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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 vijf linden in de 

middenberm van de Zwolseweg 
(N377), ontvangen 13 november 
2020.

Bergentheim
- het afwijken van het oppervlakte  

aan bijgebouwen op het perceel 
Ormelstraat 21, ontvangen  
11 november 2020.

- het bouwen van een vervangende 
recreatiewoning op het perceel 
Sportlaan 23, ontvangen  
12 november 2020.

Brucht
- het bouwen van een werktuigenber- 

ging op het perceel Markeweg 5, 
ontvangen 13 november 2020.

Dedemsvaart
- het uitbreiden van een werktuigen-

berging op het perceel Ommerkanaal 
17b, ontvangen 11 november 2020.

- het verbouwen van winkelpand tot 
woning op het perceel Moerheim-
straat 8, ontvangen 13 november 
2020.

- het kappen van een beuk op  
het perceel Moerheimstraat 178, 
ontvangen 30 oktober 2020.

Hardenberg
- het bouwen van 3 woningen op de 

percelen Erve Nijsinck 47, 49 en  
51, ontvangen 5 november 2020.

- het bouwen van een berging en 
carport op het perceel Venuslaan  
62, ontvangen 11 november 2020.

- het kappen van een boom op het 
perceel Karel Doormanlaan 68, 
ontvangen 14 november 2020.

- het uitbreiden van de woning op het 
perceel Fonteinkruid 17, ontvangen 
16 november 2020.

- het verschaffen van dagverblijf aan 
meer dan 10 personen jonger dan 12 
jaar op het perceel Gramsbergerweg 
54, ontvangen 17 november 2020.

Heemserveen
- omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets op het perceel Rheezer-
veenseweg 19, ontvangen  
11 november 2020.

Holtheme
- het bouwen van een vervangende 

woning op het perceel Vilsterborg 1, 
ontvangen 17 november 2020.

Kloosterhaar
- het bouwen van een woning met 

bijgebouw op het perceel Groenedijk 
11a, ontvangen 12 november 2020.

Lutten
- het bouwen van een 

werktuigenschuur op het perceel 
Knappersveldweg 14, ontvangen  
12 november 2020.

- het kappen van een linde op het 
perceel Zwarte Dijk 12, ontvangen  
18 november 2020.

Radewijk
- het kappen van een eik op de hoek 

Radewijkerweg - Broekweg, 
ontvangen 17 november 2020.

Schuinesloot
- het kappen van een Amerikaanse eik 

en een berk op het perceel Troosten-
weg 3, ontvangen 13 november 2020.

Slagharen
- het kappen van een es, een prunus, 

negen eiken en twee lariksen op  
het perceel Zwarte Dijk 37 t.p.v. 

Knappersveldweg, ontvangen  
16 november 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 een vrijstaande 

woning op het perceel Kanaalweg-
Oost 51b.

Dedemsvaart
- de legalisering van 3 appartementen 

in een woonhuis op het perceel Oost- 
wijk 13, 13a en 13b.

Hardenberg
- het aanleggen van een kabeltracé 

voor de aansluiting op het perceel 
van Zonnepark ’t Zunneveld en het 
aansluitstation aan de Stelling.

Radewijk
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Kooiweg 6a.
- het bouwen van een woning op het 

perceel Wielenweg 8b.

Ontwerpbeschikking 
Burgemeester en wethouders van de 

gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat met ingang van 26 november 2020 
voor een ieder, gedurende zes weken 
tijdens openingstijden bij de Publieks-
dienst in het gemeentehuis, ter inzage 
ligt de volgende ontwerpbeschikking 
met bijbehorende stukken:

Schuinesloot
- het bouwen van een vervangende 

stal en het oprichten van een inrich-
ting (Oprichting) op het perceel 
Schuineslootweg 111.

Slagharen
- het bouwen van een pluimveestal en 

het veranderen van de inrichting 
(Veranderingsvergunning) op het 
perceel Hoogeveenseweg 12c.

Gemotiveerde schriftelijke en/of 
mondelinge zienswijzen tegen de 
ontwerpbeschikkingen kunnen door 
een ieder tot en met 6 januari 2021 
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 aange- 
geven 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.

