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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
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Bouw en Woningtoezicht
Zitting van de stadsbouwmeester
De stadsbouwmeester van de
gemeente Hardenberg houdt op
dinsdag 10 maart 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.

berging op het perceel Jachthuisweg 27.
Besluit 24 februari 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het kappen van drie essen en het
verwijderen van een bossingel
op het perceel Ommerkanaal 12.
Besluit 21 februari 2020 verzonden.
Diffelen
- het bouwen van een sanitairgebouw
en aanleg van een vuurplaats
(wijziging op reeds verleende
vergunning. De wijziging betreft
de verschuiving van de gebouwen)
op het perceel Rheezerweg 123.
Besluit 19 februari 2020 verzonden.
Hardenberg
- het bouwen van een werkplaats
op het perceel Denemarkenweg 1.
Besluit 20 februari 2020 verzonden.
- het aanbrengen van twee extra
kozijnen in de zijgevel op het perceel
J.H. Prengerlaan 3.
- het realiseren van een schoonheidssalon aan huis op het perceel
Margriet 76.
Besluiten 24 februari 2020 verzonden.
Rheeze
- het verbouwen/uitbreiden van de
bestaande woonboerderij op de
percelen Rheezerweg 87 en 87b.
Besluit 20 februari 2020 verzonden.
Slagharen
- het vergroten van de bestaande
opslagloods op het perceel
Coevorderweg-Noord 16.
Besluit 20 februari 2020 verzonden.

een bezwaarschrift is een DigiD nodig.

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

Omgevingsvergunningen
Rectificatie
In de Toren van 26 februari 2019
stond onder de rubriek
“Binnengekomen aanvragen” onderstaande aanvraag:
Dedemsvaart
- het realiseren van drie woonstudio’s
op de percelen Langewijk 392d,
392e en 392f, ontvangen 11 februari
2020.
Dit moet zijn:
Dedemsvaart
- het realiseren van drie woonstudio’s
op de percelen Langewijk 392e,
392f en 392g, ontvangen 11 februari
2020.
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 ketelhuis op
het perceel Eerste Katinger 2d,
ontvangen 12 februari 2020.
- het verlengen van het gebruik van de
tijdelijke unit voor kinderopvang met
vijf jaar op het perceel Hoofdweg
15a, ontvangen 20 februari 2020.
- het vervangen van de bovenbouw
van de pluimveestallen op het
perceel Den Oosterhuis 3a,
ontvangen 20 februari 2020.
- het bouwen van een woning met
bedrijfshal op het perceel Hoogeveenseweg 31, ontvangen
21 februari 2020.
- het bouwen van een vervangende
woning op het perceel Weemerveldweg 4, ontvangen 13 februari 2020.
Bergentheim
- het geheel vervangen van de
voorgevel op de percelen Kerkweg
6 en 8, ontvangen 13 februari 2020.
Dedemsvaart
- het kappen van elf eiken op het
perceel Celsiusstraat 5, ontvangen
14 februari 2020.
- het verplaatsen van de zonnepanelen (wijzigingsaanvraag) op het
perceel Woudbloemweg 8,
ontvangen 20 februari 2020.
- het bouwen van een werktuigenberging op het perceel Noord
Stegeren 36, ontvangen 16 februari
2020.
Hardenberg
- het realiseren van een stallingsruimte
in de bestaande flat op het perceel
Salland 22, ontvangen 20 februari
2020.
- het uitbreiden van de woning met
een erker op het perceel Plutolaan
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22, ontvangen 16 februari 2020.
Kloosterhaar
- het kappen van vier dennenbomen
en twee eiken op het perceel
Meerstal 2, ontvangen 20 februari
2020.
- het kappen van één eik op het
perceel Verlengde Broekdijk 14,
ontvangen 20 februari 2020.
Loozen
- het bouwen van een schuur op
het perceel Hardenbergerweg 19,
ontvangen 20 februari 2020.
Radewijk
- het bouwen/verbouwen van één
groepsaccommodatie en het
bouwen van een trainingshal op
het perceel Radewijkerweg 47,
ontvangen 14 februari 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 inzagelegging wordt in deze
uitgave kennisgegeven. Het ontwerpbesluit en de ter inzagelegging worden
in deze uitgave bekend gemaakt.
Verleend Reguliere
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Bergentheim
- het vergroten van de woning op
het perceel Kanaalweg-West 17.
- het kappen van één boom (Abeel)
aan Kanaalweg-West tussen nr 23
en 24.
Besluiten 19 februari 2020 verzonden.
Collendoorn
- het bouwen van een woning met

