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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
Tot nader order blijft de
gemeentebalie in MFC
de Baron in Dedemsvaart
gesloten vanwege de
Coronamaatregelen.

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 de site van de gemeente 

www.hardenberg.nl onder 

tabblad inwoners/wonen/

melding maken/kapotte 

lantaarnpalen.

WWW.HARDENBERG.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 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

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

Balkbrug
- het kappen van elf bomen op  

het perceel Derde Schansweg 5, 
ontvangen 8 september 2020.

Brucht
- het plaatsen van drie nieuwe dak-

kapellen en het aanpassen van drie 
bestaande dakkapellen en kozijnen 
op het perceel Markeweg 2, 
ontvangen 7 september 2020.

- het bouwen van een schuur met 
overkapping op het perceel Marke-
weg 2, ontvangen 10 september 
2020.

De Krim
- het kappen van één kastanjeboom 

op het perceel Hoofdweg 79, 
ontvangen 2 september 2020.

Dedemsvaart
- het bouwen van vijf appartementen 

met gezamenlijke huiskamer op de 
percelen Tuinstraat 3 t/m 13 (oneven), 
ontvangen 1 september 2020.

- het plaatsen van een dakkapel op  
het perceel Schubertstraat 13, 
ontvangen 7 september 2020.

- het bouwen van een luifel op het 
perceel Pascalstraat 32, ontvangen  
8 september 2020.

- het realiseren van een nieuw dak  
op het perceel Hoofdvaart 129, 
ontvangen 13 september 2020.

- het verplaatsen van lichtmasten  
op het perceel Moerheimstraat 150, 
ontvangen 8 september 2020.

Hardenberg
- het uitbreiden van de woning op  

het perceel H.H. Schefferlaan 16, 
ontvangen 8 september 2020.

- het plaatsen van lichtmastreclame 
aan de Haardijk mastnummer 36, 
ontvangen 3 september 2020.

- het aanbrengen van een topgevel 
accent voorgevel op het perceel Dille 
31, ontvangen 3 september 2020.

- het bouwen van een vrijstaande 
woning op het perceel Lavendel 135, 
ontvangen 9 september 2020.

- Plaatsen van een trafo op het perceel 
Denemarkenweg 1, ontvangen  
10 september 2020.

- het bouwen van een opbouw op  
een bestaande berging op het 
perceel Koekoeksbloem 18, 
ontvangen 12 september 2020.

- het uitbouwen van de woning op het 
perceel Van Kouwenborchstraat 63, 
ontvangen 13 september 2020.

- het bouwen van een kap op de 
garage op het perceel Het Bleekveld 
20, ontvangen 14 september 2020.

- het kappen van twee berkenbomen 
op het perceel Kolibriestraat 3, 
ontvangen 11 september 2020.

Holthone
- het aanleggen van een fietspad langs 

het zandpad tussen Holthonerweg en 
Hoofdweg, ontvangen 10 september 
2020.

Mariënberg
- het tijdelijk plaatsen van een woon-

unit (2 jaar) op het perceel Stations-
weg 16a, ontvangen 7 september 
2020.

Slagharen
- het plaatsen van lichtmastreclame 

aan de Zwarte Dijk mastnummer 16, 
ontvangen 3 september 2020.

Vanwege het coronavirus en de door 
het kabinet getroffen maatregelen, 
wijzigt de manier waarop u binnen-
gekomen aanvragen omgevings- 
vergunningen, ter inzage legging 
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 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 
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 
bepalingen omgevingsrecht hebben 
besloten voor de volgende aanvragen 
de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:

Bergentheim
- het bouwen van negen apparte-

menten op de percelen Burgemeester 
Oprellaan 1, 1a t/m 1h

Rheezerveen
- het bouwen van een pluimveestal, 

het bouwen van een vervangende 
pluimveestal en het veranderen van 
de inrichting (Milieu) op het perceel 
Rheezerveenseweg 63a

Ontwerpbeschikking 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat met ingang van 24 september 
2020 voor een ieder gedurende zes 
weken tijdens openingstijden bij de 
Publieksdienst in het gemeentehuis, 
ter inzage liggen de volgende ontwerp-
beschikkingen met bijbehorende  
stukken:

Dedemsvaart
 het bouwen van een hal en het 

oprichten van een inrichting op  
het perceel Galileistraat 22.

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.

Gemotiveerde schriftelijke en/of 
mondelinge zienswijzen tegen de 
ontwerpbeschikkingen kunnen door 
een ieder tot en met 4 november 2020 
worden ingediend bij burgemeester en 
wethouders. Schriftelijke zienswijzen 
moeten worden gericht aan het college 
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 aangegeven 
op welke onderdelen van het ontwerp-
besluit 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.

