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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.

WWW.HARDENBERG.NL
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Binnengekomen aanvragen
Burgemeester en wethouders van  
de gemeente Hardenberg maken 
bekend, dat in de afgelopen periode 
onderstaande aanvragen voor een  
omgevingsvergunning zijn ingediend: 

Ane
- het kappen van twee eiken op het 

perceel De Vaart 53a, ontvangen  
24 maart 2020.

Balkbrug
- het bouwen van een erker en het 

verbouwen van de woning op het 
perceel Wolter ter Haarstraat 25, 
ontvangen 20 maart 2020.

- het bouwen van een bedrijfsgebouw 
op het perceel Eerste Schansweg 
7a, ontvangen 23 maart 2020.

De Krim
- het wijzigen van de bestemming op 

het perceel Hoofdweg 92, ontvangen 
17 maart 2020.

Dedemsvaart
- het uitbreiden van een 

kantoorgebouw op het perceel 
Archimedesstraat 5, ontvangen  
20 maart 2020.

- het uitbreiden van een woning, 
plaatsen van een dakkapel en 
wijzigen gevels op het perceel 
Oostwijk 14, ontvangen 24 maart 
2020.

- het uitbreiden van een woning  
op het perceel Moerheimstraat 100, 

ontvangen 23 maart 2020.
Diffelen
- het kappen van een lindeboom  

op het perceel Rheezerweg 131, 
ontvangen 9 maart 2020.

Gramsbergen
- het kappen van een berk op het 

perceel Goudenregenstraat 75, 
ontvangen 12 maart 2020.

Hardenberg
- het plaatsen van een dakkapel  

op het perceel Moonenlaan 118, 
ontvangen 17 maart 2020.

- het plaatsen van een silo met 
elevator en besturingsruimte op  
het perceel Jan Weitkamplaan 18, 
ontvangen 19 maart 2020.

Kloosterhaar
- het kappen van vijftien dennen op 

het perceel Van Roijensweg 93, 
ontvangen 18 maart 2020.

Lutten
- het herbestemmen tot 

appartementen op het perceel De 
Lutteresweg 9, ontvangen 17 maart 
2020.

Rheezerveen
- het kappen van tien bomen op het 

perceel Elfde Wijk 1, ontvangen  
20 maart 2020.

Slagharen
- het tijdelijk plaatsen van een 

stacaravan (1 jaar) op het perceel 
Coevorderweg 41, ontvangen  
16 maart 2020.

Vanwege het coronavirus en de 
door het kabinet getroffen maat-
regelen, wijzigt de manier waarop  
u binnengekomen aanvragen, ter 
inzagelegging aanvraag omgevings-
vergunningen, bestemmingsplannen 
en het archief kunt inzien.

Deze stukken kunt u in het 
gemeentehuis inzien:
-  alleen op basis van een afspraak; 
-  een 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;

-  wanneer 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 voorbereidingspro-
cedure van toepassing is, wordt het 
besluit in deze uitgave bekend 
gemaakt en kan na bekendmaking 
van het besluit door een belangheb-
bende 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 mogelijk-
heid tot het indienen van zienswijzen 
gegeven. Van het ontwerpbesluit en 
de ter inzagelegging wordt in deze 
uitgave kennisgegeven. Het ontwerp-
besluit 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:

Hardenberg
- het bouwen van een 

apotheekgebouw op het perceel 
 Jan Weitkamplaan 4d.

Lutten
- het bouwen van een overkapping op 

het perceel Knappersveldweg 14.

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

Wet Milieubeheer

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg geven op grond van  
artikel 8.41 lid 4 van de Wet milieu- 
beheer kennis dat van de volgende 
bedrijfslocaties meldingen zijn  
ontvangen in het kader van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer: 

Heemserveen
- voor het perceel Elfde Wijk 13,  

13a en 13b, het uitbreiden van  
de opslag voor eieren, (zaaknr 
Z2020-00002220).

Brucht
- voor het perceel Prügelweg 2,  

voor het beëindigen van het bedrijf, 
(zaaknr Z2020-0000725).

Rheezerveen
- voor het perceel Elfde Wijk 22,  

voor het beëindigen van het bedrijf 
(zaaknr Z2020-00003272).

Op grond van de melding is voor de 
bedrijfslocatie 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.

Besluit maatwerkvoorschrift 
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg maken bekend dat zij 
maatwerkvoorschriften in het kader 
van het Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer (het Activi-
teitenbesluit) opleggen voor de inrich-
ting aan de Jan Weitkamplaan 18 te 
Hardenberg. De maatwerkvoorschrif-
ten hebben betrekking op het geluids-
niveau dat het bedrijf mag veroorza-

ken, de werkwijze en geluid reduce-
rende maatregelen, verzonden op  
24 maart 2020, zaaknummer Z2019-
00018660.

Het besluit en de bijbehorende stuk-
ken liggen tot zes weken na de dag 
van publicatie ter inzage in het 
gemeentehuis. Wanneer u de docu-
menten 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. 
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 rechtbank Overijssel, sector 
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 
GB Zwolle. Dit kan ook digitaal inge-
diend worden bij de rechtbank met het 
beroepschriftformulier. 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 omgevingsvergunning 
treedt in werking met ingang van de 
dag na die waarop de beroepstermijn 
afloopt. Indien binnen de beroepster-
mijn een verzoek om voorlopige voor-
ziening bij de Voorzieningenrechter is 
ingediend, treedt het besluit niet 
inwerking voordat op dat verzoek is 
beslist. 

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 

IJsselland: 088 5525 1050. Houd het 
zaaknummer bij de hand.

