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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 onder-
staande aanvragen voor een omge-
vingsvergunning zijn ingediend.

Ane
- het vergroten en veranderen van de 

woning op het perceel De Vaart 33, 
ontvangen 4 mei 2020.

- het bouwen van een schuur met 
carport op het perceel Houtstekweg 
5, ontvangen 11 mei 2020.

Balkbrug
- het kappen van twee eiken op het 

perceel Ommerweg 38, ontvangen 
11 mei 2020.

- het plaatsen van een antennemast 
op het perceel Meppelerweg 46, 
ontvangen 11 mei 2020.

- het bouwen van een vervangende 
woning (wijziging situering) op  
het perceel Weemerveldweg 4, 
ontvangen 12 mei 2020.

Bergentheim
- het bouwen van een twee-onder-

een-kap woning (wijziging op reeds 
verleende vergunning) op de 
percelen Van der Sluisstraat 14  
en 16, ontvangen 6 mei 2020.

- het bouwen van negen apparte-
menten op de percelen 
Burgemeester Oprellaan 1, 1a t/m 
1h, ontvangen 8 mei 2020.

- het kappen van vier lariksbomen  
op het perceel Sportlaan 133, 
ontvangen 22 april 2020.

- het bouwen van een woning op het 
perceel Van der Sluisstraat 22, 
ontvangen 11 mei 2020.

- het tijdelijk plaatsen van woonunits 
(1 jaar en 4 maanden) op het perceel 
Van der Sluisstraat 22, ontvangen  
11 mei 2020.

Collendoorn
- het splitsen van een woonboerderij 

in twee zelfstandige woningen, het 
uitbreiden van de woningen en het 
bouwen van een vervangend bijge-
bouw op de percelen Collendoorner-
dijk 1f en 1g, ontvangen 12 mei 
2020.

Dedemsvaart
- het bouwen van een schuur op het 

perceel Peterswijk 24, ontvangen  
3 mei 2020.

- het verbouwen/uitbreiden van de 
woning en het aanbrengen van een 
overkapping op de ingang van de 
garageboxen op het perceel Juliana-
straat 79, ontvangen 4 mei 2020.

- het herbouwen van een garage op 
het perceel Tottenhamstraat 72, 
ontvangen 6 mei 2020.

- het bouwen van een woning op het 
perceel Zuiderboslaan 2, ontvangen 
4 mei 2020.

- het kappen van twee eiken op het 
perceel Zuiderboslaan 36, ontvangen 
11 mei 2020.

- het bouwen van een carport op het 
perceel Mien Ruyslaan 9, ontvangen 
30 april 2020.

- het aanbrengen van nieuwe buiten-
muur, het isoleren van de woning en 
het vervangen van kunstofkozijnen 
op de benedenverdieping op het 
perceel Van Haeringenstraat 44, 
ontvangen 12 mei 2020.

Gramsbergen
- het bouwen van een woning met 

bedrijfspand op de percelen De 
Winckelmaat 5 en 5a, ontvangen  
4 mei 2020.

Hardenberg
- het kappen van één boom op het 

perceel Berkenlaan 36, ontvangen 
22 april 2020.

Rheezerveen
- het plaatsen van 18 stuks zonnepa-

nelen in grondopstelling op het 
perceel Rheezerveenseweg 36, 
ontvangen 12 mei 2020.

Sibculo
- het kappen van twee esdoorns op 

het perceel Tachtig Bunderweg 10, 
ontvangen 4 mei 2020.

Vanwege het coronavirus en de 
door het kabinet getroffen maat-
regelen, wijzigt de manier waarop  
u binnengekomen aanvragen  
omgevingsvergunningen, ter inzage 
legging aanvraag omgevingsver-
gunningen,  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 belang- 
hebbende 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 inzage legging wordt in deze 
uitgave kennis gegeven. Het ontwerp-
besluit en de ter inzage legging wor-
den in deze uitgave bekend gemaakt.

Ontwerpbeschikking 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat met ingang van 21 mei 2020 voor 
eenieder gedurende zes weken tijdens 
openingstijden bij de Publieksdienst  
in het gemeentehuis, ter inzage liggen 
de volgende ontwerpbeschikkingen 
met bijbehorende stukken: 

De Krim 
- het realiseren van een zonnepark 

aan de Fabriekswijk.
Kloosterhaar
- het realiseren van een drijvend 

zonnepark op een zandwinplas aan 
de Verlengde Broekdijk 29a.

Gemotiveerde schriftelijke en/of 
mondelinge zienswijzen tegen de 
ontwerpbeschikkingen kunnen door 
eenieder tot en met 1 juli 2020 worden 
ingediend bij burgemeester en 
wethouders. Schriftelijke zienswijzen 
moeten worden gericht aan het colle-
ge 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 aan- 
gegeven 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 
ontwerpbeschikking en men belang-

hebbende is. Voor het beroep geldt 
dat de procedurele bepalingen van de 
Crisis- en herstelwet van toepassing 
zijn.

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

Bergentheim
- het bouwen van een schuur met 

veranda op het perceel Van der 
Sluisstraat 18.

Besluit 7 mei 2020 verzonden.
Hardenberg
- het kappen van twee elzen op het 

perceel kruising Parkweg - 
Gramsbergerweg.

Besluit 6 mei 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 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 dagteke-
ning, 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 voorlo-
pige 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.

