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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

Vanwege coronamaatregelen 

tot 1 september 2020 gesloten.

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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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. 

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

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.

Anerveen
- het uitbreiden van een werktuigen-

berging op het perceel 
Anerveenseweg 62, ontvangen 14 juli 
2020.

Balkbrug
- het bouwen van een wagenberging 

en bergruimte en het plaatsen van 
erfafscheiding op het perceel 
Sponturfwijk 2, ontvangen 14 juli 
2020.

Dedemsvaart
- het kandelaberen van een Canadese 

esdoorn op het perceel 
Gentiaanstraat 20, ontvangen 10 juli 
2020.

- het kappen van een eik op het 
perceel Rheezerend 68, ontvangen 
10 juli 2020

Hardenberg
- het intern aanpassen van een 

schoolgebouw ten behoeve van 
inpassing ruimtes Welluswijs en het 
verschaffen van dagverblijf aan meer 
dan tien personen jonger dan twaalf 
jaar op het perceel Floralaan 18, 
ontvangen 10 juli 2020.

- het plaatsen van een verlicht 
naambord op het perceel Stelling 7, 
ontvangen 13 juli 2020.

Holthone
- het aanleggen van een tijdelijke 

bouwweg op de hoek Scheerseweg - 
De Haandrik, ontvangen 8 juli 2020.

Radewijk
- het kappen van drie lindenbomen op 

het perceel Westeindigerdijk 7, 
ontvangen 13 juli 2020.

- het bouwen van een melkgebouw op 
het perceel Noord-Oosterweg 4, 
ontvangen 14 juli 2020.

Vanwege het coronavirus en de door 
het kabinet getroffen maatregelen, 
wijzigt de manier waarop u binnengeko-
men aanvragen omgevingsvergunnin-
gen, ter inzage legging aanvraag omge-
vingsvergunningen,  bestemmingsplan-
nen 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 voorbereidingspro-
cedure 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 bepa-
lingen omgevingsrecht hebben beslo-
ten voor de volgende aanvragen de 
beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:

Hardenberg
- het vervangen van de bestaande 

vluchttrappen op de percelen 
Parkweg 5 t/m 87 (oneven) en 89 t/m 
159 (oneven).

Heemserveen
- het bouwen van een bijgebouw op 

het perceel Heemserveldweg 1.
Rheezerveen
- het bouwen van een varkensstal 

(wijziging op reeds verleende 
vergunning) en het milieuneutraal 
veranderen van de inrichting op het 
perceel Elfde Wijk 24.

Slagharen
- het bouwen van een overkapping op 

het perceel Herenstraat 36f.

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

Dedemsvaart
- het bouwen van een vrijstaande 

woning en het plaatsen van een 
vlaggenmast op het perceel 
Zuiderboslaan 34. 

Besluit 14 juli 2020 verzonden.
- het bouwen van een schuur op het 

perceel Peterswijk 24.
- het verbouwen van een bestaande 

bunker (wijziging op reeds verleende 
vergunning) op het perceel 
Ridderspoorstraat 7a. 

- het bouwen van een vrijstaande woning 
op het perceel Zuiderboslaan 4. 

- het schilderen van de buitenmuren 
van de woning op het perceel 
Moerheimstraat 104. 

Besluiten 8 juli 2020 verzonden.
Gramsbergen
- het bouwen van een woning op het 

perceel Het Spijk 3. 
- het uitbreiden van de woning op het 

perceel Lange Waand 41. 
Besluiten 8 juli 2020 verzonden.
Hardenberg
- het bouwen van een vervangende 

luifel op het perceel Roeterskamp 2a. 
- het plaatsen van een haakse 

lichtreclame bak en update 
bestaande lichtreclame op het 
perceel Voorstraat 2b.

Besluiten 8 juli 2020 verzonden.
Holtheme
- het plaatsen van een 

commiezenschuilhut nabij 
Lennipspad. 

Besluit  8 juli 2020 verzonden.
Kloosterhaar
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Meerstal 2. 
Besluit 8 juli 2020 verzonden.
Lutten
- het plaatsen van twee dakkapellen 

op het perceel Anerweg-Noord 76. 
Besluit 8 juli 2020 verzonden.

Het betreffen omgevingsvergunningen 
die zijn voorbereid met de reguliere voor-
bereidingsprocedure. De omgevingsver-
gunningen 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 colle-
ge 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 dagtekening, 
een aanduiding van het besluit waarte-
gen het bezwaar zich richt en de gron-
den (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 
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 
GB te Zwolle. Voor deze procedure is 
griffierecht verschuldigd.