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

Balkbrug
- het tijdelijk plaatsen van een woon-

unit (1 jaar) op het perceel De Pol 16. 
Besluit 12 november 2020 verzonden.
De Krim
- het kappen van zeven beuken aan  

de noordzijde van de Beukenlaan.
Besluit 17 november 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Mitten- 
dorffwerf 41.

- het realiseren van een nieuw dak  
op het perceel Hoofdvaart 129.

Besluiten 12 november 2020 

verzonden.
Gramsbergen
- het plaatsen van een schutting op  

het perceel Hattemattestraat 6.
Besluit 12 november 2020 verzonden.
Hardenberg
- het bouwen van acht woningen op 

de percelen M. Hzn. Trompstraat 61 
t/m 75 (oneven).

Besluit 12 november 2020 verzonden.
- het kandalaberen (sterk terugsnoeien) 

van een eik op het perceel Zonne- 
laan 41.

Besluit 16 november 2020 verzonden.
Kloosterhaar
- het verbouwen/uitbreiden van de 

bovenverdieping van de woning  
op het perceel Dorpsstraat 7.

Besluit 12 november 2020 verzonden.
Schuinesloot
- het tijdelijk plaatsen van een woon- 

unit (2 jaar) op het perceel Schuine-
slootweg 122.

Besluit 12 november 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 Harden-
berg, Postbus 500, 7770 BA Harden-
berg. 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.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 burgemee 
ster 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.

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 bedrijfslocatie melding is 
ontvangen in het kader van het Activiteitenbesluit milieubeheer: 

Balkbrug 
- Sponturfwijk 46,voor het voor het plaatsen van een propaantank (1,8 m3) bij 

een particuliere woning. (zaaknr Z2020-00013159).

Op grond van de melding is voor de bedrijfslocaties geen omgevingsvergunning 
voor de activiteit milieu nodig. Tegen het doen van een melding 
staan geen zienswijze- of rechtsbe- 
schermingsmogelijkheden open. 
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst
IJsselland: 088 5525 1050. Graag het 
zaaknummer bij de hand houden.
 

Wet Milieubeheer
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Wijziging Uitvoeringsbesluit 
Maatschappelijke ondersteuning en 
Jeugdhulp gemeente Hardenberg 
Het college van burgemeester en wet-
houders van de gemeente Hardenberg 
heeft in zijn vergadering van 17 
november 2021 een nieuwe bijlage  
2 bij het Uitvoeringsbesluit Maat-
schappelijke ondersteuning en 
Jeugdhulp gemeente Hardenberg  
vastgesteld. Het hiermee gewijzigde 
Uitvoeringsbesluit treedt in werking  
op 1 januari 2021.

Tegelijkertijd wordt dan de bestaande 
bijlage 2 bij het Uitvoeringsbesluit 
ingetrokken.
Jaarlijks worden de tarieven voor de 
hoogte van de persoonsgebonden 
budgetten (pgb’s) beschermd wonen 
en de vergoedingenlijst pgb- budget-
ten beschermd wonen vastgesteld. 

Door het jaarlijks vaststellen van de 
pgb budgetten zijn inwoners met een 
pgb indicatie beschermd wonen blij-
vend in staat voorzieningen in te  
kopen die passen bij de vastgesteld 
ondersteuningsbehoefte. 

Deze wijziging is/bekendgemaakt in 
het elektronische gemeenteblad op  
23 november 2020. Het betreffende 
gemeenteblad is te raadplegen door 
op de gemeentelijke website (www.
hardenberg.nl)   ‘Gemeente’, vervol-
gens ‘Organisatie’ en dan ‘Verorde-
ningen’ aan te klikken. Vervolgens  
kunt u de daar (onder Bekendmaking) 
aangegeven link elektronisch gemeen-
teblad aanklikken. 

Verder kan een papieren versie van  
de wijziging worden ingezien in het 
gemeentehuis van  Hardenberg, bij  

de Publieksdienst. Tegen betaling van 
de kosten is een afschrift verkrijgbaar. 
Inlichtingen over de wijziging kunt u 
krijgen bij de heer P. Overmars van de 
afdeling Maatschappelijk Domein  
(telefoon: 0523-289113).

