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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

24
06
20

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 bouwen van een vervangende 

garage/berging op het perceel 
Coevorderweg 50a, ontvangen  
14 juni 2020.

Bergentheim
- het bouwen van een vervangende 

woning op het perceel Kanaalweg-
West 20a, ontvangen 11 juni 2020.

- het verbouwen van de woning op 
het perceel G Karel van Hogen- 
dorp-straat 49, ontvangen  
13 juni 2020.

De Krim
- het uitbreiden van een woning  

op het perceel Parallelweg 88,  
ont-vangen 10 juni 2020.

- het kappen van 2 eiken en  
2 kastanjebomen op het perceel 
Posthoornweg 54, ontvangen  
14 juni 2020.

Dedemsvaart
- het uitbreiden van een woning op 

het perceel Langewijk 4, ontvangen 
16 juni 2020.

Gramsbergen
- het aanleggen van een dam met 

duiker op het perceel Hoge Holt 17, 
ontvangen 15 juni 2020.

Hardenberg
- het plaatsen van SNS gevelreclame 

op het perceel Markt 52, ontvangen 
10 juni 2020.

- het aanpassen van de voor- en 
zijgevel op het perceel Fortuinstraat 
6 en 6a, ontvangen 15 juni 2020.

Heemserveen
- het bouwen van een bijgebouw  

op het perceel Heemserveldweg 1, 
ontvangen 16 juni 2020.

Holtheme
- het plaatsen van een commiezen-

schuilhut op het perceel nabij 
Lennipspad, ontvangen 11 juni 2020.

Mariënberg
- het bouwen van een helft van een 

twee-onder-een-kap woning op  
het perceel Vuursteen 3, ontvangen 
12 juni 2020.

- het bouwen van een helft van een 
twee-onder-een-kap woning op het 
perceel Vuursteen 5, ontvangen  
12 juni 2020.

- het vervangen van de kapconstructie 
en het plaatsen van een dakkapel  
op de woning op het perceel Ds. 
P.H. Wolfertstraat 28, ontvangen  
15 juni 2020.

Rheezerveen
- het bouwen van een varkensstal 

(wijziging op reeds verleende 
vergunning) en het milieuneutraal 
veranderen van de inrichting op het 
perceel Elfde Wijk 24, ontvangen  
10 juni 2020.

Schuinesloot
- het bouwen van een vervangende 

stal en het veranderen van de 
inrichting (Rivisie) op het perceel 
Schuineslootweg 111, ontvangen  
11 juni 2020.

Sibculo
- het vervangen van dakpannen  

van een schuur op het perceel 
Gemeenteweg 12, ontvangen  
10 juni 2020.

Slagharen
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Klossenstraat 
11, ontvangen 10 juni 2020.

- het verbouwen/uitbreiden van een 
woning op het perceel Coevorder-
weg-Noord 42, ontvangen 15 juni 
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 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 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:

Dedemsvaart
- het schilderen van de buitenmuren 

van de woning op het perceel 
Moerheimstraat 104.

Loozen
- het bouwen van een ontvangstruimte 

en overkapping en het plaatsen van 
twee zeecontainers, een infobord en 
drie vlaggenmasten op het perceel 
Hardenbergerweg 23.

Ontwerpbeschikking 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat met ingang van 25 juni 2020 voor 
eenieder, gedurende zes weken tijdens 
openingstijden bij de Publieksdienst in 
het gemeentehuis, ter inzage ligt de 
volgende ontwerpbeschikking met 

bijbehorende stukken:

Bruchterveld
- het bouwen van een nieuwe stal 

(wijziging op reeds verleende ver-
gunning) en het handelen met 
gevolgen voor beschermde 
natuurgebieden op het perceel  
Grote Kattendijk 14.

Gemotiveerde schriftelijke en/of 
mondelinge zienswijzen tegen de 
ontwerpbeschikking kunnen door 
eenieder tot en met 5 augustus 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 
belanghebbende is.