Ingetrokken 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat in de afgelopen periode onder-
staande omgevingsvergunningen zijn 
ingetrokken:
Hardenberg
- het wijzigen van de gevel op het 

perceel Wilhelminaplein 3a. 
Besluit 14 juli 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 aandui-
ding van het besluit waartegen het 
bezwaar zich richt en de gronden 
(motivering) van het bezwaar.
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 
Arrondissementsrechtbank Zwolle, 
Sector Bestuursrecht,  Postbus 10067, 
8000 GB te Zwolle.

Ontwerpbestemmingsplannen
Vanaf donderdag 23 juli 2020 ligt 
het ontwerpbestemmingsplan
‘Buitengebied Hardenberg, 
Radewijkerweg 64 Radewijk’ gedu-
rende zes weken ter inzage. De laatste 
dag van de termijn is woensdag 2 
september 2020. Het bestemmings-
plan heeft betrekking op het perceel 
Radewijkerweg 64 in Radewijk en is 
bedoeld om het slopen van land-
schapsontsierende bebouwing, het 
bouwen van een compensatiewoning 
en het splitsen van de bestaande 
woning mogelijk te maken. Het perceel 
krijgt daarbij een woonbestemming.

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 23 juli 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.0160.0000BP00351-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 of

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

Radewijkerweg 64 in 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.

>>>



Wet MilieubeheerWet Geluidhinder

Vanaf donderdag 23 juli 2020 ligt het 
ontwerpbestemmingsplan 
‘Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Maatdijk 3 Brucht en 
Rheezerveenseweg 1 -1a 
Heemserveen’ gedurende zes weken 
ter inzage. De laatste dag van de 
termijn is woensdag 2 september 
2020. 

Op het perceel Maatdijk 3 wordt de 
agrarische bestemming in het kader 
van de rood-voor-roodregeling omge-
zet naar een woonbestemming. Tevens 
worden landschapontsierende bijge-
bouwen gesloopt op het perceel 
Maatdijk 3 in Brucht. Om te voldoen 
aan voldoende sloopmeters wordt op 
het perceel Rheezerveenseweg 1 in 
Heemserveen ook een mestsilo 
gesloopt. In ruil voor de te slopen 
bijgebouwen mag er één extra woning 
worden terug gebouwd op het perceel 
Maatdijk 3 in Brucht. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 23 juli 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.BP00353-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 of

- schriftelijk: via de post en richt uw 
reactie aan: Raad van de gemeente 
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg”, onder vermelding van 
“zienswijze bestemmingsplan 
Maatdijk 3 Brucht en 
Rheezerveenseweg 1 Heemserveen”.

- 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.

Vanaf donderdag 23 juli 2020 ligt het 
ontwerpbestemmingsplan 

‘Buitengebied Hardenberg, 
Hoogenweg 52 Hoogenweg’ gedu-
rende zes weken ter inzage. De laatste 
dag van de termijn is woensdag 2 
september 2020. Het bestemmings-
plan heeft betrekking op het perceel 
Hoogenweg 52 in Hoogenweg en is 
bedoeld om het bouwvlak beperkt te 
vergroten en de reeds bestaande acti-
viteiten en voorzieningen planologisch 
mogelijk te maken. Het perceel krijgt 
hierbij een recreatieve bestemming. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 23 juli 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.0160.0000BP00166-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 of

- schriftelijk: via de post en richt uw 
reactie aan: Raad van de gemeente 
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg”, onder vermelding van 
“zienswijze bestemmingsplan 
Hoogenweg 52 Hoogenweg”.

- 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.

Vanaf donderdag 23 juli 2020 ligt het 
ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Hardenberg, de 
Kerkdijk 24, Lutten’ gedurende zes 
weken ter inzage. De laatste dag van 
de termijn is woensdag 2 september 
2020. Het bestemmingsplan heeft 
betrekking op het perceel de Kerkdijk 
24 in Lutten en is bedoeld om voor 
een gedeelte van het perceel de recre-
atieve bestemming te herzien naar 
een woonbestemming, een bijge-
bouw mogelijk te maken en een 
kleinschalig motorreparatiebedrijf toe 
te staan. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 23 juli 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.0160.0000BP00354-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 of

- schriftelijk: via de post en richt uw 
reactie aan: Raad van de gemeente 
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg”, onder vermelding van 
“zienswijze bestemmingsplan de 
Kerkdijk 24 Lutten”.