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

Grondgebied gemeente Hardenberg
- het kappen van 53 bomen op diverse 

locaties in de gemeente Hardenberg. 
Besluit 10 september 2020 verzonden.
Brucht
- het tijdelijk plaatsen van woonunits  

(2 jaar) op het perceel Prügelweg 2.
Besluit 14 september 2020 verzonden.
Bruchterveld
- het bouwen van een loods op het 

perceel Broekdijk 3.
Besluit 14 september 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het kappen van een berk op het 

perceel Tottenhamstraat 42.
Besluit 7 september 2020 verzonden.
Gramsbergen
- het plaatsen van een carport op het 

perceel Het Diepen Goor 3.
Besluit 14 september 2020 verzonden.
- het kappen van 91 bomen op het 

nieuwbouwplan Garstlanden IV.
Besluit 7 september 2020 verzonden.

Hardenberg
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Lavendel 133.
Besluit 14 september 2020 verzonden.
- het bouwen van een carport op het 

perceel Bovenmaat 10.
- het bouwen van een tijdelijke 

huisvesting 2-klassige school (10 
jaar) op het perceel Verlengde  
Korte Steeg 18.

- het vellen en rooien beplanting  
t.b.v. bouwrijp  maken op het 
uitbreidingsplan Marshoogte 
(Marslanden II).

Besluiten 7 september 2020  
verzonden.
Rheeze
- het bouwen van een vervangend 

bijgebouw op het perceel 
Rheezerweg 87.

Besluit 14 september 2020 verzonden.
Rheezerveen
- het kappen van drie naaldbomen  

op het perceel Elfde Wijk 40a R51. 
Besluit 7 september 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 e  n 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.harden-
berg.nl via het digitaal loket. Voor het 
digitaal indienen van een bezwaar-
schrift 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  

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 bedrijfs- 
locatie een  meldingen is ontvangen  
in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer: 

Dedemsvaart
Samenwijk 39, voor het voor het 
vergroten van de opslag van propaan-
gas bij een woning (zaaknr Z2020-
00011332).

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. 

>>>
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Wet Milieubeheer

Algemene Plaatselijke VerordeningVER
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Verkeersmaatregelen

Verleende evenementen
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend dat de 
volgende vergunningen zijn verleend 
voor het organiseren van:

Bruchterveld
- tuinconcert op de locatie Broekdijk 

65b, op 17 september 2020.
Besluit 9 september 2020 verzonden.
Hardenberg
- Vechtival 2020, De Koppel Burendag 

op de locatie Vechtstraat 8, op  
26 september 2020.

Besluit 9 september 2020 verzonden.
Schuinesloot
- Boeren familiewandeltocht en old-

timerbrommer- en trekkertocht op  
de locatie Schuineslootweg 20a, op 
12 september 2020.

Besluit 9 september 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 
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 voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Recht-
bank te Zwolle, team Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle. 
Voor deze procedure is griffierecht 
verschuldigd.

Wijziging productenlijst 
Subsidieregeling Energiebesparende 
Maatregelen Woningen
Het college van burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Hardenberg heeft in zijn vergadering 
van 15 september 2020 de gewijzigde 
productenlijst vastgesteld. Deze pro-
ductenlijst is onderdeel van de Veror-
dening Subsidieregeling Energiebe-
sparende Maatregelen Woningen.  
De gewijzigde productenlijst treedt in 
werking op 19 september 2020.

De productenlijst is aangevuld met de 
volgende producten: hybride warmte-
pomp, zonnepanelen, bespaarstek-
kers/stand-by killers en ledlampen A, 
A+ en A++. De Subsidieregeling 

Energiebesparende Maatregelen 
Woningen is bedoeld om de uitstoot 
van CO2 te reduceren door huiseige-
naren te stimuleren om energiebespa-
rende maatregelen te nemen. 
Woningeigenaren ontvangen een brief 
met daarin een waardebon ter waarde 
van € 70. De waardebon kan worden 
gebruikt voor de aanschaf van energie-
besparende maatregelen die staan 
vermeld in de productenlijst.

Het besluit tot aanvulling van de 
productenlijst, behorende bij de 
Subsidieregeling Energiebesparende 
Maatregelen Woningen, is bekend- 
gemaakt in het elektronische gemeen-
teblad op 18 september 2020. Het 
betreffende gemeenteblad is te raad-

plegen door op de gemeentelijke 
website (www.hardenberg.nl)   
‘Gemeente’, vervolgens ‘Organisatie’ 
en dan ‘Verordeningen’ aan te klikken. 
Vervolgens kunt u de daar (onder 
Bekendmaking) aangegeven link  
elektronisch gemeenteblad aanklikken. 