Beleidsregels Wet Aanpak 
Woonoverlast
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat de burgemeester respectievelijk zij 
op 25 augustus 2020 hebben besloten 
beleidsregels vast te stellen voor de 
aanpak van woonoverlast in de 
gemeente Hardenberg.
 
De beleidsregels maken inzichtelijk wat 
de aard en reikwijdte is van de in arti-
kel 2:79, eerste lid, van de APV opge-
nomen zorgplicht door transparantie te 
bieden over acties en maatregelen die 

een burger kan verwachten bij overtre-
ding van zijn zorgplicht m.b.t. het voor-
komen van ernstige woonoverlast, 
waarbij het onderscheid tussen een 
huurwoning en een koopwoning van 
invloed kan zijn op de keuze voor een 
bepaalde aanpak, maatregel of 
gedragsaanwijzing.

Daarnaast maken de beleidsregels 
inzichtelijk dat ernstige woonoverlast 
zal worden bestreden met op het  
individuele geval toegesneden speci-
fieke maatregelen of - voor zover  
doelmatig, doeltreffend en noodzakelijk 
geacht - met het geven van een 
gedragsaanwijzing die qua aard en 
intensiteit zo goed mogelijk aansluiten 
bij de aard en de ernst van de overtre-
ding van de zorgplicht, teneinde te 
bewerkstelligen dat er door de geko-
zen maatregel(en) een einde komt aan 

de ernstige woonoverlast (proportio- 
naliteit en subsidiariteit).

De beleidsregels treden de dag na 
deze bekendmaking in werking en 
liggen voor een ieder ter inzage in het 
gemeentehuis te Hardenberg op de 
afdeling concernstaf en zijn tegen 
betaling van de kosten in afschrift 
verkrijgbaar. Inlichtingen over de 
beleidsregels kunt u krijgen bij de heer 
Westerhof, telefoon 0523-289520.

Hardenberg, 25 november 2020

Burgemeester en 
wethouders voornoemd, 
De secretaris, De burgemeester,

Herinrichting Vechtdal – Baalder 
uiterwaard
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg, Waterschap Vechtstromen 
en Gedeputeerde Staten van Overijssel 
maken bekend dat diverse ontwerp-
besluiten voor de herinrichting van 
Baalder Uiterwaard, Hardenberg,  
ter inzage worden gelegd in de periode 
van donderdag 26 november 2020 
 tot en met woensdag 6 januari 2021. 
In deze periode mag een ieder ziens-
wijzen indienen.

Toelichting
In 2007 is het programma Ruimte voor 
de Vecht gestart. Onder dit programma 
wordt het Vechtdal ingericht tot een 
veilige, beleefbare en half natuurlijke 
laaglandrivier. De Baalder Uiterwaard 
vormt de laatste fase bij de ontwikke-
ling van het Vechtpark. Het gaat om 
het gebied langs de Vecht globaal 
gelegen ten westen van de Henri 
Dunantlaan en de dr. Albert Schwei- 
zerlaan en ten noorden van de Baalder- 
Esch. Waterschap Vechtstromen en de 
gemeente Hardenberg zijn initiatiefne-
mer van het project Baalder Uiter-
waard, waarbij het waterschap de rol 
heeft van aanvrager van de vergunning 
en de planologische procedure. 

Met het herinrichten van de Vecht 
worden ook andere programma’s  
en doelen gerealiseerd. Zo worden in 
Baalder Uiterwaard opgaven uitge-
voerd in het kader van de Kaderrichtlijn 
Water (KRW). Centraal hierbij staan 
rivierherstelmaatregelen die bedoeld 
zijn om de natuurlijke dynamiek van de 
Vecht te verbeteren. Deze maatregelen 
bestaan onder andere uit het aanbren-
gen van natuurvriendelijke oevers,  
het verwijderen van de zandwerende 
kades en het ontstenen van oevers. 
Deze maatregelen zorgen voor gunsti-
ge omstandigheden voor de ontwikke-
ling van waardevolle land- en water- 
natuur.
  
De juridische basis van deze gezamen-
lijke terinzagelegging is te vinden in de 
Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.30) 
en het coördinatiebesluit van de raad 
van Hardenberg van 22 september 
2020. Artikel 3:26 Algemene wet 
bestuursrecht geeft regels over de 
gecoördineerde terinzagelegging.