- 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.

Vastgesteld wijzigingsplan
Wijzigingsplan en 
omgevingsvergunning
Bij besluit van 14 juli 2020 heeft het 
college van burgemeester en wethou-
ders het wijzigingsplan ‘Wijziging 
Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Radewijkerweg 4 
Radewijk’ en de omgevingsvergunning 
vastgesteld. Bij de vaststelling zijn 
géén wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerp aangebracht. Er zijn geen 
zienswijzen over het ontwerpplan inge-
bracht. 

Het wijzigingsplan heeft betrekking 
op het perceel Radewijkerweg 4 in 
Radewijk. Ter plekke is geen agra-
risch bedrijf meer gevestigd. Het 
wijzigingsplan voorziet in de omzet-
ting van de agrarische bestemming 
naar de bestemming wonen. Het 
voornemen is dat het perceel voor 
woondoeleinden gebruikt gaat 
worden. 

De omgevingsvergunning heeft 
betrekking op de herbouw van de 

huidige woning met bijgebouw op het 
perceel Radewijkerweg 4 in Radewijk. 

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 27 mei 
2014 de ‘Coördinatieverordening Wro 
Hardenberg’ vastgesteld. Deze veror-
dening maakt het mogelijk om de 
procedure voor de omgevingsvergun-
ning en het wijzigingsplan te combine-
ren. Dit betekent dat de voorbereiding, 
bekendmaking en vaststelling van de 
besluiten worden gebundeld. Tegen de 
vaststelling van de besluiten (het wijzi-
gingsplan en de omgevingsvergunning) 
dient in één keer beroep te worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. 

Waar ter inzage?
Het wijzigingsplan wordt met ingang 
van donderdag 23 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.WBP00035-VG01

- 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.

De omgevingsvergunning met bijbeho-
rende stukken is vanaf donderdag 23 
juli 2020 op papier, uitsluitend op 
afspraak, in te zien bij de Publieksbalie 
in het gemeentehuis te Hardenberg. 

Beroep
Vanaf vrijdag 24 juli 2020 kan geduren-
de een termijn van 6 weken door een 
belanghebbende beroep tegen het 
vaststellingsbesluit en het besluit tot 
verlening van de omgevingsvergunning 
worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Géén beroep kan worden inge-
steld door een belanghebbende aan 
wie redelijkerwijs kan worden verweten 
geen zienswijzen tegen het ontwerp-
wijzigingsplan en het ontwerp van de 
omgevingsvergunning naar voren te 
hebben gebracht. Het vaststellingsbe-
sluit en de verleende omgevingsver-
gunning treden 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 en de omgevings-
vergunning bij de voorzieningenrechter 
van de Afdeling bestuursrechtspraak 

een verzoek om voorlopige voorziening 
is gedaan en op dat verzoek is beslist. 

Gewijzigd vastgesteld 
Bij besluit van 30 juni 2020 heeft de 
gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Gramsbergen, Garstlanden IV’ vast-
gesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen 
ten opzichte van het ontwerp aange-
bracht. Deze wijzigingen omvatten: 
- beide locaties aan de noordoostelijke 

en noordwestelijke zijde waar 
appartementencomplexen waren 
gepland zijn uit het plan; 

- een voorwaardelijke verplichting is 
opgenomen teneinde trillingen te 
voorkomen. 

Vanaf donderdag 23 juli 2020 ligt het 
bestemmingsplan met vaststellingsbe-
sluit ter inzage. Het bestemmingsplan 
heeft betrekking op het gebied tussen 
de bestaande woonwijk Garstlanden III 
en de Oostermaatsteeg in 
Gramsbergen en is bedoeld om de 
bouw van ca. 150 woningen mogelijk 
te maken.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met 
ingang van donderdag 23 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.0160.0000BP00355-VG01 

- 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.

Beroep
Vanaf vrijdag 24 juli 2020  kan geduren-
de een termijn van 6 weken door een 
belanghebbende beroep tegen het vast-
stellingsbesluit worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Géén beroep kan 
worden ingesteld door een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs kan worden 
verweten geen zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan naar voren te 
hebben gebracht. Het vaststellingsbe-
sluit 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 voorzieningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak een verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan en op 
dat verzoek is beslist.

