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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 www.geenlichtindestraat.nl.

WWW.HARDENBERG.NL

BEKEND 
MAKINGEN
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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:

Dedemsvaart
- het plaatsen van een dakkapel op het 

perceel Mesdagstraat 21, ontvangen 
1 september 2020.

- het veranderen van de voorgevel  
op het perceel Beethovenstraat 45, 
ontvangen 2 september 2020.

Hardenberg
- het bouwen van een erker en het 

plaatsen van een dakkapel op het 
perceel Lavendel 125, ontvangen  
3 september 2020.

Hoogenweg
- het aanleggen van een zonnepark 

(wijziging op reeds verleende ver- 
gunning) op het perceel achter 
Kanaalweg-Oost 94, 95, 95i en 95a, 
ontvangen 3 september 2020.

Kloosterhaar
- het kappen van een beuk en een 

esdoorn op het perceel Dorpsstraat 
54, ontvangen 31 augustus 2020.

- het bouwen van een paardenstal op 
het perceel Crullsweg 7, ontvangen 
31 augustus 2020.

- het bouwen van diverse onder- 
geschikte bouwwerken ten behoeve 
van een drijvend zonnepark op  
achter Balderhaarweg 7, ontvangen  
1 september 2020.

- het plaatsen van een schuilgelegen-
heid voor pony’s op het perceel 
Crullsweg 2, ontvangen 2 september 
2020.

Lutten
- het kappen van één eik op het 

perceel Knappersveldweg 14, 
ontvangen 6 september 2020.

Sibculo
- het bouwen van een woning op  

het perceel Jan Prengerweg 2a, 
ontvangen 3 september 2020.

Vanwege het coronavirus en de  
door het kabinet getroffen maat- 
regelen, wijzigt de manier waarop  
u binnengekomen aanvragen  
omgevingsvergunningen, ter inzage 
legging aanvraag omgevingsvergun-
ningen,  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 voor- 
bereidingsprocedure. 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  
bepalingen omgevingsrecht hebben 
besloten voor de volgende aanvragen 
de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:

Balkbrug
- het plaatsen van een schuur op  

het perceel Ommerweg 17.
Collendoorn
- het bouwen van een vervangende 

woning op het perceel Venneweg 21.
De Krim
- het bouwen vaneen schuur/garage 

op het perceel Emmastraat 26.
Sibculo
- het uitbreiden van een woning en het 

bouwen van een vervangende schuur 
op het perceel De Vleggedijk 27.

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 woning op 

het perceel Lutten Oever 4.
Besluit 2 september 2020 verzonden.
Bergentheim
- het plaatsen van een overkapping  

op het perceel Dr. H.J. Postlaan 38.
- het verbouwen van de woning op het 

perceel G Karel v Hogendorpstr. 49.
Besluiten 2 september 2020  
verzonden.
Brucht
- het tijdelijk plaatsen van een woon- 

unit  (2 jaar) op het perceel Bruchter-
beekweg 2.

- het plaatsen van zonnepanelen  
op het perceel Maatdijk 9.

Besluiten 31 augustus 2020  
verzonden.
Dedemsvaart
- het bouwen van drie twee-onder-één-

kap woningen en zeven rijwoningen 
en het bouwen van bergingen op de 
percelen Mittendorffwerf 47 t/m 53 
(oneven), Fernhoutwerf 15 en 17  
en Fernhoutwerf 20 t/m 32 (even).

- het tijdelijk plaatsen van een woon-
unit (1½ jaar) op het perceel Zuid-
wolderstraat 8b.

Besluiten 2 september 2020  
verzonden.
Hardenberg
- het bouwen van een opslagloods  

op het perceel Kruiwiel 13. 
- het vervangen van gevelpuien op  

het perceel Wilhelminaplein 3a.

Besluiten 2 september 2020  
verzonden.
Slagharen
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Klossen- 
straat 11.

Besluit 31 augustus 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 
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 voor- 
lopige voorziening worden gevraagd bij 
de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank te Zwolle, team Bestuurs- 
recht, 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:

Loozen
- het bouwen van een schuur op het 

perceel Hardenbergerweg 19.