Wat ligt ter inzage?
De volgende ontwerpbesluiten met 
bijbehorende stukken liggen ter inzage:

Bevoegd gezag gemeente 
Hardenberg: 
- Ontwerpbestemmingsplan ‘Buitenge-

bied Hardenberg, Baalder Uiter-
waard’;

- Besluit inhoudende dat geen milieu-
effectrapport hoeft te worden 

gemaakt (naar aanleiding van een 
m.e.r.-beoordeling)

Bevoegd gezag Waterschap 
Vechtstromen: 
- Concept-projectplan Waterwet, 

Baalder Uiterwaard 
Bevoegd gezag provincie Overijssel: 
- Ontwerp-ontheffing Wet 

natuurbescherming (soorten)

Een separate ontgrondingsvergunning 
is niet vereist, omdat de ontgronding is 
opgenomen in het bestemmingsplan.
 
Waar liggen de stukken ter inzage?
Alle stukken zijn in te zien op de 
volgende locaties, uitsluitend op 
afspraak: 
- Gemeentehuis Hardenberg, 

Stephanuspark 1, 7772 HZ 
Hardenberg; maak een afspraak  
bij de publieksdienst via telefoon-
nummer 14 0523;

- Waterschap Vechtstromen, 
Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo; 
maak een afspraak via telefoon-
nummer 088 220 33 33.

Daarnaast zijn de ontwerpbesluiten 
digitaal in te zien via de volgende 
websites:
•	Het	ontwerpbestemmingsplan	op	

www.ruimtelijkeplannen.nl op 
plannaam of -nummer NL.
IMRO.0160.0000BP00362-OW01 of 
op de gemeentelijke website https://
www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-
plannen.html 

•	Het	concept-projectplan	Waterwet	 
op www.vechtstromen.nl/terinzage  
en tevens via het elektronisch 
waterschapsblad via https://www.
officielebekendmakingen.nl/ 

•	De	ontwerp-ontheffing	Wet	
natuurbescherming op www.
overijssel.nl/loket/kennisgeving.

 
Zienswijzen indienen
Gemeente
Zienswijzen omtrent alle ontwerpbe-
sluiten kunnen worden ingediend bij 
burgemeester en wethouders van 
Hardenberg op de volgende wijzen:
- via e-mail (bij voorkeur): ga naar 

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

- schriftelijk: via de post. Richt uw 
reactie aan: burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg, onder vermelding van 
“zienswijze bestemmingsplan 
Buitengebied Hardenberg, Baalder 
uiterwaard”;

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

De zienswijzen worden inhoudelijk 
behandeld door het bevoegd gezag. In 

verband hiermee wordt u verzocht  aan 
te geven op welke van de ontwerpbe-
sluiten uw zienswijze betrekking heeft.

Waterschap
Zienswijzen omtrent het concept-
projectplan Waterwet kunnen ook 
worden ingediend bij het Waterschap 
op de volgende wijzen: 
- schriftelijk: via de post. Richt uw 

reactie aan: het dagelijks bestuur van 
waterschap Vechtstromen, Postbus 
5006, 7600 GA Almelo;

- mondeling: voor het maken van een 
afspraak voor het mondeling kenbaar 
maken van uw zienswijze kunt u 
contact opnemen met waterschap 
Vechtstromen, telefoonnummer 088-
2203333. 

Provincie
Zienswijzen omtrent de ontwerp-
ontheffing Wet natuurbescherming 
kunnen ook worden ingediend bij 
Gedeputeerde staten op de  
volgende wijze:
- schriftelijk: via de post. Richt uw 

reactie aan: Gedeputeerde Staten 
van Overijssel, Postbus 10078, 8000 
GB, Zwolle, onder vermelding van 
zaaknummer 2020-003491 en 
ontwerp-ontheffing Wnb -(soortenbe-
scherming) Baalder uiterwaard.

Wanneer?
Zienswijzen kunnen worden inge- 
diend in de periode van donderdag  
26 november 2020 tot en met  
woensdag 6 januari 2021. 

