/uitbreiden 

van overige bedrijfsspecifieke gebou-
wen, het plaatsen van damwanden, 
het kappen van bomen en het hande-
len met gevolgen voor beschermde 
plant- en diersoorten op het perceel 
Ommerweg 67.

Gemotiveerde schriftelijke en/of 
mondelinge zienswijzen tegen de 
ontwerpbeschikking kunnen door een 
ieder tot en met 26 augustus 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 beschik-

king kan worden ingediend als ook een 
zienswijze is ingebracht tegen de ont-
werpbeschikking en men belangheb-
bende is.

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

Balkbrug
- het vernieuwen van de bovenbouw 

van het achterhuis op het perceel 
Hoofdweg 12.

Besluit 1 juli 2020 verzonden.
Bruchterveld
- het tijdelijk plaatsen van een 

woonunit (2 jaar) op het perceel 
Hoopsteeweg 54. 

Besluit 1 juli 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het bouwen van een woning met 

vrijstaande garage en het tijdelijk 
plaatsen van een woonunit (4 jaar)  
op het perceel Zuiderboslaan 29. 

- het bouwen van een woning op  
het perceel Zuiderboslaan 27. 

- het herbouwen van een garage op 
het perceel Tottenhamstraat 72. 

- het toevoegen van een afdakje aan 
de berging en het wijzigen van de 
rechterzijgevel op de 1e verdieping 
op het perceel Zuiderboslaan 14. 

- het bouwen van een vervangende 
overdekte wasplaats op het perceel 
Ommerkanaal 22. 

- het plaatsen van een carport op het 
perceel De Lisdodde 51. 

Besluiten 1 juli 2020 verzonden.
Hardenberg
- het plaatsen van SNS gevelreclame 

op het perceel Markt 52.
Besluit 1 juli 2020 verzonden.
Loozen
- het bouwen van een ontvangstruimte 

en overkapping en het plaatsen van 
twee zeecontainers, een infobord en 
drie vlaggenmasten op het perceel 
Hardenbergerweg 23. 

Besluit 1 juli 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 genoem-
de besluiten hiertegen een bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg, Postbus 500, 
7770 BA Hardenberg. Het bezwaar-
schrift moet zijn ondertekend en moet 
tenminste bevatten de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, 
een aanduiding van het besluit waarte-
gen het bezwaar zich richt en de gron-
den (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.

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

Kloosterhaar
- het realiseren van een drijvend 

zonnepark aan de Verlengde 
Broekdijk 29a.

Het betreft de verlening van een 
omgevingsvergunning die is voorbe-
reid met de uitgebreide voorberei-
dingsprocedure. De omgevingsvergun-
ning ligt vanaf 16 juli 2020 ter inzage 
tijdens openingstijden bij de Publieks- 
dienst in het gemeentehuis. Een 
afspraak kunt u maken via telefoon-
nummer 14 0523. 

Het besluit is tevens raadpleegbaar op 
de landelijke site www.ruimtelijkeplan-
nen.nl op adres of op plan identifica-
tie-nummer(IDN): NL.IMRO.0160.
OVUP00098-VG01.

Vanaf 17 juli kunnen belanghebbenden 
gedurende 6 weken 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 beroepschrift 
moet zijn ondertekend en moet 
tenminste bevatten de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, 
een aanduiding van het besluit waar-
tegen 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 voorzienin-
genrechter van genoemde rechtbank 
een verzoek om voorlopige voorzie-
ning 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.

NB: Op dit besluit is de Crisis- en 
herstelwet van toepassing. Dit bete-
kent dat de belanghebbende in het 
beroepschrift moet aangeven welke 
beroepsgronden hij aanvoert tegen  
het besluit. Na afloop van de termijn 
van zes weken kunnen geen nieuwe 
beroepsgronden meer worden aan- 
gevoerd. Vermeld in het beroepschrift 
dat de Crisis- en herstelwet van 
toepassing is.
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Aanvraag evenementen
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend dat de 
volgende aanvraag is ontvangen  
voor het organiseren van:

Gramsbergen
- Green Monkeys on tour, start op de 

locatie De Binder, route door het 
centrum van Gramsbergen, van  
29 augustus 2020 t/m 5 september 
2020.

Belanghebbenden worden in de  
gelegenheid gesteld om binnen twee 
weken na het verschijnen van deze 
bekendmaking hun zienswijzen over 
het organiseren van de aangevraagde 
activiteit naar voren te brengen.  
Dit mag zowel schriftelijk als monde-
ling. Wilt u mondeling reageren, dan 
kunt u contact opnemen met de  
afdeling Ruimtelijk Domein, T 14 0523.

Hebt u vragen die specifiek betrekking 
hebben op geluid, dan kunt u contact 
opnemen met de afdeling Ruimtelijk 
Domein, T 14 0523. 

De aanvragers worden in kennis ge- 
steld van de aard van de bedenkingen.

Aanvraag terrasvergunningen
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend, dat in de 
afgelopen periode onderstaande aan-

vraag voor een terrasvergunning is 
ingediend:
Hardenberg
- het inrichten van een terras op het 

perceel Voorstraat 15, ontvangen  
8 juli 2020.

Belanghebbenden worden in de  
gelegenheid gesteld om binnen twee 
weken na het verschijnen van deze 
bekendmaking hun zienswijzen over 
het organiseren van de aangevraagde 
activiteit naar voren te brengen. Dit 
mag zowel schriftelijk als mondeling. 
Wilt u mondeling reageren, dan kunt  
u contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijk Domein, T 14 0523.

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 Voorstraat 18a.
Besluit op 2 juli 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 
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 burgemees-
ter en wethouders wordt ingediend -  
in spoedeisende gevallen een voorlopi-
ge 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.

Hardenberg, 15 juli 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,