Ontwerpbeschikking 
omgevingsvergunning Uitgebreide 
voorbereidingsprocedure 
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg hebben het voornemen 
een omgevingsvergunning te verlenen 
voor het wijzigen van de milieu inrich-
ting voor een vleeskalverenhouderij 
aan de Geert Migchelsweg 43 in 
Slagharen. Het betreft een uitbreiding 
met 32 vleeskalveren. Verder zal de 
vergunde luchtwasser worden gewij-
zigd (er zal een luchtwasser met een 
hoger verwijderingsrendement voor 
ammoniak worden toegepast).
De aanvraag, het ontwerpbesluit en 
de bijbehorende stukken liggen tot 
zes weken na publicatie 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 toege-
stuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij 
omgevingsloket@odijsselland.nl onder 
vermelding van zaaknummer Z2020-
00001007. 

Belanghebbenden kunnen binnen  
zes weken vanaf de dag van publi- 
catie, schriftelijk of mondeling  
inhoudelijke opmerkingen en reacties 
tegen dit voornemen indienen bij 
Omgevings-dienst IJsselland, Postbus 
40252, 8004 DG Zwolle. U kunt  
uw reactie sturen naar  
omgevingsloket@odijsselland.nl.

Gewezen wordt op het feit dat alleen 
belanghebbenden die zienswijzen 

hebben ingebracht tegen het ontwerp-
besluit of aan wie redelijkerwijs niet 
verweten kan worden dat zij geen 
zienswijzen hebben ingebracht op het 
ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep 
kunnen instellen tegen het definitieve 
besluit. 

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 5525 1050. Houd het 
zaaknummer bij de hand.

Verleend omgevingsvergunning 
beperkte Milieutoets 
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg maken bekend dat zij in 
het kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) een 
omgevingsvergunning beperkte mili-
eutoets met de reguliere procedure 
hebben verleend voor een inrichting 
aan de Jan Weitkamplaan 18 te 
Hardenberg voor het veranderen van 
de inrichting door van maandag tot en 
zaterdag continu te gaan werken, 
verzonden op 23 maart 2020.
Het besluit ligt ter inzage in het 
gemeentehuis. Wanneer u de docu-
menten in het gemeentehuis wilt 
inzien, vragen wij u een afspraak  
te maken via het telefoonnummer  
14 0523. Desgewenst kunt u de  
documenten digitaal toegestuurd  
krijgen. Dit kunt u opvragen bij  
omgevingsloket@odijsselland.nl  
onder vermelding van zaaknummer 
Z2019-00008285. 
>>>
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Aanvraag evenementen
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend dat de 
volgende aanvraag is ontvangen voor 
het organiseren van:

Bergentheim
- Geweld uut de Boerschop op de 

locatie Hardenbergerweg 23, op  
10 oktober 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.

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 
gesteld van de aard van de bedenkin-
gen.

Aanvraag terrasvergunningen
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend, dat in de 
afgelopen periode onderstaande 
aanvraag voor een terrasvergunning  
is ingediend:

Hardenberg
- het inrichten van een terras op  

het perceel Gedempte Haven 1, 
ontvangen 25 maart 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.

Subsidieregeling kinderopvang op 
sociaal medische indicatie 
Hardenberg 2020 
Het college van burgemeester en 
wethouders van Hardenberg heeft in 
zijn vergadering van 17 maart 2020 de 
subsidieregeling kinderopvang op 
sociaal medische indicatie Hardenberg 
2020 vastgesteld. Deze regeling treedt 
in werking op 1 juli 2020. 
Tegelijkertijd wordt de subsidieregeling 
kinderopvang op sociaal medische 
indicatie Hardenberg 2019 ingetrok-
ken. 

Belangrijkste wijziging van de nieuwe 
subsidieregeling 2020 ten opzichte 
van de huidige regeling is een nadruk-
kelijker tijdelijke inzet van volledig 
gesubsidieerde kinderopvang op soci-
aal medische indicatie Tijdens de inzet 
willen wij nadrukkelijker werken wordt 
aan de problemen die de inzet van 
gesubsidieerde opvang noodzakelijk 
maken. Om die reden is besloten de 

duur van de indicatie te beperken tot 
6 maanden met de mogelijkheid van 
een eenmalige verlenging met 6 
maanden. 
Deze regeling wordt bekendgemaakt 
in het elektronische gemeenteblad op 
26 maart 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) aangege-
ven link elektronisch gemeenteblad 
aanklikken. 

Verder kan een papieren versie van  
de regeling worden ingezien in het 
gemeentehuis van Hardenberg, bij  
de Publieksdienst. Tegen betaling van 
de kosten is een afschrift verkrijgbaar. 
Inlichtingen over de regeling kunt  
u krijgen bij de heer Versteeg van 
Maatschappelijk Domein (telefoon  
14 0523 kengetal niet nodig).

Algemene Plaatselijke VerordeningVER
ORDE
NING

VerordeningenVER
ORDE
NING

Hardenberg, 1 april 2020

Burgemeester en wethouders  
voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,

>>>
Tegen dit besluit kunt u binnen zes 
weken, daags na verzenddatum, 
bezwaar maken. Het bezwaarschrift 
kunt u richten aan het college van 
burgemeester en wethouders. Heeft 
u een spoedeisend belang? Het 
bezwaarschrift houdt de werking van 
het besluit niet tegen. U kunt naast het 
bezwaarschrift een voorlopige voorzie-
ning vragen bij de voorzieningenrech-

ter. Richt uw verzoek aan de rechtbank 
Overijssel, sector Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.  
Dit kan ook digitaal ingediend worden 
bij de rechtbank met het beroep-
schriftformulier. U heeft hier een DigiD 
voor nodig. 

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 5525 1050. Houd het 
zaaknummer bij de hand. 