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 milieu-
toets met de reguliere procedure 
hebben verleend voor:

De Maat 31 in Balkbrug - voor het 
wijzigen van de milieu inrichting door 
het plaatsen van een luchtwasser. Het 
aantal vleesvarkens blijft gelijk, verzon-
den op 9 juli 2020.

Het besluit ligt ter inzage in het 
gemeentehuis. De stukken liggen ook 

ter inzage bij de gemeente  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-
00006622. 

Tegen dit besluit kunnen belangheb-
benden binnen zes weken, daags na 
verzenddatum, bezwaar maken. Het 
bezwaarschrift kunt u richten aan het 
college van burgemeester en wethou-
ders, postbus 500, 7770 BA  
Hardenberg. Heeft u een spoedeisend 

belang? Het bezwaarschrift houdt de 
werking van het besluit niet tegen. U 
kunt naast het bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening vragen bij de 
voorzieningenrechter. Richt uw verzoek 
aan 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. 

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 525 1050. Houd het 
zaaknummer bij de hand.
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Besluit vaststelling hogere 
grenswaarden 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat met ingang van 23 juli 2020 gedu-
rende zes weken voor eenieder in het 
gemeentehuis in Hardenberg 
(Publieksdienst, Stephanuspark 1) 
besluit tot vaststelling van hogere 
grenswaarden als bedoeld in de Wet 
geluidhinder en het Besluit geluidhin-
der ter inzage ligt. 

Het besluit houdt verband met de 
ontwikkeling van het bestemmingsplan 
‘Gramsbergen, Garstlanden IV ’ in 
Gramsbergen. Ter hoogte van een aantal 
nieuw te bouwen woningen (nabij de 
spoorlijn) zal de gevelbelasting in 2030 
de voorkeursgrenswaarde overschrijden. 
De maximale te ontheffen geluidbelas-
ting wordt echter niet overschreden. 

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

Opheffing gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij hebben besloten: door verwijde-
ring van het bord E6 ten behoeve van 
de houder van een gehandicaptenpar-
keerkaart, de volgende locaties op te 
heffen als algemene gehandicapten-
parkeerplaats: 

Dedemsvaart 
- Nabij perceel: Viottastraat 11. 
Hardenberg
- Nabij perceel: Saturnusstraat 72. 

Zie voor het volledige besluit de site 
van de digitale Staatscourant https://
zoek.officielebekendmakingen.nl

Ingevolge de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden binnen 
6 weken na de dag van bekendmaking 
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Verkeersmaatregelen

een verzoek om voorlopige voorziening 
is gedaan en op dat verzoek is beslist. 

Gewijzigd vastgesteld 
Bij besluit van 30 juni 2020 heeft de 
gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Gramsbergen, Garstlanden IV’ vast-
gesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen 
ten opzichte van het ontwerp aange-
bracht. Deze wijzigingen omvatten: 
- beide locaties aan de noordoostelijke 

en noordwestelijke zijde waar 
appartementencomplexen waren 
gepland zijn uit het plan; 

- een voorwaardelijke verplichting is 
opgenomen teneinde trillingen te 
voorkomen. 

Vanaf donderdag 23 juli 2020 ligt het 
bestemmingsplan met vaststellingsbe-
sluit ter inzage. Het bestemmingsplan 
heeft betrekking op het gebied tussen 
de bestaande woonwijk Garstlanden III 
en de Oostermaatsteeg in 
Gramsbergen en is bedoeld om de 
bouw van ca. 150 woningen mogelijk 
te maken.

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met 
ingang van donderdag 23 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.0160.0000BP00355-VG01 

- 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.

Beroep
Vanaf vrijdag 24 juli 2020  kan geduren-
de een termijn van 6 weken door een 
belanghebbende beroep tegen het vast-
stellingsbesluit worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Géén beroep kan 
worden ingesteld door een belangheb-
bende aan wie redelijkerwijs kan worden 
verweten geen zienswijzen tegen het 
ontwerpbestemmingsplan naar voren te 
hebben gebracht. Het vaststellingsbe-
sluit 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 voorzieningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak een verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan en op 
dat verzoek is beslist.

belang? Het bezwaarschrift houdt de 
werking van het besluit niet tegen. U 
kunt naast het bezwaarschrift een 
voorlopige voorziening vragen bij de 
voorzieningenrechter. Richt uw verzoek 
aan 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. 

