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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

BEKEND 
MAKINGEN

www.hardenberg.nlwww.hardenberg.nl
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20

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

Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING

Vastgestelde bestemmingsplannen
Hardenberg, Marslanden I, 
woningbouw Van Sytzamahof
Bij besluit van 23 juni 2020 heeft de 
gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Hardenberg, Marslanden I, woning-
bouw Van Sytzamahof’ vastgesteld. Bij 
de vaststelling zijn géén wijzigingen 
ten opzichte van het ontwerp aan- 
gebracht. 

Vanaf donderdag 2 juli 2020 ligt het 
bestemmingsplan met vaststellingsbe-
sluit ter inzage. Het bestemmingsplan 
heeft betrekking op de Van Sytzama-
hof in Hardenberg (hoek Haardijk en 
Van Uterwyckallee) en is bedoeld om 
de bouw van maximaal 12 woningen 
mogelijk te maken. 

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met 

ingang van donderdag 2 juli 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.0160.0000BP00345-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.

>>>

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:

Ane
- het bouwen van een schuur op het 

perceel Houtstekweg 5, ontvangen 
22 juni 2020.

Brucht
- het aanleggen van een voetpad rich-

ting de bushalte langs de Provinciale 
weg N343 ter hoogte van kilometer 
36.650 Westelijke wegberm ter 
plekke van de kruising met de 
Bruchterbeekweg, ontvangen  
17 juni 2020.

Bruchterveld
- het vervangen en verhogen van het 

dak van de woning op het perceel 
Kuilenweg 8, ontvangen 23 juni 2020.

Dedemsvaart
- het plaatsen van een dakkapel op het 

perceel De Lisdodde 51, ont-vangen 
18 juni 2020.

- het legaliseren van een overkapping 
tussen twee bedrijfspanden. op het 
perceel Ommerkanaal 22, ontvangen 
22 juni 2020.

Hardenberg
- het bouwen van een vervangende 

luifel op het perceel Roeterskamp 2a, 
ontvangen 8 juni 2020.

- het plaatsen van een schutting op het 
perceel Floralaan 159, ontvangen 18 
juni 2020.

- het bouwen van een opslagloods op 
het perceel Kruiwiel 13, ontvangen 23 
juni 2020.

Lutten
- het bouwen van vier woningen op de 

percelen Gouden Regenstraat 19a, 
19b, 19c en 19d, ontvangen 16 juni 
2020.

Sibculo
- het kappen van zeven eiken op het 

perceel Jan Prengerweg 2, ontvang-
en 10 juni 2020.

Slagharen
- het legaliseren van tijdelijke woon-

ruimte in een manege (3 jaar) op het 
perceel Hoogeveenseweg 10, 
ontvangen 17 juni 2020.

Vanwege het coronavirus en de door 
het kabinet getroffen maat-regelen, 
wijzigt de manier waarop  
u binnengekomen aanvragen omge-
vingsvergunningen, 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 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 
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:

Dedemsvaart
- het verbouwen en restaureren van 

‘Herenhuis Lellingbo” op het perceel 
Moerheimstraat 80

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

Hardenberg
- het bouwen van een overkapping  

op het perceel Denemarkenweg 7.

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

Ane
- het bouwen van een woning op het 

perceel De Vaart 47b. 
Besluit 17 juni 2020 verzonden.
Anerveen
- het bouwen van een vervangende 

schuur op het perceel Anerveense-
weg 70.

Besluit 17 juni 2020 verzonden.
Balkbrug
- het bouwen van een woning op het 

perceel Ennikstraat 2.
Besluit 17 juni 2020 verzonden.
Bergentheim
- het bouwen van een nieuwe woning 

op het perceel Van der Sluisstraat 32.
Besluit 17 juni 2020 verzonden.
- het wijzigen van gevels van de 

Casper Diemerschool op het perceel 
G Karel v Hogendorpstr 52.

- het geheel vervangen van de voor-
gevel op het perceel Kerkweg 6 en 8.

Besluiten 22 juni 2020 verzonden.
Brucht
- het bouwen van een vervangende 

werktuigenberging op het perceel 
Markeweg 3.

Besluit 17 juni 2020 verzonden.
Bruchterveld
- het verbouwen/uitbreiden van de 

woning en het bouwen een vervang-
end bedrijfspand op het perceel 
Hoopsteeweg 25.

Besluit 22 juni 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het kappen van twee beuken op  

het perceel Moerasroos 2.
- het verbouwen van een kinderdag-

verblijf tot woning op het perceel 
Ridderspoorstraat 3.

- het bouwen van een woning op  
het perceel Swankhuisenwerf 32.

- het bouwen van een vervangende 
woning op het perceel Ommer-kanaal 
20.

