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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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17
06
20

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.

Dedemsvaart
- het bouwen van twee twee-ondereen-kap woningen op het perceel
Holvastwerf 38 t/m 44 (even).

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.

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

Omgevingsvergunningen
Rectificatie
In de Toren van 10 juni 2020 stond de
bekendmaking omtrent de verleende
omgevingsvergunning Dorpsstraat
3a Kloosterhaar. Deze bekendmakingstekst is abusievelijk nog een
keer gepubliceerd.
Verwezen wordt naar de oorspronkelijke bekendmakingstekst zoals gepubliceerd in de Toren van 27 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:
Bergentheim
- het witten van de voorgevel van de
woning op het perceel KanaalwegOost 25a, ontvangen 7 juni 2020.
Dedemsvaart
- het toevoegen van een afdakje aan
de berging en het wijzigen van de
rechterzijgevel op de 1e verdieping
op het perceel Zuiderboslaan 14,
ontvangen 4 juni 2020.
- het kappen van twee berken op het
perceel Moerasroos 2, ontvangen
5 juni 2020.
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Zuiderboslaan
4, ontvangen 10 juni 2020.
- het bouwen van een vrijstaande
woning (wijziging situering) op
het perceel Boekweitstraat 61,
ontvangen 10 juni 2020.
Hardenberg
- het bouwen van een B&B in een
gedeelte van een bestaande schuur
op het perceel Beekweg 15a,
ontvangen 8 juni 2020.
- het kappen van een lindeboom op
het perceel De Nieuwe Haven 31,
ontvangen 8 juni 2020.
Lutten
- het splitsen van een woning op
het perceel De Korte Slagenweg 6,
ontvangen 29 mei 2020.
- het bouwen van een kippenschuur
(wijziging op reeds verleende
vergunning) op het perceel
Knappersveldweg 10, ontvangen
4 juni 2020.
Slagharen
- het uitbreiden van een ligboxenstal,
het veranderen van de inrichting
(Revisie) en het handelen met gevolgen voor beschermde natuurgebieden op het perceel CoevorderwegNoord 44, ontvangen 5 juni 2020.
- het plaatsen van een overkapping
op het perceel Bonte Weverstraat
29, ontvangen 7 juni 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:
De Krim
- het plaatsen van een overkapping
op het perceel Zuiderkruis 27.

Verleend Reguliere
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Balkbrug
- het bouwen van een vervangende
woning (wijziging situering) op het
perceel Weemerveldweg 4.
- het bouwen van een woning met
bedrijfshal op het perceel Hoogeveenseweg 31.
Besluiten 3 juni 2020 verzonden.
Hardenberg
- het bouwen van een overkapping
op het perceel Kruiwiel 12.
Besluit 3 juni 2020 verzonden.
- het kappen van een conifeer op
het perceel J.H. Prengerlaan 1.
Besluit 4 juni 2020 verzonden.
Slagharen
- het bouwen van een nieuw kantoor
met bedrijfsloods op het perceel
Labora 7.
Besluit 4 juni 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
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.

Geweigerd Reguliere
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben geweigerd:
Schuinesloot
- het kappen van twee eiken op het
perceel Schuineslootweg 156.
Besluit 3 juni 2020 verzonden.
Het betreft een omgevingsvergunning
die is voorbereid met de reguliere
voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunning kan 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 het hierboven
genoemde besluit 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.

Wet Milieubeheer
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 bedrijfslocaties meldingen zijn ontvangen in het
kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer:
Hardenberg
- voor het perceel Jan Weitkamplaan
18, voor het in gebruik nemen van

een buffersilo voor opslag cement,
zand en droge mortel een elevator
en een besturingsruimte binnen de
droge mortelfabriek, (zaaknr
Z2020-00004553).
Dedemsvaart
- Galileistraat 2, veranderen van
inrichting door plaatsen lichtreclame
aan gevel gebouw (Z202000005778).
Bruchterveld
- Hoopsteeweg 25, voor het slopen

van een aantal bestaande gebouwen
en het terugbouwen van een nieuwe
bedrijfshal, (zaaknr Z2020-00006158).
Hoogenweg
- Hoogenweg 18, voor het stoppen
met het houden van varkens
(Z2020-00005102).
Op grond van de melding is voor de
bedrijfslocaties geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu nodig.
Tegen het doen van een melding staan

www.hardenberg.nl

geen zienswijze- of rechtsbeschermingsmogelijkheden open. Nadere
inlichtingen Omgevingsdienst
IJsselland: 088 5525 1050. Graag het
zaaknummer bij de hand houden.
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Algemene Plaatselijke Verordening

Aanvraag terrasvergunningen
De burgemeester van de gemeente
Hardenberg maakt bekend, dat in de
afgelopen periode onderstaande
aanvragen voor een terrasvergunning
zijn ingediend:
Gramsbergen
- het inrichten van een terras op het
perceel Stationsstraat 17, ontvangen
27 mei 2020.
Hardenberg
- het inrichten van een terras op het
perceel Fortuinstraat 3b, ontvangen
4 juni 2020.
- het inrichten van een terras op het
perceel Voorstraat 18a, ontvangen
4 juni 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 terrasvergunningen zijn
verleend:

Dedemsvaart
- het inrichten van een terras op
het perceel Julianastraat 54.
Besluit 4 juni 2020 verzonden.
Gramsbergen
- het inrichten van een terras op
het perceel Stationsstraat 17.
Besluit 4 juni 2020 verzonden.
Hardenberg
- het inrichten van een terras op
het perceel Voorstraat 52.
Besluit 4 juni 2020 verzonden.
- het inrichten van een terras op
het perceel Oosteinde 32.
Besluit 4 juni 2020 verzonden.
- het inrichten van een terras op
het perceel Markt 15.
Besluit 4 juni 2020 verzonden.
- het inrichten van een terras op
het perceel Stationsstraat 24a.
Besluit 8 juni 2020 verzonden.
Slagharen
- het inrichten van een terras op
het perceel Herenstraat 32.
Besluit 8 juni 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 bezwaar-

Wet Geluidhinder
schrift 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.

Definitief besluit vaststelling hogere
grenswaarden
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat met ingang van 18 juni 2020
gedurende zes weken voor eenieder in
het gemeentehuis in Hardenberg
(Publieksdienst, Stephanuspark 1) ter
inzage ligt de besluiten tot vaststelling
van hogere grenswaarden als bedoeld
in de Wet geluidhinder en het Besluit
geluidhinder.
De besluiten houden verband met:
- het realiseren van een extra woning
op het perceel Rustenbergherstraat
Hardenberg, 17 juni 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

11 te Hardenberg.
- het gedeeltelijk nieuw bouwen van
een woning aan de Dorpsstraat 56 te
Kloosterhaar
Er zijn geen zienswijzen ingediend
naar aanleiding van de ter inzagelegging van de ontwerpplannen.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden
schriftelijk beroep indienen bij de
afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State, Postbus 20019, 2500
EA Den Haag.