Let op!  
Crisis- en herstelwet van toepassing
Het niet of niet tijdig indienen van een 
zienswijze heeft gevolgen voor de 
ontvankelijkheid van het beroep bij de 
bestuursrechter. Op de definitieve 
besluiten is te zijner tijd de Crisis- en 
herstelwet van toepassing. Dit bete-
kent dat een belanghebbende te zijner 
tijd in zijn beroepschrift tegen het 
besluit moet aangeven welke beroeps-
gronden hij aanvoert tegen het besluit. 
Na afloop van de beroepstermijn 
kunnen geen nieuwe beroepsgronden 
meer worden aangevoerd. Vermeld te 
zijner tijd in het beroepschrift dat de 
Crisis- en herstelwet van toepassing is. 

Meer informatie?
Kijk op www.vechtparkhardenberg.nl/
baalder-uiterwaard 

Tenslotte kunt u voor inhoudelijke 
vragen over het ontwerp-projectplan 
terecht bij Waterschap Vechtstromen, 
telefoonnummer 088-2203333.

Ontwerpbestemmingsplan 
Vanaf donderdag 26 november 2020 
liggen gedurende zes weken gecoördi-
neerd ter inzage:

- het ontwerpbestemmingsplan  
‘Buitengebied Hardenberg, 
Rondweg 4, Den Velde’; 

- de ontwerp-omgevingsvergunning 
voor het bouwen van een woning 
aan de Rondweg 4a in Den Velde;

- de ontwerp-omgevingsvergunning 
voor het bouwen van een woning 
aan de Rondweg 4b in Den Velde.

De laatste dag van de termijn is 
woensdag 6 januari 2021.
 
Het bestemmingsplan heeft betrekking 
op het perceel Rondweg 4 in Den 
Velde en is bedoeld om het slopen  
van landschapsontsierende bebouwing 
en het bouwen van twee compensatie-
woningen mogelijk te maken. Het 
gehele perceel krijgt daarbij een  
woonbestemming. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 26 novem-
ber 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 plan-id-nummer: NL.
IMRO.0160.0000BP00337-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, te 
bereiken via telefoon 14 0523

De ontwerp-omgevingsvergunningen 
met bijbehorende stukken zijn alleen 
op papier in te zien.

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: burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg, onder vermelding van 
“zienswijze 
ontwerpbestemmingsplan/ontwerp-
omgevingsvergunningen Rondweg 4a 
en 4b in Den Velde”;

- 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 bestemmingsplan 
Bij besluit van 17 november 2020 heeft 
de gemeenteraad het bestemmings-
plan “Buitengebied Hardenberg, 
Hofsteeweg 2-4, Collendoorn” vast-
gesteld. Bij de vaststelling zijn géén 
wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerp aangebracht. Er zijn geen 
zienswijzen over het ontwerpplan  
ingebracht.

Vanaf donderdag 26 november 2020 
ligt het bestemmingsplan 
“Buitengebied Hardenberg, 
Hofsteeweg 2-4, Collendoorn” met 
vaststellingsbesluit ter inzage. Het 
bestemmingsplan heeft betrekking  
op de perceel Hofsteeweg 2 en 4 in 
Collendoorn en is bedoeld om de 
agrarische bestemming te herzien  
naar een woonbestemming, de land-
schapsontsierende bebouwing inclusief 
één bedrijfswoning te slopen (deze 
woning wordt herbouwd) en een 
compensatiewoning in het kader van 
rood voor rood mogelijk te maken. 

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met 
ingang van donderdag 26 november 
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.0160.0000BP00349-VG01 

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

- op papier in te zien bij de Publieks-
dienst in het gemeentehuis te 
Hardenberg.

Beroep
Vanaf vrijdag 27 november 2020 kan 
gedurende een termijn van 6 weken 
door een belanghebbende beroep 
tegen het vaststellingsbesluit worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuurs- 
rechtspraak van de Raad van State. 
Géén beroep kan worden ingesteld 
door een belanghebbende aan wie 
redelijkerwijs kan worden verweten 
geen zienswijzen tegen het ontwerp- 
bestemmingsplan naar voren te 
hebben gebracht. Het vaststellings- 
besluit treedt 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 bij de voorzienin-
genrechter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak een verzoek om voorlopi-
ge voorziening is gedaan en op dat 
verzoek is beslist.

Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING