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

Ontwerpbestemmingsplan 
Vanaf donderdag 21 mei 2020 ligt het 
ontwerpbestemmingsplan ‘Buitenge-
bied Hardenberg, Rauwbloksweg 11 
Bergentheim en Radewijkerweg 52 
Radewijk’ gedurende zes weken ter 
inzage. De laatste dag van de termijn 
is woensdag 1 juli 2020. Het bestem-
mingsplan heeft betrekking op de 
percelen Rauwbloksweg 11 in 
Bergentheim en Radewijkerweg 52 in 
Radewijk en is bedoeld om het slopen 
van landschapsontsierende bebou-
wing op beide percelen en het 
bouwen van een compensatiewoning 
op het perceel Rauwbloksweg 11 in 
Bergentheim mogelijk te maken. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 21 mei 
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-OW01 

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

- op papier uitsluitend op afspraak in 
te zien bij de publieksdienst in het 

gemeentehuis te Hardenberg.

Zienswijzen indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen 
op de volgende manieren met een 
zienswijze reageren:
- via e-mail (bij voorkeur): ga naar 

http://www.hardenberg.nl/zienswijze-
indienen en gebruik het digitale 
reactieformulier,

- schriftelijk: via de post en richt uw 
reactie aan: Raad van de gemeente 
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg”, onder vermelding van 
“zienswijze bestemmingsplan 
Rauwbloksweg 11 Bergentheim en 
Radewijkerweg 52 Radewijk”,

- mondeling: maak een afspraak bij de 
publieksdienst, telefoon 14 0523.

Het niet of niet tijdig indienen van een 
zienswijze heeft gevolgen voor de 
ontvankelijkheid van het beroep bij de 
bestuursrechter.
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Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij hebben besloten: door verwij-
dering van het bord E6 en vak marke-
ring ten behoeve van de houder van 
een gehandicaptenparkeerkaart, de 
volgende locatie op te heffen als alge-
mene gehandicaptenparkeerplaats: 

- Nabij perceel: Asterstraat 22 
Dedemsvaart.

Zie voor het volledige besluit de site 

van de digitale Staatscourant https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/In- 
gevolge de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden 
binnen 6 weken na de dag van be- 
kendmaking van dit besluit hiertegen 
een bezwaarschrift indienen bij het 
college van Burgemeester en Wet- 
houders van de gemeente Hardenberg, 
Postbus 500, 7770 BA, Hardenberg.

Het bezwaar moet zijn ondertekend 
en tenminste bevatten de naam en  
het adres van de indiener, de dagte-

kening, een aanduiding van het besluit 
waartegen het bezwaar zich richt en 
de gronden (motivering) van het 
bezwaar.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde 
dat een bezwaarschrift bij burge-
meester en wethouders wordt inge-
diend - in spoedeisende gevallen  
een voorlopige voorziening worden 
gevraagd bij de voorzieningsrechter 
van de Arrondissementsrechtbank 
Zwolle, sector Bestuursrecht,  
Postbus 10067, 8000 GB, Zwolle.

VerordeningenVER
ORDE
NING

Wet Milieubeheer

Verkeersmaatregelen

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-
caties meldingen zijn ontvangen in het 
kader van het Activiteitenbesluit milieu-
beheer: 

Hardenberg
- voor het perceel Kruiwiel 12, 

plaatsen overkapping voor 
herstelauto’s, (zaaknr Z2020-
00005105).

Kloosterhaar
- voor het perceel Kleinhaar 41, 

aanleggen gesloten bodemenergie-
systeem, (zaaknr Z2020-00005292).

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.

Wijziging “Aanvullende criteria 
Amateurkunst” in de 
Subsidieregeling Programmalijn 
Maatschappelijk Domein 2020 
Op 4 februari 2020 heeft het college 
van burgemeester en wethouders de 
aanvullende criteria Amateurkunst 
vastgesteld. Deze criteria maken 
onderdeel uit van de Subsidieregeling 
Programmalijn Maatschappelijk 
Domein 2020. 

Bij de uitvoering is nu gebleken dat de 
tekst m.b.t. de verdeling van het 
beschikbare subsidiebudget (het subsi-
dieplafond) niet correct is geformu-
leerd. Om te voorkomen dat het subsi-
dieplafond wordt overschreden, heeft 

het college van burgemeester en 
wethouders op 6 mei 2020 besloten 
om de betreffende tekst als volgt te 
wijzigen: 

Amateurkunstinstellingen, niet zijnde 
de deelnemers van de stichting 
Hafabra, kunnen in aanmerking komen 
voor een jaarlijkse subsidie. De raad 
stelt jaarlijks een subsidieplafond vast 
voor deze subsidie, door opname van 
een bedrag in de begroting. Dit subsi-
dieplafond wordt als volgt verdeeld: 

- De aanvragende amateurkunstin-
stellingen die voor deze subsidie in 
aanmerking komen, ontvangen elk 
een basisbedrag van € 250,00. 

- Het, na toekenning van het basis-
bedrag resterende bedrag van het 
subsidieplafond wordt als volgt 
verdeeld over de aanvragende 
amateurkunstinstellingen, die voor 
deze subsidie in aanmerking komen: 
een bedrag per betalend lid. Dit 
bedrag wordt bepaald door het 
resterende bedrag van het 
subsidieplafond te delen door het 
totaal aantal betalende leden van de 
aanvragende amateurkunstinstellin-
gen, die voor deze subsidie in 
aanmerking komen. 

De wijziging treedt in werking op 15 
mei 2020 en werkt terug tot 1 januari 
2020.

Hardenberg, 20 mei 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,