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

Bergentheim
- het tijdelijk plaatsen van woonunits 

(1 jaar en 4 maanden) op het perceel 
Van der Sluisstraat 22.

Besluit 11 juni 2020 verzonden.
- het wijzigen van het gevelaanzicht 

van GVK Bergentheim op het 
perceel Dr. H.J. Postlaan 45.

Besluit 10 juni 2020 verzonden.
Collendoorn
- het verbouwen van de woning en  

het aanpassen van gevels en dak  
op het perceel Slagenweg 4.

Besluit 10 juni 2020 verzonden.
De Krim
- het plaatsen van een overkapping  

op het perceel Zuiderkruis 27.
Besluit 16 juni 2020 verzonden.
Den Velde
- het kappen van een lariks op het 

perceel Zwolseweg 1.
Besluit 8 juni 2020 verzonden.
Hardenberg
- het kappen van een lindeboom op 

het perceel De Nieuwe Haven 31.
Besluit 11 juni 2020 verzonden.
- het verbouwen van de kapsalon  

tot een woning op het perceel 
Rustenbergherstraat 11.

Besluit 10 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 inge-
zien 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.

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

Bruchterveld
- het bouwen van vijf woningen op het 

perceel Hoopsteeweg 60 t/m 68 
(even).

Het betreft een besluit voor een 
omgevingsvergunning die is voor- 
bereid met de uitgebreide voorberei-
dingsprocedure. De omgevingsver-
gunning ligt vanaf 25 juni 2020 ter 
inzage tijdens openingstijden bij de 
Publieksdienst in het gemeentehuis, 
een afspraak kunt u maken via tele-
foon 14 0523. De omgevingsvergun-
ningen liggen ter inzage tot en met  
7 augustus 2020.

Tijdens de ter inzage termijn kunnen 
belanghebbenden tegen deze beslis-
sing op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht een beroepschrift  
indienen bij de Rechtbank te Zwolle, 
team Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB Zwolle. Het beroepsschrift 
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 beroep zich richt en de 
gronden (motivering) van het beroep. 
Geen beroep kan worden ingesteld 
door belanghebbenden aan wie  
redelijkerwijs kan worden verweten 
dat zij geen zienswijzen bij burge-
meester en wethouders naar voren 
hebben gebracht. Tevens kan binnen 
de genoemde termijn bij de voorzie-
ningenrechter van genoemde recht-
bank een verzoek om voorlopige 
voorziening worden ingediend.  
Voor de procedures is griffierecht 
verschuldigd. De beschikking wordt 
na afloop van de beroepstermijn van 
kracht tenzij beroep is ingesteld en 
een verzoek om voorlopige voorzie-
ning is gedaan. De beschikking wordt 
niet van kracht voordat op dat 
verzoek is beslist.

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
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Algemene Plaatselijke VerordeningVER
ORDE
NING

Verleende terrasvergunningen
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend dat de 
volgende terrasvergunning is verleend:

Dedemsvaart
- het inrichten van een terras op het 

perceel Julianastraat 26.
Besluit 17 juni 2020 verzonden.

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 voor-
lopige 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.

Aanvraag ontheffing geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat de volgende aanvraag is ontvan-
gen voor het organiseren van:

Dedemsvaart
- besloten feest op de locatie De 

Blauwe Zegge 49, op 8 augustus 
2020.

Belanghebbende 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 
aangevraagde activiteit naar voren  
te brengen. Voor informatie kunt u 
contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijk Domein, T 14 0523.

Ontwerpwijzigingsplan 
Vanaf donderdag 25 juni 2020 ligt het 
ontwerpwijzigingsplan ‘’Wijziging 
Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Moeshoekweg 19 
Slagharen’’ gedurende zes weken ter 
inzage. De laatste dag van de termijn 
is woensdag 05 augustus 2020.  
Het wijzigingsplan heeft betrekking  
op het perceel Moeshoekweg 19 in 
Slagharen en is bedoeld om een 
woonbestemming mogelijk te maken. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpwijzigingsplan wordt met 
ingang van donderdag 25 juni 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.WBP00045-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 kunnen 
belanghebbenden 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: burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg”, onder vermelding van 
“zienswijze wijzigingsplan 
Moeshoekweg 19 Slagharen”,

- 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.