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

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.
Geweigerd Reguliere
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben geweigerd:
Den Velde
- het kappen van negen eiken op het
perceel Noord Oosterweg 2.
Besluit 19 februari 2020 verzonden.
Het betreft een omgevingsvergunning
die is voorbereid met de reguliere
voorbereidingsprocedure. De
omgevingsvergunning kan 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

Ontwerpwijzigingsplan (Rectificatie)
Deze bekendmaking vervangt de
bekendmaking van 19 februari 2020
omdat het wijzigingsplan abusievelijk
niet ter inzage is gelegd.
Vanaf donderdag 5 maart 2020 ligt het
ontwerpwijzigingsplan ‘’Wijziging
Bestemmingsplan Buitengebied
Hardenberg, Van Rooijens
Hoofdwijk 5 Dedemsvaart’’ geduren-

de zes weken ter inzage. De laatste
dag van de termijn is woensdag
15 april 2020. Het wijzigingsplan
heeft betrekking op het perceel Van
Rooijens Hoofdwijk 5 in Dedemsvaart
en is bedoeld om een woonbestemming mogelijk te maken.
Waar ter inzage
Het ontwerpwijzigingsplan wordt met
ingang van donderdag 5 maart 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.WBP00039-OW01
- digitaal op de gemeentelijke website:
https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-

www.hardenberg.nl

plannen.html
- op papier uitsluitend op afspraak in
te zien bij de publieksdienst in het
gemeentehuis te Hardenberg.
>>>

BEKEND MAKINGEN
>>>
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/zienswijzeindienen 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 Van
Rooijens Hoofdwijk 5 Dedemsvaart”,
- 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
(Rectificatie)
Deze bekendmaking vervangt de
bekendmaking van 19 februari 2020
omdat het bestemmingsplan abusievelijk niet ter inzage is gelegd.
Vanaf donderdag 5 maart 2020 ligt het
ontwerpbestemmingsplan
‘’Hardenberg, Marslanden I,
woningbouw Van Sytzamahof ‘’
gedurende zes weken ter inzage. De
laatste dag van de termijn is woensdag 15 april 2020. Het bestemmingsplan heeft betrekking op de Van
Sytzamahof in Hardenberg (hoek
Haardijk en Van Uterwyckallee) en is
bedoeld om de bouw van maximaal
12 woningen mogelijk te maken.
Waar ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan wordt
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met ingang van donderdag 5 maart
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.0160.0000BP00345-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/zienswijzeindienen 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
Hardenberg, Marslanden I,
woningbouw Van Sytzamahof”,
- 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 5 maart 2020 ligt het
ontwerpbestemmingsplan ‘’Ane,
Anerveenseweg 14 Ane ‘’ gedurende
zes weken ter inzage. De laatste dag
van de termijn is woensdag 15 april
2020. Het bestemmingsplan heeft

betrekking op het perceel aan de
Anerveenseweg 14 in Ane en is
bedoeld om een woning mogelijk te
maken en de bedrijfsbestemming te
verwijderen.
Waar ter inzage
Het ontwerpbestemmingsplan wordt
met ingang van donderdag 5 maart
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.BP00334-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.

Wet Milieubeheer
Rectificatie
In de Toren van 19 februari 2020
stond foutief vermeld dat m.b.t.
Rheezerweg 107 het bedrijf beëindigd
is. Hieronder volgt juiste publicatietekst:
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:
Rheeze
- voor het perceel Rheezerweg 107,
stoppen met het houden van

varkens, 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.

Drank- en Horecawet

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 Ane,
Anerveenseweg 14”,
- 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.