Besluiten 17 juni 2020 verzonden.
- het bouwen van een woning op  

het perceel Zuiderboslaan 33.
- het realiseren van een veranda  

op het perceel Ommerkanaal 10.
Besluiten 22 juni 2020 verzonden.
- het uitbreiden van de woning op  

het perceel Van Haeringenstraat 70.
Besluit 25 juni 2020 verzonden.
Den Velde
- het bouwen van een vervangende 

woning op het perceel Zwolseweg 1.
Besluit 17 juni 2020 verzonden.
Gramsbergen
- het plaatsen van een dakkapel op het 

perceel De Esch 31.
- het uitbreiden van de woning op  

het perceel De Esch 15.
Besluiten 17 juni 2020 verzonden.
Hardenberg
- uitbreiden van de woning met een 

erker op het perceel Plutolaan 24.
- het plaatsen van een dakkapel op het 

perceel Dille 34.
- het uitbreiden van de woning op  

het perceel Erve Nijsinck 1.
- het uitbreiden van een woning op het 

perceel Ruysdaelstraat 17.
Besluiten 17 juni 2020 verzonden.
- het uitbreiden van een loods op  

het perceel Koningsspil 25.
- het uitbreiden van een woning  

op het perceel Polberg 71.
- het plaatsen van een schutting  

op het perceel Ruysdaelstraat 2.
- het bouwen van een B&B in een 

gedeelte van een bestaande schuur 
op het perceel Beekweg 15a.

Besluiten 22 juni 2020 verzonden.
Rheezerveen
- het verbouwen van de woonboerderij 

op het perceel Willemsdijk 9.
Besluit 17 juni 2020 verzonden.
Slagharen
- het bouwen van een 

bedrijfsverzamelgebouw op het 
perceel Labora 7a t/m 7f, 7h en 7j.

Besluit 18 juni 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 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 
Rechtbank te Zwolle, team Bestuurs-
recht, Postbus 10067, 8000 GB te 
Zwolle. Voor deze procedure is  
griffierecht verschuldigd.



Welzijn

BEKEND MAKINGEN

Algemene Plaatselijke VerordeningVER
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Wet Milieubeheer

Wet Geluidhinder

Besluit vaststelling hogere 
grenswaarden 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat met ingang van 2 juli 2020 gedu-
rende zes weken voor eenieder in  
het gemeentehuis in Hardenberg 
(Publieksdienst, Stephanuspark 1)  
het besluit tot vaststelling van hogere 
grenswaarden als bedoeld in de Wet 
geluidhinder en het Besluit geluid-
hinder ter inzage ligt. 

Het besluit houdt verband met de 
ontwikkeling van het bestemmingsplan 

‘Buitengebied Hardenberg, voorzienin-
gen en woningbouw Beukenlaan De 
Krim’ in De Krim. Ter hoogte van een 
aantal nieuw te bouwen woningen zal 
de gevelbelasting in 2030 de voor-
keursgrenswaarde overschrijden. De 
maximale te ontheffen geluidbelasting 
wordt echter niet overschreden. 

Gedurende de termijn van terinzage-
legging kunnen belanghebbenden 
schriftelijk beroep indienen bij de afde-
ling bestuursrechtspraak van  
de Raad van State.

>>>

Beroep
Vanaf vrijdag 3 juli 2020 kan geduren-
de een termijn van 6 weken door een 
belanghebbende beroep tegen het 
vaststellingsbesluit worden ingesteld 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Géén beroep 
kan worden ingesteld door een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs kan 
worden verweten geen ziens- 
wijzen tegen het ontwerpbestem-
mingsplan naar voren te hebben 
gebracht. Het vaststellingsbesluit 
treedt in wer-king 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 voorzieningenrechter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak een 
verzoek om voorlopige voorziening is 
gedaan en op dat verzoek is beslist. 

Buitengebied Hardenberg, 
woningbouw en voorzieningen 
Beukenlaan De Krim
Bij besluit van 23 juni 2020 heeft de 
gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Hardenberg, woning-
bouw en voorzieningen Beukenlaan De 

Krim’ vastgesteld. Bij de vaststelling 
zijn géén wijzigingen ten opzichte van 
het ontwerp aangebracht. Er zijn geen 
zienswijzen over het ontwerpplan inge-
bracht.

Vanaf donderdag 2 juli 2020 ligt het 
bestemmingsplan met vaststellings-
besluit ter inzage. Het bestemmings-
plan heeft betrekking op een terrein 
aan de Beukenlaan in De Krim en is 
bedoeld om de realisatie van een MFA, 
een schoolgebouw en woningen 
mogelijk te maken en om een al gerea-
liseerde ijsbaan en een evenementen-
terrein een passende bestemming te 
geven.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met 
ingang van donderdag 2 juli 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.0160.0000BP00340-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 3 juli 2020 kan geduren-
de een termijn van 6 weken door een 
belanghebbende beroep tegen het 
vaststellingsbesluit worden ingesteld 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Géén beroep 
kan worden ingesteld door een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs kan 
worden verweten geen ziens-wijzen 
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. 

