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Stephanuspark 1
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7770 BA Hardenberg

T 14 0523
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(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

Vanwege coronamaatregelen 

tot 1 september 2020 gesloten.

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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Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING

Ontwerpbestemmingsplan
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg geven, op grond van het 
bepaalde in artikel 1.3.1 van het 
Besluit ruimtelijke ordening, kennis van 
het feit dat het bestemmingsplan
“Buitengebied Hardenberg, 
Ommerkanaal 12 en 12a 
Dedemsvaart” is voorbereid. Het 
bestemmingsplan maakt, met toepas-
sing van Rood voor Rood, de sloop en 
nieuwbouw van de bestaande woning 
en de bouw van één compensatiewo-
ning mogelijk op genoemde percelen. 
Alle landschapontsierende gebouwen 
op het perceel Ommerkanaal 12 
Dedemsvaart worden gesloopt. Om te 
voldoen aan voldoende sloopmeters 
wordt op het perceel Grote Kattendijk 
6 te Bruchterveld ook een voormalige 
pluimveestal gesloopt. Op beide 
percelen wordt de ruimtelijke kwaliteit 
middels de uitvoering van een erfin-
richtingsplan verbeterd.

Vanaf donderdag 6 augustus 2020 ligt 
het ontwerpbestemmingsplan “Buiten-
gebied Hardenberg, Ommerkanaal 12 
en 12a Dedemsvaart” gedurende zes 
weken ter inzage. De laatste dag van 
de termijn is woensdag 16 september 
2020. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 6 augustus 
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.0160.0000BP00352-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 
Buitengebied Hardenberg, 
Ommerkanaal 12 en 12a 
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.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere 
grenswaarden 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat met ingang van 6 augustus 2020 
gedurende zes weken voor eenieder in 
het gemeentehuis in Hardenberg 
(Publieksdienst, Stephanuspark 1) een 
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 
bestemmingsplan ”Buitengebied 
Hardenberg, Ommerkanaal 12 en 12 A 
Dedemsvaart” waarin, met toepassing 
van Rood voor Rood, de sloop en 
nieuwbouw van de bestaande woning 
en de bouw van één compensatiewo-
ning mogelijk wordt gemaakt op 
genoemde percelen. Uit akoestisch 
onderzoek blijkt dat de geluidbelasting 
ten gevolge van wegverkeerslawaai 

van de Ommerkanaal ter plaatse van de 
westgevel van te realiseren woningen 52 
dB en 51 dB bedraagt. Hiermee wordt 
de voorkeurswaarde van 48 dB over-
schreden. De maximale te ontheffen 
geluidbelasting wordt niet overschreden. 
Met het vaststellen van de benodigde 
hogere waarden en het nemen van 
gevelmaatregelen is sprake van een 
aanvaardbaar woon- en leefklimaat ter 
plaatse van de te realiseren woningen.

Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan een ieder schriftelijk ziens-
wijzen indienen tegen het ontwerpbe-
sluit. De zienswijzen moeten worden 
gericht aan burgmeester en wethou-
ders, 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.

Hardenberg, 5 augustus 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,

Wet Geluidhinder

Ontwerpbeschikking Uitgebreide 
voorbereidingsprocedure
Emtenbroekerdijk 9A, Bruchterveld
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg hebben het voornemen 
de omgevingsvergunning te verlenen 
voor het oprichten  van een mestbas-
sin en de omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets te verlenen voor 
het wijzigen/uitbreiden van de 
varkenshouderij op het perceel 
Emtenbroekerdijk 9A in 
Bruchterveld. Voor de wijziging/
uitbreiding van de varkenshouderij zijn 
de voorschriften van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer van 
toepassing. 

De aanvraag, het ontwerpbesluit en 
de bijbehorende 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 tele-
foonnummer: 14 0523. Desgewenst 
kunt u de documenten digitaal toege-
stuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij 
omgevingsloket@odijsselland.nl onder 
vermelding van zaaknummer Z2020-
00002098. 

U kunt binnen zes weken vanaf de 
dag van publicatie, schriftelijk of 
mondeling inhoudelijke opmerkingen 
en reacties tegen dit voornemen 
indienen bij Omgevingsdienst 
IJsselland, Postbus 40252, 8004 DG 
Zwolle. U kunt uw reactie sturen naar 
omgevingsloket@odijsselland.nl.

Gewezen wordt op het feit dat alleen 
belanghebbenden die zienswijzen 
hebben ingebracht tegen het 
ontwerpbesluit of aan wie redelijker-
wijs niet verweten kan worden dat zij 
geen zienswijzen hebben ingebracht 
op het ontwerpbesluit, te zijner tijd 
beroep kunnen instellen tegen het 
definitieve besluit. 

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

Verlengde Zestiende Wijk 5, 
Hardenberg
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg hebben het voornemen 
de omgevingsvergunning te verlenen 
voor revisie van de milieu inrichting 
voor het intern wijzigen van een 
varkenshouderij op het perceel 
Verlengde Zestiende Wijk 5 in 
Hardenberg. 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en 
de bijbehorende stukken liggen tot 
zes weken na publicatie ter inzage 
in het gemeentehuis. Wanneer u de 
documenten 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 
Z2019-00015134. 
U kunt binnen zes weken vanaf de 
dag van publicatie, schriftelijk of 
mondeling inhoudelijke opmerkingen 
en reacties tegen dit voornemen 
indienen bij Omgevingsdienst 
IJsselland, Postbus 40252, 8004 DG 
Zwolle. U kunt uw reactie sturen 
naar omgevingsloket@odijsselland.
nl. 

Gewezen wordt op het feit dat alleen 
belanghebbenden die zienswijzen 
hebben ingebracht tegen het 
ontwerpbesluit of aan wie redelijker-
wijs niet verweten kan worden dat zij 
geen zienswijzen hebben ingebracht 
op het ontwerpbesluit, te zijner tijd 
beroep kunnen instellen tegen het 
definitieve besluit. 

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

Wet Milieubeheer

Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij hebben besloten: door plaatsing 
van het bord E6 en vak markering ten 
behoeve van de houder van een 
gehandicaptenparkeerkaart, de 
volgende locatie aan te wijzen als 
algemene  gehandicaptenparkeer-
plaats: 
- Nabij perceel: Zwarte Dijk 27 in 

Lutten

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 
Arrondissementsrechtbank Zwolle, 
sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB, Zwolle.

Verkeersmaatregelen