Het betreft een besluit voor een omge-
vingsvergunning die is voorbereid met 
de uitgebreide voorbereidingsproce- 
dure. De omgevingsvergunning ligt 
vanaf 17 september 2020 ter inzage 
tijdens openingstijden bij de Publieks-
dienst in het gemeentehuis, een 
afspraak kunt u maken via telefoon  
14 0523. 
Het besluit is tevens raadpleegbaar  
op de landelijke site www.ruimtelijke-
plannen.nl op adres of op plan 
identificatienummer(IDN): 
NL.IMRO.0160.OVUP00100-VG01.

Vanaf 18 september 2020 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 bevat-
ten de naam en het adres van de 
indiener, de dagtekening, een aandui-
ding van het besluit waartegen het 
beroep zich richt en de gronden (moti-
vering) van het beroep. Geen beroep 
kan worden ingesteld door belangheb-
benden aan wie redelijkerwijs kan 
worden verweten dat zij geen zienswij-
zen bij burgemeester en wethouders 
naar voren hebben gebracht. Tevens 
kan binnen de genoemde termijn bij 
de voorzieningenrechter van genoem-
de rechtbank een verzoek om voorlo-
pige 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 voorzie-
ning is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat verzoek 
is beslist.

Vastgestelde bestemmingsplannen
Kloosterhaar, Groenedijk 11a 
Kloosterhaar
Bij besluit van 8 september 2020 heeft 
de gemeenteraad het bestemmings-
plan ‘Bestemmingsplan Kloosterhaar, 
Groenedijk 11a Kloosterhaar’ vastge-
steld. Bij de vaststelling zijn géén  
wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerp aangebracht. Er zijn geen 
zienswijzen over het ontwerpplan  
ingebracht.

Vanaf donderdag 17 september ligt het 
bestemmingsplan ‘Bestemmingsplan 
Kloosterhaar, Groenedijk 11a Klooster-
haar’ met vaststellingsbesluit ter  
inzage. Het bestemmingsplan heeft 
betrekking op het perceel Groenedijk 
11a in Kloosterhaar en is bedoeld om 
het bouwen van een woning mogelijk 
te maken. 

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met 
ingang van donderdag 17 september 
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.0160.0000BP00331-VG01 

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

Algemene Plaatselijke VerordeningVER
ORDE
NING

Wet Geluidhinder

Verleende evenementen
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend dat de 
volgende vergunningen zijn verleend 
voor het organiseren van:

Hardenberg
- Prima-Acon Vechtdalrally, sevice-

terrein op de locatie Noorwegenweg 
6, klassementsproeven in Brucht-
Bergentheim-Oud Bergentheim en 
Engeland-Collendoorn-Anevelde  
op 19 september 2020. Dit besluit  
is op 4 september 2020 verzonden

Dedemsvaart
- Najaarsloop, start vanaf de locatie 

Moerheimstraat 2 op 4 oktober 2020.

Dit besluit is op 7 september 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.

Wijziging Subsidieregeling 
Evenementen gemeente Hardenberg 
2019-2022
Het college van burgemeester en 
wethouders van Hardenberg heeft in 
zijn vergadering van 7 september 2020 
een wijziging van de Subsidieregeling 
Evenementen gemeente Hardenberg 
vastgesteld. Deze wijziging van de 
Subsidieregeling treedt in werking  
op 12 september 2020.

De wijziging zorgt er voor dat er meer 
tijd is om Subsidieaanvragen voor 
evenementen in Hardenberg in te 
dienen, zodat er tijd is om evenemen-
ten in te dienen die als dat in 2021 
noodzakelijk is ook corona-proof 
kunnen worden uitgevoerd. Sub- 
sidieaanvragen kunnen tot en met  
31 december 2020 worden ingediend. 
Ook worden in 2021 niet meer stan-
daard voorschotten op de subsidie 
verstrekt. Wel kan de gemeente waar 
nodig bij de toekenning van de sub- 
sidie besluiten een voorschot toe te 
kennen.