Ontwerpbestemmingsplan 
Vanaf donderdag 25 juni 2020 ligt het 
ontwerpbestemmingsplan 
“Buitengebied Hardenberg, 
Wielenweg-Kooiweg Radewijk en 

Haarweg-Kanaalweg-Oost 
Bergentheim” gedurende zes weken 
ter inzage. De laatste dag van de 
termijn is woensdag 5 augustus 2020. 
Het bestemmingsplan heeft betrekking 
op het percelen Wielenweg 8/8a en 
Kooiweg 6 in Radewijk en naast 
Haarweg 5 en naast Kanaalweg-Oost 
51 in Bergentheim en is bedoeld om 
het slopen van landschapsontsierende 
bebouwing en het bouwen van 5 
compensatiewoningen mogelijk te 
maken. Tevens wordt op het perceel 
Wielenweg 8 in Radewijk de bestaan-
de boerderij gesplitst in 2 woningen. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 25 juni 
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.0160.0000BP00348-
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 
Wielenweg-Kooiweg Radewijk en 
Haarweg-Kanaalweg-Oost in 
Bergentheim”,

- 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.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere 
grenswaarden 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat met ingang van 25 juni 2020 
gedurende zes weken voor eenieder  
in het gemeentehuis in Hardenberg 
(Publieksdienst, Stephanuspark 1)  
het ontwerpbesluit tot vaststelling van 
hogere grenswaarden als bedoeld in 
de Wet geluidhinder en het Besluit 
geluidhinder ter inzage ligt. 

Het besluit houdt verband met het 
toestaan van het bouwen van een 
woning op het perceel naast 
Kanaalweg-Oost 51 in Bergentheim. 
Ter hoogte van de voorgevel van de 

woning zal de gevelbelasting de voor-
keursgrenswaarde overschrijden. De 
maximale te ontheffen geluidbelasting 
wordt echter niet overschreden. 

Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan eenieder schriftelijk ziens-
wijzen indienen tegen het ontwerp- 
besluit. De zienswijzen moeten 
worden gericht aan burgmeester  
en wethouders, t.a.v. de afdeling 
Ruimtelijk Domein, Postbus 500,  
7770 BA Hardenberg. 

Ook is het mogelijk mondeling een 
zienswijze naar voren te brengen. 
Hiervoor dient een afspraak gemaakt 
te worden via 140523.

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: 

Gramsbergen
- voor het perceel De Winckelmaat 5, 

starten bedrijf bestemd voor 
showroom, kantoren en opslagruimte 
(zaaknr Z2020-00006962).

Hoogenweg
- voor het perceel Stobbenhaarweg 2, 

realiseren werktuigenberging, (zaaknr 
Z2020-00006791).

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 IJssel-
land: 088 5525 1050. Graag het zaak-
nummer bij de hand houden.

Besluit Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht Uitgebreide 
voorbereidingsprocedure 
het veranderen van een milieu-inrich-
ting aan de Geert Migchelsweg 43 in 
Slagharen (zaaknummer: Z2020- 
00001007).

Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg hebben besloten de 
omgevingsvergunning te verlenen voor 
het wijzigen van de milieu inrichting 
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 Besluit en de bij- 
behorende 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  
telefoonnummer: 14 0523. 
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht (Awb) kunnen belang-
hebbenden tegen de omgevingsver-
gunning digitaal (met het “Beroep-
schriftformulier” op www.rechtspraak.
nl) of schriftelijk beroep instellen bij  
de Rechtbank Overijssel, Afdeling 
Bestuursrecht, Postbus 10067,  
8000 GB Zwolle. 

De termijn voor het indienen van een 
beroepschrift bedraagt zes weken. 