Verder kan een papieren versie van  
de verordening worden ingezien in het 
gemeentehuis van  Hardenberg, bij de 
Publieksdienst. Tegen betaling van de 
kosten is een afschrift verkrijgbaar. 
Inlichtingen over de verordening kunt  
u krijgen bij de heer R.R.A.J. Hamer 
van de afdeling Ruimtelijk Domein 
(telefoon: 0523-289167).

Kombesluit Dedemsvaart
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij hebben besloten tot: 

1.    tot het vaststellen van de bebouw-
de kom van Dedemsvaart;

2.  tot het fysiek aanduiden van de 
komgrens door middel van bebor-
ding en markering op een tweetal 
locaties aan de Zuiderboslaan; 

3.  tot het verplaatsen van de 
bebording en markering behorende 
bij de komgrens, op de locaties 
Zuidwolderstraat en Stegerensallee.

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 Arrondisse- 
mentsrechtbank Zwolle, sector 
Bestuursrecht, Postbus 10067,  
8000 GB, Zwolle.

Afwaarderen Veenderij 
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij hebben besloten tot: 

1.  tot het afwaarderen van de 
Veenderij, gelegen tussen de 
wegen Oostwijk en Verlengde 
Zestiende wijk, tot bromfietspad, 
met uitzondering van 
landbouwverkeer van en naar de 
aangrenzende landbouwpercelen 

2.  het instellen van een verplicht 
bromfietspad, door middel van het 
plaatsen van de verkeersborden 
G12a inclusief onderbord 
‘landbouwverkeer aangrenzende 
percelen toegestaan’ van bijlage 1 
van het RVV 1990 aan beide 
uiteinden van het wegvak gelegen 

tussen de Oostwijk en Verlengde 
Zestiende Wijk:

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 waar-
tegen 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 voorlopi-
ge voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningsrechter van de Arrondisse- 
mentsrechtbank Zwolle, sector 
Bestuursrecht, Postbus 10067,  
8000 GB, Zwolle.

Hardenberg, 23 september 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,

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 bedrijfs- 
locatie een  meldingen is ontvangen  
in het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer: 

Dedemsvaart
Samenwijk 39, voor het voor het 
vergroten van de opslag van propaan-
gas bij een woning (zaaknr Z2020-
00011332).

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.

Aanmeldingsnotitie m.e.r. 
Ommerkanaal 34 in Dedemsvaart 
(zaaknummer: Z2019-00006515)
Burgemeester en wethouders van 

Hardenberg  hebben van Vechtdal 
Varkens b.v. op 24 april 2019 een 
aanmeldingsnotitie ontvangen voor  
de beoordeling van de m.e.r.-plicht.  
In de voorgenomen situatie zullen de 
bestaande stallen 1, 3 en 4 worden 
gerenoveerd. De stallen 3 en 4, voor 
het houden van 2.050 vleesvarkens, 
worden aangesloten op een biologi-
sche luchtwasser. In stal 1 is plaats 
voor 1.090 vleesvarkens. De andere 
stallen worden gesloopt en vervangen 
door een nieuwe stal voor het houden 
van 400 gespeende biggen en 2.688  

vleesvarkens. Ook stal 2 wordt aange-
sloten op een biologische luchtwasser.
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 om- 
gevingsvergunning bestaat wel de 
gelegenheid tot het indienen van  
zienswijzen en eventueel beroep. 
Daarbij kan ook dit m.e.r.-beoor- 
delingsbesluit worden betrokken.

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

>>> 
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 5525 1050. Graag  
het zaaknummer bij de hand houden.

Aanmeldingsnotitie m.e.r. 
Ommerkanaal 34 in Dedemsvaart 
(zaaknummer: Z2019-00006515)
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg  hebben van Vechtdal 

Varkens b.v. op 24 april 2019 een 
aanmeldingsnotitie ontvangen voor  
de beoordeling van de m.e.r.-plicht.  
In de voorgenomen situatie zullen de 
bestaande stallen 1, 3 en 4 worden 
gerenoveerd. De stallen 3 en 4, voor 
het houden van 2.050 vleesvarkens, 
worden aangesloten op een biologi-
sche luchtwasser. In stal 1 is plaats 
voor 1.090 vleesvarkens. De andere 

stallen worden gesloopt en vervangen 
door een nieuwe stal voor het houden 
van 400 gespeende biggen en 2.688  
vleesvarkens. Ook stal 2 wordt aange-
sloten op een biologische luchtwasser.
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 om- 
gevingsvergunning bestaat wel de 
gelegenheid tot het indienen van  
zienswijzen en eventueel beroep. 
Daarbij kan ook dit m.e.r.-beoor- 
delingsbesluit worden betrokken.

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