Deze wijziging is bekendgemaakt in 
het elektronische gemeenteblad op 
11september 2020.
Het betreffende gemeenteblad is te 
raadplegen door op de gemeentelijke 
website (www.hardenberg.nl)   
‘Gemeente’, vervolgens ‘Organisatie’ 
en dan ‘Verordeningen’ aan te klikken. 
Vervolgens kunt u de daar (onder 
Bekendmaking) aangegeven link elek-
tronisch gemeenteblad aanklikken. 
Op www.hardenberg.nl/evenementen-
subsidie kunt u de vernieuwde subsi-
dieregeling bekijken. Verder kan een 
papieren versie van de wijziging 
worden ingezien in het gemeentehuis 
van Hardenberg, bij de Publieksdienst. 
Tegen betaling van de kosten is een 

afschrift verkrijgbaar. Inlichtingen over 
de wijziging/verordening kunt u krijgen 
bij de mevrouw Jagers op Akkerhuis 
van de afdeling Ruimtelijk Domein, via 
telnr. 14 0523.

Vaststelling Tijdelijke subsidieregeling 
inzet hbo’er in de VE Hardenberg 
2021
Het college van burgemeester en 
wethouders van Hardenberg heeft op  
1 september 2020 besloten de 
Tijdelijke subsidieregeling inzet hbo’er 
in de VE Hardenberg 2021 vast te  
stellen, en daarbij bepaald dat deze 
regeling in werking treedt op 1 oktober 
2020.

Deze subsidieregeling biedt instellin-
gen voor kinderopvang de mogelijk-
heid voor 2021 subsidie aan te vragen 
voor inzet van een pedagogisch 
beleidsmedewerker in de voorschoolse 
educatie.

Het besluit tot vaststelling van subsi-
dieregeling wordt bekendgemaakt in 
het elektronische gemeenteblad op  
15 september 2020. 

Het betreffende gemeenteblad is te 
raadplegen door op de gemeentelijke 
website (www.hardenberg.nl)   
‘Gemeente’, vervolgens ‘Organisatie’ 
en dan ‘Verordeningen’ aan te klikken. 
Vervolgens kunt u de daar (onder 
Bekendmaking) aangegeven link elek-
tronisch gemeenteblad aanklikken. 
Verder kan een papieren versie van  
de subsidieregeling worden ingezien  
in het gemeentehuis van Hardenberg, 
bij de Publieksdienst. Tegen betaling 
van de kosten is een afschrift verkrijg-
baar. Inlichtingen over de intrekking 
kunt u krijgen bij de heer Versteeg van 
de afdeling Maatschappelijk Domein, 

beleid en innovatie (telefoon: 0523-
289228).

Vaststelling Tijdelijke subsidieregeling 
scholing VE-certificering gemeente 
Hardenberg 2020
Het college van burgemeester en 
wethouders van Hardenberg heeft  
op 1 september 2020 besloten de 
Tijdelijke subsidieregeling scholing 
VE-certificering gemeente Hardenberg 
2020 vast te stellen, en daarbij be- 
paald dat deze regeling in werking 
treedt op 1 oktober 2020.

Deze subsidieregeling biedt instellin-
gen voor kinderopvang de mogelijk-
heid voor 2020 subsidie aan te vragen 
voor de scholing van pedagogisch 
medewerkers in de voorschoolse 
educatie.

Het besluit tot vaststelling van subsi-
dieregeling wordt bekendgemaakt in 
het elektronische gemeenteblad op  
15 september 2020. 

Het betreffende gemeenteblad is te 
raadplegen door op de gemeentelijke 
website (www.hardenberg.nl)   
‘Gemeente’, vervolgens ‘Organisatie’ 
en dan ‘Verordeningen’ aan te klikken. 
Vervolgens kunt u de daar (onder 
Bekendmaking) aangegeven link  
elektronisch gemeenteblad aanklikken. 
Verder kan een papieren versie van de 
subsidieregeling worden ingezien in 
het gemeentehuis van Hardenberg, bij 
de Publieksdienst. Tegen betaling van 
de kosten is een afschrift verkrijgbaar. 
Inlichtingen over de intrekking kunt u 
krijgen bij de heer Versteeg van de 
afdeling Maatschappelijk Domein, 
beleid en innovatie (telefoon:  
0523-289228).