Deze termijn vangt aan op de dag na 
bekendmaking in huis-aan-huisblad 
De Toren. Het beroepschrift moet 
ondertekend zijn en dient in ieder 
geval te bevatten:
- de naam en het adres van de 

indiener;
- de dagtekening;
- een aanduiding/omschrijving van het 

besluit waartegen beroep wordt 
ingesteld;

- de gronden van het beroep.

Verzoek om een voorlopige 
voorziening
Verder kan op grond van artikel 8:81 
van de Awb aan de voorzieningen-
rechter van de Rechtbank Overijssel 
verzocht worden een voorlopige voor-
ziening te treffen, indien onverwijlde 
spoed, gelet op de betrokken belan-
gen, dat vereist. Het vragen van een 
voorlopige voorziening aan de voor-
zieningenrechter van de rechtbank is 
mogelijk, indien u binnen de genoem-
de termijn van zes weken ook een 
beroepschrift indient. Bij het verzoek 
om voorlopige voorziening dient een 
afschrift van het beroepschrift te 
worden overlegd en in het verzoek 
dient te zijn aangegeven wat het 
spoedeisend belang is. Het verzoek 
om voorlopige voorziening kan digitaal 
(met het “Verzoekschriftformulier”  
op www.rechtspraak.nl ) of schriftelijk 
worden ingediend bij de voorzienin-
genrechter van de Rechtbank 
Overijssel Afdeling Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB  Zwolle.
Voor het indienen van beroep en 
verzoek om voorlopige voorzieningen 
is griffierecht verschuldigd.

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, beroep kunnen 
instellen tegen het definitieve besluit. 

Maatwerkvoorschriften 
Activiteitenbesluit milieubeheer 
reguliere voorbereidingsprocedure 
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg hebben maatwerkvoor-
schriften in het kader van het Besluit 
algemene regels voor inrichtingen 
milieubeheer (het Activiteitenbesluit) 
opgelegd voor het bedrijf op het 
perceel: Jan Weitkamplaan 18 te 
Hardenberg (verzonden 15 juni 
2020). 

De maatwerkvoorschriften hebben 
betrekking op het controleren van de 
geluidsbronsterkten en het treffen van 
een geluidsreducerende voorziening. 

Het besluit ligt ter inzage in het ge- 
meentehuis. Wanneer u de documen-
ten 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 Z2020-00006015. 

Tegen dit besluit kunnen belang- 
hebbenden binnen zes weken, daags 
na verzenddatum, bezwaar maken. 
Het bezwaarschrift kunt u richten aan 
het college van burgemeester en 
wethouders, 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 ver- 
zoek aan de rechtbank Overijssel, 
sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB  Zwolle. Dit kan ook digitaal 
ingediend 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.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere 
grenswaarden naast Haarweg 5 in 
Bergentheim
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat met ingang van 25 juni 2020 
gedurende zes weken voor een ieder 
in het gemeentehuis in Hardenberg 
(Publieksdienst, Stephanuspark 1)  
het ontwerpbesluit tot vaststelling van 
hogere grenswaarden als bedoeld in 
de Wet geluidhinder en het Besluit 
geluidhinder ter inzage ligt. 

Het besluit houdt verband met het 
toestaan van het bouwen van een 
woning op het perceel naast Haarweg 
5 in Bergentheim. Ter hoogte van de 
oostgevel van de woning zal de gevel-
belasting de voorkeursgrenswaarde 
overschrijden. De maximale te ont-
heffen geluidbelasting wordt echter 
niet overschreden. Gedurende de 
termijn van terinzagelegging kan een 
ieder schriftelijk zienswijzen indienen 
tegen het ontwerpbesluit. De zienswij-
zen moeten worden gericht aan burg-
meester en wethouders, t.a.v. de 
afdeling Ruimtelijk Domein, Postbus 
500, 7770 BA Hardenberg. Ook is het 
mogelijk mondeling een zienswijze 
naar voren te brengen. Hiervoor dient 
een afspraak gemaakt te worden via 
140523.
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