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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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Binnengekomen aanvragen
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat in de afgelopen periode onder-
staande aanvragen voor een omge-
vingsvergunning zijn ingediend:

Balkbrug
- het kappen van drie eiken op het 

perceel Meppelerweg 38, ontvangen 
24 januari 2020.

Bergentheim
- het kappen van één populier op het 

perceel Kanaalweg-West tussen  
nr. 23 en 24, ontvangen 14 januari 
2020.

- het kappen van één dennenboom  
op het perceel Kanaalweg-West 17, 
ontvangen 17 januari 2020.

Dedemsvaart
- het kappen van drie essen en het 

verwijderen van een bosschage  
op het perceel Ommerkanaal 12, 
ontvangen 20 januari 2020.

- het vervangen van reclame op het 
perceel Julianastraat 31, ontvangen 
14 januari 2020.

- het wijzigen van de kapschuur  
op het perceel Zestiende Wijk 2, 
ontvangen 22 januari 2020.

Hardenberg
- het kappen van twee berken op  

het perceel Willebrandt van 
Oldenburgstraat 9a, ontvangen  
23 januari 2020.

Radewijk
- het kappen van één berk en één eik 

op het perceel Radewijkerweg 56, 
ontvangen 13 januari 2020.

Slagharen
- het kappen van één kastanjeboom 

op het perceel Moeshoekweg 19, 
ontvangen 20 januari 2020.

De aanvragen kunnen worden inge-
zien in het gemeentehuis na een tele-
fonische afspraak met de Publieks- 
dienst, telefoon 14 0523.

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:
Balkbrug
- het vernieuwen van de 

dakconstructie van het achterhuis  
op het perceel Hoofdweg 12.

Dedemsvaart
- het bouwen van twee bedrijfsver- 

zamelgebouwen op het perceel 
Celsiusstraat 16a.

Den Velde
- het kappen van negen eiken op het 

perceel Noord Oosterweg 2.

Ontwerpbeschikking 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat met ingang van 6 februari 2020 
voor eenieder, gedurende zes weken 
tijdens openingstijden bij de Publieks-
dienst in het gemeentehuis, ter inzage 
ligt de volgende ontwerpbeschikking 
met bijbehorende stukken:

Balkbrug
- het uitbreiden van Korenmolen De 

Star en het handelen met gevolgen 
voor beschermde monumenten  
op het perceel De Omloop 16.

Hardenberg
- het gebruiken van het gebouw voor 

het verblijven van meer dan 50 
personen op het perceel Jan 
Weitkamplaan 4a.

Gemotiveerde schriftelijke en/of 
mondelinge zienswijzen tegen de 
ontwerpbeschikkingen kunnen door 
eenieder tot en met 18 maart 2020 
worden ingediend bij burgemeester en 
wethouders. Schriftelijke zienswijzen 
moeten worden gericht aan het  
college van burgemeester en wet- 
houders, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg. Voor het naar voren bren-
gen van een mondelinge ziens- 
wijze 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 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:

Diffelen
- het bouwen van een sanitairgebouw 

en aanleg van een vuurplaats op het 
perceel Rheezerweg 123. 

Besluit 27 januari 2020 verzonden.
Hardenberg
- het uitbreiden van de woning op het 

perceel Verlengde Korte Steeg 2.
Besluit 28 januari 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 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.

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

Hardenberg
- het bouwen van een onbemand 

tankstation met luifel en prijs-
indicatiebord, het verplaatsen van 
een informatie- en reclamebord, het 
plaatsen van drie vlaggenmasten, 
het oprichten van een inrichting 
(oprichtingvergunning) op het 
perceel De Nieuwe Haven 31.

Het betreft een besluit voor een 
omgevingsvergunning die is voor- 
bereid met de uitgebreide voorberei-
dingsprocedure. De omgevingsver-
gunning ligt vanaf 6 februari 2020  
ter inzage tijdens openingstijden bij  
de Publieksdienst in het gemeente-
huis, een afspraak kunt u maken  
via telefoon 14 0523. De omgevings-
vergunning ligt ter inzage tot en  
met 20 maart 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.

Brucht
- het uitbreiden van het bedrijfspand 

op het perceel Markeweg 4.

Het betreft een besluit omgevingsver-
gunning die is voorbereid met de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure. 
De omgevingsvergunning ligt vanaf  
6 februari 2020 ter inzage tijdens 
openingstijden bij de Publieksdienst  
in het gemeentehuis, een afspraak 
kunt u maken via telefoon 14 0523. 
Het besluit is tevens raadpleegbaar  
op de landelijke site www.ruimtelijke-
plannen.nl op adres of op plan 
identificatienummer(IDN): 
NL.IMRO.0160.OVUP00091-VG01.