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 525 1050. Houd het 
zaaknummer bij de hand.

Lekker in de natuur werken? 
Staatsbosbeheer heeft mooi werk 
voor gemotiveerde medewerkers 
die als ploeg in de bos- en 
natuurterreinen in Salland en 
Twente aan de slag gaan, o.a. in 
de Engbertsdijksvenen in 
Kloosterhaar. Belangrijkste 
voorwaarden? Een écht 
buitenmens zijn en in het 
doelgroepregister zijn opgenomen 
(of onder de Banenafspraak 
vallen).

Divers takenpakket
Het gaat om snoeien, harken, vegen, 
schoffelen, planten, rooien en kappen. 
Ook onderhoudswerk aan bijvoor-
beeld bruggen, meubilair en wandel- 
en fietspaden behoort tot de taken. 
Het werk gebeurt deels met machines 
zoals trekkers en bosmaaiers. 
Omgang met publiek en hen te 
woord staan behoort ook tot de 
mogelijkheden.
Het werk is vooral geschikt voor 
mensen die in een (meestal) natte 

omgeving en in alle weersomstandig-
heden willen werken, fysiek werk 
aankunnen, leergierig en behulpzaam 
zijn, goed in een team kunnen  
samenwerken en afspraken kunnen 
nakomen. Kandidaten moeten  
minimaal 24 uur per week én hele 
werkdagen beschikbaar zijn.
 
Meelopen op 26 augustus
Staatsbosbeheer heeft dit soort 
projecten in de afgelopen jaren met 
succes op diverse plekken in het land 

uitgevoerd. Werkzoekenden met een 
afstand tot de arbeidsmarkt konden 
zo (weer) aan het arbeidsproces deel-
nemen. Het project rond Kloosterhaar 
duurt 12 maanden; medewerkers  
krijgen bij goed functioneren een  
jaarcontract met daarna eventueel 
een contract voor onbepaalde tijd. 
Kandidaten kunnen rekenen op  
scholing op maat, een team met  
leuke collega’s en - als dat nodig is - 
vervoer naar de werklocaties.  
Op woensdag 26 augustus is een 

‘Natuurwerkdag’ gepland, waar 
belangstellen een dagdeel kunnen 
meelopen. Het project start in het 
najaar.
 

Meer informatie 
of aanmelden?
Neem dan contact op met Danielle 
Reekers, accountmanager gemeente 
Hardenberg:
e-mail danielle.reekers@hardenberg.nl, 
telefoon 06-11 51 47 48.

Opheffing gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij hebben besloten: door verwijde-
ring van het bord E6 ten behoeve van 
de houder van een gehandicaptenpar-
keerkaart, de volgende locaties op te 
heffen als algemene gehandicapten-
parkeerplaats: 

Dedemsvaart 
- Nabij perceel: Viottastraat 11. 
Hardenberg
- Nabij perceel: Saturnusstraat 72. 

Zie voor het volledige besluit de site 
van de digitale Staatscourant https://
zoek.officielebekendmakingen.nl

Ingevolge de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden binnen 
6 weken na de dag van bekendmaking 

van dit besluit hiertegen een bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
Burgemeester en Wethouders 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 dagtekening, 
een aanduiding van het besluit waarte-
gen het bezwaar zich richt en de gron-
den (motivering) van het bezwaar.

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 
voorzieningsrechter van de 
Arrondissementsrechtbank Zwolle, 
sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB, Zwolle.

Aanvraag evenementen
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend dat de 
volgende aanvraag is ontvangen voor 
het organiseren van:

Bergentheim
- Kerkdienst op de locatie Haarweg 5, 

op 16 augustus 2020.

Belanghebbenden worden in de gele-
genheid 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 ontheffing geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat de volgende aanvraag is ontvan-
gen voor het organiseren van:

Sibculo
- besloten feest op de locatie Smitweg 

9, op 4 september 2020.

Belanghebbenden worden in de gele-
genheid gesteld om binnen twee 
weken na het verschijnen van deze 
bekendmaking hun zienswijze ter zake 
van het organiseren van de aange-
vraagde activiteit naar voren te bren-
gen. Voor informatie kunt u contact 
opnemen met de afdeling Ruimtelijk 
Domein, T 14 0523.

Medewerkers bos- en natuurbeheer gezocht

Hardenberg, 22 juli 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,