Ontwerpbeschikking
De burgemeester van de gemeente
Hardenberg maakt bekend dat met
ingang van 5 maart 2020 gedurende
zes weken ter inzage ligt:

In de ontwerpbeschikking zijn voorschriften en beperkingen opgenomen
ter voorkoming van mededinging door
het verstrekken van alcoholhoudende
drank die uit een oogpunt van ordelijk
economisch verkeer als ongewenst
moet worden beschouwd. Deze voorwaarden en beperkingen hebben
betrekking op de in de inrichting te

houden bijeenkomsten van persoonlijke aard, zoals bruiloften en partijen,
het openlijk aanprijzen van de mogelijkheid tot het houden van deze
bijeenkomsten en de tijden gedurende
welke in de betrokken inrichting alcoholhoudende drank wordt verstrekt.
Belanghebbenden worden in de gelegenheid gesteld gedurende een
termijn van zes weken hun zienswijze
over de ontwerpbeschikking, schriftelijk of mondeling, naar voren te brengen bij de burgemeester. Schriftelijke
reacties moeten binnen de genoemde
termijn toegezonden worden aan de
burgemeester van de gemeente
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA
Hardenberg. Voor het mondeling naar
voren brengen van zienswijzen, dat
eveneens binnen de genoemde
termijn moet plaatsvinden, kan telefonisch een afspraak worden gemaakt
met de afdeling Ruimtelijk Domein.

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.

Belanghebbenden worden in de
gelegenheid gesteld om binnen twee
weken na het verschijnen van deze
bekendmaking hun zienswijzen over
de aangevraagde terrasvergunning

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.

- een ontwerpbeschikking op een
aanvraag van Ons Trefpunt ter
verkrijging van een vergunning op
grond van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet ten behoeve van de
inrichting Ons Trefpunt, Lage
Landweg 2 te Schuinesloot.

Algemene Plaatselijke Verordening

Aanvraag evenementen
De burgemeester van de gemeente
Hardenberg maakt bekend dat de
volgende aanvragen zijn ontvangen
voor het organiseren van:
Ane
- Powerspektakel op de locatie
Marsweg 12, op 4 juli 2020.
Collendoorn
- Kleppertreffen “Fast en Loud” op
de locatie Slagenweg 2b, van
12 juni 2020 t/m 14 juni 2020.
Gramsbergen
- Koningsdag in en rondom
Gramsbergen, op 27 april 2020.
Hardenberg
- The Alfa-Passion start op de locatie
Parkweg, op 9 april 2020.
Holtheme
- Campina Openboerderijdag op de
locatie Doorbraakweg 51, op 22 mei
2020.
Kloosterhaar
- Wandelvierdaagse Kloosterhaar start
vanaf de locatie Dorpsstraat 17, van
25 mei 2020 t/m 29 mei 2020.
Belanghebbenden worden in de
gelegenheid 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 bedenkingen.
Verleende evenementen
De burgemeester van de gemeente
Hardenberg maakt bekend dat de
volgende vergunningen zijn verleend
voor het organiseren van:
Balkbrug
- Autocross Avereest op de locatie
Hoofdweg 26, op 29 maart 2020.
Besluit 24 februari 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- 75 Jaar bevrijdingsfestival op de
locatie Markt, op 7 april 2020.
Besluit 24 februari 2020 verzonden.
Gramsbergen
- Monkeyfest op de locatie Kanaaldijk
4, op 16 mei 2020.
Besluit 19 februari 2020 verzonden.
Hardenberg
- Palmpasenoptocht in het centrum,
op 4 april 2020.
Besluit 26 februari 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

Terrasvergunningen
Burgemeester van de gemeente
Hardenberg maakt bekend, dat in
de afgelopen periode onderstaande
aanvragen voor een terrasvergunning
zijn ingediend:
Dedemsvaart
- het inrichten van een terras voor
het perceel Wisseling 3, ontvangen
20 februari 2020.
- het inrichten van een terras voor
het perceel Moerheimstraat 2,
ontvangen 24 februari 2020.
Hardenberg
- het inrichten van een terras voor het
perceel Oosteinde 32, ontvangen
20 februari 2020.
- het inrichten van een terras voor
het perceel Markt 15, ontvangen
20 februari 2020.
- het inrichten van een terras voor
het perceel Voorstraat 52, ontvangen
20 februari 2020.
Sibculo
- het inrichten van een terras voor het
perceel Gemeenteweg 8, ontvangen
20 februari 2020.

Hardenberg, 4 maart februari 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