Besluit vaststelling hogere 
grenswaarden 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat met ingang van 17 september 
2020 gedurende zes weken voor een 
ieder in het gemeentehuis in Harden-
berg (Publieksdienst, Stephanuspark 
1) het besluit tot vaststelling van  
hogere grenswaarden als bedoeld in 
de Wet geluidhinder en het Besluit 
geluidhinder ter inzage ligt. 

Het besluit houdt verband met het 
toestaan van het bouwen van een 

woning op het perceel Groenedijk 11a 
in Kloosterhaar. Ter hoogte van de 
voorgevel van de woning zal de gevel-
belasting de voorkeursgrenswaarde 
overschrijden. De maximale te onthef-
fen geluidbelasting wordt echter niet 
overschreden. 

Gedurende de termijn van terinzage-
legging kunnen belanghebbenden 
schriftelijk beroep indienen bij de  
afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019,  
2500 EA Den Haag.

>>>

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

Beroep
Vanaf vrijdag 18 september 2020 kan 
gedurende een termijn van 6 weken 
door een belanghebbende beroep 
tegen het vaststellingsbesluit worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. 
Géén beroep kan worden ingesteld 
door een belanghebbende aan wie 
redelijkerwijs kan worden verweten 
geen zienswijzen tegen het ontwerp-
bestemmingsplan naar voren te 
hebben gebracht. Het vaststellings-
besluit treedt in werking met ingang 
van de dag na die waarop de beroeps-
termijn 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, 
Rauwbloksweg 11 Bergentheim  
en Radewijkerweg 52 Radewijk’
Bij besluit van 8 september 2020 heeft 
de gemeenteraad het bestemmings-
plan ‘Buitengebied Hardenberg, 
Rauwbloksweg 11 Bergentheim en 
Radewijkerweg 52 Radewijk’ vastge-
steld. Bij de vaststelling zijn géén 
wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerp aangebracht. Er zijn geen 
zienswijzen over het ontwerpplan  
ingebracht.

Vanaf donderdag 17 september 2020 
ligt het bestemmingsplan ‘Buiten-
gebied Hardenberg, Rauwbloksweg 11 
Bergentheim en Radewijkerweg 52 
Radewijk’ met vaststellingsbesluit ter 
inzage. Het bestemmingsplan heeft 

betrekking op de percelen Rauwbloks-
weg 11 in Bergentheim en Radewijker-
weg 52 in Radewijk en is bedoeld om 
het slopen van landschapsontsierende 
bebouwing op beide percelen en het 
bouwen van een compensatiewoning 
op het perceel Rauwbloksweg 11 in 
Bergentheim mogelijk te maken.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met 
ingang van donderdag 17 september 
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.0160.0000BP00339-VG01 

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

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

Beroep
Vanaf vrijdag 18 september 2020 kan 
gedurende een termijn van 6 weken 
door een belanghebbende beroep 
tegen het vaststellingsbesluit worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. 
Géén beroep kan worden ingesteld 
door een belanghebbende aan wie 
redelijkerwijs kan worden verweten 
geen zienswijzen tegen het ontwerp-
bestemmingsplan naar voren te 
hebben gebracht. Het vaststellingsbe-
sluit treedt in werking met ingang van 
de dag na die waarop de beroepster-
mijn afloopt. De werking wordt opge-
schort indien gedurende de beroeps-
termijn met betrekking tot het vaststel-
lingsbesluit bij de voorzieningenrechter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak 
een verzoek om voorlopige voorziening 
is gedaan en op dat verzoek is beslist. 

Hardenberg, 16 september 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,

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 bedrijfslo-
catie een melding is ontvangen in het 
kader van het Activiteitenbesluit milieu-
beheer: 

Anerveen
- Aner Haarweg 3,voor het plaatsen en 

in gebruik nemen van een Phytobac 
(zaaknr Z2020-00009763).

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 
IJsselland: 088 5525 1050. Graag het 
zaaknummer bij de hand houden.