Vastgesteld wijzigingsplan 
Bij besluit van 23 juni 2020 heeft het 
college van burgemeester en wet-
houders het wijzigingsplan ‘Wijziging 
Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Puntweg 3 

Bruchterveld’ vastgesteld. Bij de vast-
stelling zijn géén wijzigingen ten 
opzichte van het ontwerp aangebracht. 
Er zijn geen zienswijzen over het 
ontwerpplan ingebracht.

Vanaf donderdag 2 juli 2020 ligt het 
wijzigingsplan ‘Wijziging Bestem-
mingsplan Buitengebied Hardenberg, 
Puntweg 3 Bruchterveld’ met vaststel-
lingsbesluit ter inzage. Het wijzigings-
plan heeft betrekking op het perceel 
Puntweg 3 in Bruchterveld. 

Op het genoemde perceel is een agra-
risch loonwerkbedrijf en transportbe-
drijf met als nevenactiviteit de accep-
tatie van groenafval en bouw- en 
sloopafval gevestigd. Het wijzigings-
plan voorziet in een bedrijfsuitbreiding 
van ca 2575 m2. De gevraagde 
bedrijfsuitbreiding biedt o.a. de moge-
lijkheid om groenafval te kunnen 
opslaan. 

Waar ter inzage?
Het wijzigingsplan wordt met ingang 
van donderdag 2 juli 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.WBP00032-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 3 juli 2020 kan geduren-
de een termijn van 6 weken door een 
belanghebbende beroep tegen het 
vaststellingsbesluit worden ingesteld 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Géén beroep 
kan worden ingesteld door een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs kan 
worden verweten geen zienswijzen 
tegen het ontwerpwijzigingsplan naar 
voren te hebben gebracht. Het vast-
stellingsbesluit 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.

Uitschrijving Landelijk Register Kinderopvang (LKR)
Het college van de gemeente Hardenberg maakt op grond van artikel 3:12 van 
de Algemene Wet Bestuursrecht bekend, dat POS Ravelijn (KDV) opvanglocatie 
Radewijkerweg 48, 7791 RH te Radewijk met registratienummer 188226825 
uit het Landelijk Register Kinderopvang is uitgeschreven per 16 augustus 2020. 
Dit, vanwege verhuizing van deze opvanglocatie.

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 Molenplein 6, ontvangen  
24 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.

Beoordeling aanmeldingsbesluit 
m.e.r. voor Emtenbroekerdijk 46 te 
Kloosterhaar (zaaknummer: Z2020-
00005437) 
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg hebben van Hoeve Advies 
op 24 april 2020 een aanmeldingsnoti-
tie ontvangen voor de beoordeling van 
de m.e.r.-plicht. De notitie behandelt 
de gevolgen van het om- 
schakelen van het houden van vlees-
kuikenouderdieren naar het houden 
van (scharrel)vleeskuikens binnen de 
bestaande pluimveestallen. 
De mogelijke milieubelasting is hierin 
voldoende omschreven om te kunnen 
beoordelen of sprake is van bijzondere 
omstandigheden. Er is geen sprake 
van bijzondere omstandigheden die 
kunnen leiden tot belangrijke nadelige 
milieugevolgen. Het college heeft 
besloten dat geen milieueffectrapport 
opgesteld hoeft te worden. De milieu-
belasting afkomstig van de activiteit 
kan door de van toepassing zijnde 
wet- en regelgeving in voldoende mate 
worden ondervangen.

Het is niet mogelijk tegen dit besluit 
bezwaar in te dienen. Tijdens de 
toekomstige procedure voor de omge-
vingsvergunning bestaat wel  
de gelegenheid tot het indienen van 
zienswijzen en eventueel beroep. 
Daarbij kan ook dit m.e.r.-beoor- 
delings-besluit worden betrokken.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 525 1050. Houd het 
zaaknummer bij de hand.

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 ontvan-
gen in het kader van het Activiteiten-
besluit milieubeheer: 

Dedemsvaart
- Hoofdvaart 51, uitvoeren bodem- 

sanering: ontgraven en afvoeren  
van verontreinigde grond en het 
onttrekken, het zuiveren en het lozen 
van grondwater (zaaknr Z2020-
00007012).

Radewijk
- Lindeldijk 5, voor het houden van  

4 volwassen paarden, 1 paard in 
opfok en 1 volwassen pony, het 
realiseren van een stal, paardenbak 
en mestplaat en het plaatsen van 
woonunits (Z2020-00006399).

Hardenberg
- IJslandweg 7, voor het veranderen 

van een bedrijf (dakopbouw op 
bestaand pand. Het bedrijf is 
bestemd tot metaalproducten-
industrie (fijn en precisie metaal). 
Z2020-0000-7119).

Balkbrug
- De maat 29; het houden van varkens 

is beëindigd (2020-00006960).

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 rechts- 
beschermingsmogelijkheden open. 
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 5525 1050. Graag het 
zaaknummer bij de hand houden.

Hardenberg, 1 juli 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,


