BEKEND

MAKINGEN
COLO

FON
OPENINGSTIJDEN EN
BEREIKBAARHEID
Gemeente Hardenberg
Stephanuspark 1
Postbus 500
7770 BA Hardenberg
T 14 0523
W www.hardenberg.nl
www.hardenberg.nl/contact
(contactformulier)

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.
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Bouw en Woningtoezicht
Zitting van de stadsbouwmeester
De stadsbouwmeester van de
gemeente Hardenberg houdt op
dinsdag 4 februari 2020 zitting in het
gemeentehuis te Hardenberg. Overleg
met de stadsbouwmeester is alleen
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.

Kloosterhaar
- het uitbreiden van de woning op
het perceel Schutstraat 5.

Besluit 15 januari 2020 verzonden.
Hardenberg
- het realiseren van een bed and
breakfast op het perceel De
Brink 21.
- het plaatsen van 264 zonnepanelen
op vijf dakvlakken van het
schoolgebouw op het perceel
Piet Heinstraat 1.
Besluiten 15 januari 2020 verzonden.
Schuinesloot
- het kappen van drie eiken op
het perceel Rondweg 4a.
Besluit 15 januari 2020 verzonden.

Voor meer informatie en het maken
van een afspraak kunt u contact
opnemen met de Publieksdienst,
telefoon 14 0523.

Omgevingsvergunningen
Rectificatie
In de De Toren van 15 januari 2020
stond onder de rubriek “Verleend
Reguliere voorbereidingsprocedure
onderstaande tekst:
Hardenberg
- het kappen van een beuk en twee
eiken op het perceel Hondsdraf 31.
Dit besluit is 18 december 2019
verzonden.
Dit moet zijn:
Hardenberg
- het kappen van één beuk en één eik
en het weigeren van het kappen van
één eik op het perceel Hondsdraf
31.
Dit besluit is 18 december 2019
verzonden.
Binnengekomen aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend,
dat in de afgelopen periode onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:
Collendoorn
- het bouwen van een pergola op het
perceel Jachthuisweg 19, ontvangen
16 januari 2020.
- het plaatsen van een erfafscheiding
op het perceel Jachthuisweg 19,
ontvangen 16 januari 2020.
Dedemsvaart
- het plaatsen van een opbouw op
de bestaande garage op het perceel
De Aak 25, ontvangen 13 januari
2020.
- het realiseren van een schoonheidssalon in de woning op het
perceel Swankhuisenwerf 4,
ontvangen 17 januari 2020.
Hardenberg
- het plaatsen van een dakkapel en
een luifel boven de entree op het
perceel Jongsmalaan 12, ontvangen
11 januari 2020.
- het bouwen van een aanbouw
op het perceel Stationsstraat 8d,
ontvangen 14 januari 2020.
- het verduurzamen, vergroten en
veranderen van de bestaande
woning op het perceel J.
Vermeerstraat 102, ontvangen
20 januari 2020.
- het aanbrengen van twee extra
kozijnen in de zijgevel op het perceel
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J.H. Prengerlaan 3, ontvangen
16 januari 2020.
- het realiseren van een
schoonheidssalon aan huis op
het perceel Margriet 76, ontvangen
16 januari 2020.
- het realiseren van een
schoonheidssalon aan huis op het
perceel Fluitekruid 22, ontvangen
20 januari 2020.
Radewijk
- het vernieuwen van de woning
en schuur op het perceel
Radewijkerweg 4, ontvangen
17 januari 2020.
- het kappen van een eik op het
perceel Noord-Oosterweg 7,
ontvangen 17 januari 2020.
De aanvragen kunnen worden ingezien
in het gemeentehuis na een telefonische afspraak met de Publieksdienst,
telefoon 14 0523.
De aanvragen worden voorbereid met
de reguliere of uitgebreide voorbereidingsprocedure. Op het moment van
de indiening van de aanvraag is nog
niet duidelijk met welke voorbereidingsprocedure een aanvraag wordt
voorbereid.
Indien de reguliere voorbereidingsprocedure 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 voorbereidingsprocedure van toepassing is, wordt
een ontwerpbesluit opgesteld en ter
inzage gelegd. Naar aanleiding van
het ontwerpbesluit wordt de mogelijkheid tot het indienen van zienswijzen
gegeven. 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 aanvraag
de beslistermijn te verlengen met een
termijn van maximaal zes weken:

Ontwerpbeschikking Uitgebreide
procedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend,
dat met ingang van 30 januari 2020
voor eenieder, gedurende zes weken
tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, ter inzage
ligt de volgende ontwerpbeschikking
met bijbehorende stukken:
Lutten
- het wijzigen van een zonnepark aan
de Dedemsvaartseweg-Noord 110 in
Lutten.
Gemotiveerde schriftelijke en/of
mondelinge zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking kunnen door
eenieder tot en met 11 maart 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 ontwerpbesluit
de zienswijzen betrekking hebben.
Wij maken u erop attent dat slechts
beroep tegen de uiteindelijke beschikking 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 omgevingsvergunningen hebben verleend:
De Krim
- het kappen van één eik op het
perceel Posthoornweg 8a.
Besluit 15 januari 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het kappen van vijf bomen op
het perceel Woudbloemweg 8.