Vanaf 7 februari 2020 kunnen belang-
hebbenden gedurende 6 weken tegen 
deze beslissing 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 dagtekening, een aandui-
ding van het besluit waartegen het 
beroep zich richt en de gronden (moti-
vering) van het beroep. Geen beroep 
kan worden ingesteld door belang-
hebbenden aan wie redelijkerwijs kan 
worden verweten dat zij geen ziens-
wijzen bij burgemeester en wethou-
ders naar voren hebben gebracht. 

Tevens kan binnen de genoemde 
termijn bij de voorzieningenrechter 
van genoemde rechtbank een verzoek 
om voorlopige voorziening worden 
ingediend. Voor de procedures is grif-
fierecht verschuldigd. De beschikking 
wordt na afloop van de beroepster-
mijn van kracht tenzij beroep is inge-
steld en een verzoek om voorlopige 
voorziening is gedaan. De beschik-
king wordt niet van kracht voordat op 
dat verzoek  
is beslist.

Zitting van de stadsbouwmeester 
De stadsbouwmeester van de 
gemeente Hardenberg houdt op  
dinsdag 12 februari 2020 zitting in 
het gemeentehuis te Hardenberg. 
Overleg met de stadsbouwmeester is 
alleen 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



Aanvraag evenementen
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend dat de 
volgende aanvragen zijn ontvangen 
voor het organiseren van:

Balkbrug
- Wijnfeest op de locatie Hoofdweg 

21, op 8 augustus 2020.
Dedemsvaart
- 21e Rausbak’n Treffen op de locatie 

Zestiende Wijk 16, op 16 mei 2020.
Gramsbergen
- Monkeyfest op de locatie Kanaaldijk 

4, op 16 mei 2020.
Hardenberg
- Hardenberg Buiten op 

recreatieterrein Oldemeijer, op  
13 april 2020.

- Kermis op de locatie Markt, van  
1 april 2020 t/m 4 april 2020.

Heemserveen
- MC Gerrits Back on track op de 

locatie Polenweg 7, op 9 mei 2020.
- Agriweekend Heemserveen op de 

locatie Sijsamaweg 3, van 16 mei 

2020 t/m 17 mei 2020.
Hoogenweg
- Motormarkten 2020 op de locatie 

Hoogenweg 52, op 28 maart 2020 
en 3 oktober 2020.

Schuinesloot
- Paasvuur op de locatie Kosseweg, 

Koningsdag en Trefpop op de locatie 
Lage Landweg 2, op 12 april,  
27 april en 13 juni 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 bedenkin-
gen.

Verleende evenementen
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend dat de 
volgende vergunningen zijn verleend 
voor het organiseren van:

Balkbrug
- Schuurfeest De Balk op de locatie 

Nieuwe Dijk 19b, van 17 april 2020 
t/m 18 april 2020.

Besluit 27 januari 2020 verzonden.
Schuinesloot
- Schuurfeest K.V.P. op de locatie 

Schuineslootweg 44, van 1 februari 
2020 t/m 2 februari 2020.

Besluit 28 januari 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 dagtekening, 
een aanduiding van het besluit waar-
tegen 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 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 griffie-
recht verschuldigd.

BEKEND MAKINGEN

Wet 
Milieubeheer

Wet Geluidhinder Welzijn
Hardenberg, 5 februari 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,

Kennisgeving Wet milieubeheer
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg geven op grond van arti-
kel 8.41 lid 4 van de Wet milieubeheer 
kennis dat van de volgende bedrijfslo-
caties een melding is ontvangen: 

Balkbrug 
- voor het perceel Hoofdweg 12, 

wijzigen dakconstructie achterhuis, 
op grond van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer.

Dedemsvaart
- voor het perceel Langewijk 200, 

slopen bestaande was- en stofzui-
gerplaats en bouwen nieuwe 
wasstraat, op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer

- voor een perceel aan het marktplein, 
verkoop en bakken van vis, op grond 
van het Activiteitenbesluit milieu-
beheer.

Hardenberg
- voor het perceel Handelsstraat 62, 

verhuren deel van terrein en reali-
seren spoelplaats, op grond van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer.

Een melding is gebaseerd op  
algemeen geldende regels en voor-
schriften die het milieu beschermen. 
Op grond van de melding is voor de 
bedrijfslocatie geen omgevingsver- 
gunning voor de activiteit milieu nodig. 
Tegen het doen van een melding staan 
geen zienswijze- of rechtsbescher-
mingsmogelijkheden open. Voor  
nadere informatie kunt u contact 
opnemen met de Publieksdienst.