Het betreffen omgevingsvergunningen
die zijn voorbereid met de reguliere
voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunningen kunnen vanaf
vandaag tot zes weken na publicatie
tijdens openingstijden worden
ingezien bij de Publieksdienst in
het gemeentehuis na telefonische
afspraak, telefoon 14 0523.
Volgens de Algemene wet bestuursrecht 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 burgemeester 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.

Ruimtelijke Ordening

Gewijzigd Vastgesteld
bestemmingsplan
Bij besluit van 19 november 2019
heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Buitengebied Hardenberg,
Outdoorterrein Hardenbergerweg
Loozen’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn wijzigingen ten opzichte
van het ontwerp aangebracht.
Deze wijzigingen omvatten:
- De toevoeging van artikel 3.1 onder
a van de regels waarin specifiek is
opgenomen dat uitsluitend ondergeschikte horeca is toegestaan
Vanaf donderdag 30 januari 2020 ligt
het bestemmingsplan met vaststellingsbesluit ter inzage. Het bestem-

mingsplan heeft betrekking op het
perceel naast De Zwieseborg in
Loozen. Het bestemmingsplan is
bedoeld om een de realisatie van
een outdoorterrein mogelijk te maken
op het perceel.

https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijkeplannen.html
- op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te
Hardenberg.

Waar ter inzage
Het bestemmingsplan wordt met
ingang van donderdag 30 januari
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.0160.0000BP00314-VG01
- digitaal op de gemeentelijke website:

Beroep
Vanaf vrijdag 31 januari 2020 kan
gedurende een termijn van 6 weken
door een belanghebbende beroep
tegen het vaststellingsbesluit worden
ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.
Géén beroep kan worden ingesteld
door een belanghebbende aan wie
redelijkerwijs kan worden verweten
geen zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan naar voren te

www.hardenberg.nl

hebben gebracht. Het vaststellingsbesluit 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.
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Aanvraag evenementen
De burgemeester van de gemeente
Hardenberg maakt bekend dat de
volgende aanvragen zijn ontvangen
voor het organiseren van:
Balkbrug
- Paard Balkbrug, op de locatie
Hoogeveenseweg 38, van 25
februari tot en met 1 maart 2020.
Hardenberg
- Brunink Drakenbootrace op de
locatie Vechtuiterwaard bij de
Heemsermarsweg, op 27 juni 2020.
- Vrieling City Run, start op de locatie
Markt, op 16 mei 2020.
- Dion Triathlon, start op de locatie
Vechtuiterwaard bij de
Heemsermarsweg, op 4 juli 2020.
Belanghebbenden worden in de
gelegenheid gesteld om binnen twee
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Wet
Milieubeheer

Algemene Plaatselijke Verordening
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 bedenkingen.
Verleende evenementen
De burgemeester van de gemeente
Hardenberg maakt bekend dat de
volgende vergunningen zijn verleend

voor het organiseren van:
Hardenberg
- Slipjacht, start op de locatie
Rheezerweg 73, op 7 maart 2020.
Besluit 17 januari 2020 verzonden
Slagharen
- Heerlijk Hollands Live op de locatie
Turflaan 1, op 16 mei 2020.
Besluit 16 januari 2020 verzonden.
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 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 burgemeester 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.

Verkeersmaatregelen

Spindeplein
Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij hebben besloten tot:
1.	het opheffen van het verbod voor
motorvoertuigen, door middel van
het verwijderen van de borden C1
uit bijlage 1 van het RVV 1990,
van de locatie bij de entree van
het Spindeplein gezien vanaf de
Bruchterweg.
2.	het fysiek afsluiten van het Spinde-

plein voor motorvoertuigen, met
uitzondering van trouwauto’s,
middels het plaatsen van een
zestal paaltjes, waarvan twee
uitneembaar zijn, op het Spindeplein, in het verlengde van perceelnummer 1 en langs het grind;
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 bezwaarschrift 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

waartegen het bezwaar zich richt en
de gronden (motivering) van het
bezwaar.
Daarnaast kan er - onder voorwaarde
dat een bezwaarschrift bij burgemeester 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.

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 een melding is
ontvangen:
Hardenberg
- voor het perceel Markt 8 (nabij),
standplaats verkoop oliebollen,
op grond van het Activiteitenbesluit
milieubeheer.
Dedemsvaart
- voor het perceel Marconistraat 11,
nieuw straal en spuitbedrijf met
wasplaats, op grond van het
Activiteitenbesluit milieubeheer.
Een melding is gebaseerd op
algemeen geldende regels en voorschriften die het milieu beschermen.
Op grond van de melding is voor
de bedrijfslocatie geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu
nodig. Tegen het doen van een
melding staan geen zienswijze- of
rechtsbeschermingsmogelijkheden
open. Voor nadere informatie kunt
u contact opnemen met de Publieksdienst.
Hardenberg, 29 januari 2020
Burgemeester en wethouders
voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