Algemene Plaatselijke VerordeningVER
ORDE
NING

Erven met kwaliteit
De gemeenteraad heeft op 28 januari 
2020 de beleidsnotitie “Erven met 
kwaliteit” vastgesteld.

De beleidsnotitie “Erven met kwaliteit” 
vervangt de beleidsnotitie “Rood voor 
rood met gesloten beurs” uit 2006. 
Het doel van “Erven met kwaliteit” is 

de verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit in het buitengebied door de 
sloop van landschapsontsierende 
gebouwen. Om de sloop daarvan te 
stimuleren, worden verschillende 
ontwikkelingsmogelijkheden geboden, 
zoals woningbouw of economische 
ontwikkelingen. Ook worden sloopbe-

wijzen ingevoerd, waarmee het moge-
lijk wordt om de te slopen gebouwen 
in te brengen in een project waarvoor 
sloopcompensatie nodig is.

De beleidsnotitie treedt in werking op 
donderdag 6 februari 2020 en is, met 
bijbehorende documenten, in te zien:

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

- op papier uitsluitend op afspraak  
bij de Publieksdienst in het 
gemeentehuis te Hardenberg

Besluit vaststelling hogere 
grenswaarden 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat met ingang van 6 februari 2020 
gedurende zes weken voor eenieder in 
het gemeentehuis in Hardenberg 
(Publieksdienst, Stephanuspark 1) 
besluit tot vaststelling van hogere 
grenswaarden als bedoeld in de Wet 
geluidhinder en het Besluit geluidhin-
der ter inzage ligt. 

Het besluit houdt verband met de 
ontwikkeling van het uitwerkingsplan 

‘Bransveen, fase 2’ in Dedemsvaart. 
Ter hoogte van een aantal nieuw te 
bouwen woningen (nabij de 
Stegerensallee) zal de gevelbelasting 
in 2030 de voorkeursgrenswaarde 
overschrijden. De maximale te onthef-
fen geluidbelasting wordt echter niet 
overschreden. 

Gedurende de termijn van terinzage-
legging kunnen belanghebbenden 
schriftelijk beroep indienen bij de 
afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State.

Uitschrijving Landelijk Register 
Kinderopvang
Het college van de gemeente 
Hardenberg maakt op grond van  
artikel 3:12 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht bekend, dat Locatie  
De Rolwip (KDV), opvanglocatie 
Ridderspoorstraat 3, 7701 EC te 
Dedemsvaart met registratienummer 
181880568 uit het Landelijk Register 
Kinderopvang is uitgeschreven per  
30 januari 2020. Dit, vanwege stoppen 
van de locatie.

Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING

Vastgesteld bestemmingsplan 
Bij besluit van 28 januari 2020 heeft 
de gemeenteraad het bestemmings-
plan ‘’Buitengebied Hardenberg,  
De Korte Slagenweg 6, Lutten’’ vast-
gesteld. Bij de vaststelling zijn géén 
wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerp aangebracht. Er zijn geen 
zienswijzen over het ontwerpplan 
ingebracht.

Vanaf donderdag 6 februari 2020  
ligt het bestemmingsplan met vast-
stellingsbesluit ter inzage. Het 
bestemmingsplan heeft betrekking  
op het perceel De Haarweg 21 en  
21i in Lutten. Het perceel Haarweg  
21i gaat in de toekomst De Korte 
Slagenweg 6 heten. Het bestem-
mingsplan is bedoeld om de omzet-
ting van een agrarische bestemming 
naar een woonbestemming mogelijk  
te maken. Tevens wordt in het 
bestemmingsplan de splitsing van  
een woning geregeld. 

Waar ter inzage
Het bestemmingsplan wordt met 
ingang van donderdag 6 februari 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.0160.0000BP00338-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 7 februari 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 
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. 

Vastgesteld uitwerkingsplan 
Bij besluit van 4 februari 2020 heeft 
het college van burgemeester en 
wethouders het uitwerkingsplan 
‘Bransveen, fase 2’ vastgesteld.  
Bij de vaststelling zijn géén wijzigin-
gen ten opzichte van het ontwerp 
aangebracht. 
Vanaf donderdag 6 februari 2020 ligt 

het uitwerkingsplan met vaststellings-
besluit ter inzage. Het uitwerkingsplan 
heeft betrekking op de 2e fase van de 
woonwijk Bransveen in Dedemsvaart.  
Het uitwerkingsplan is bedoeld om de 
bouw van ca. 95 woningen mogelijk te 
maken in het gebied. 

Waar ter inzage
Het uitwerkingsplan wordt met ingang 
van donderdag 6 februari 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.UWP00004-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 7 februari 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 ontwerpui-
twerkingsplan naar voren te 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 vaststellingsbe-
sluit bij de voorzieningenrechter van 
de Afdeling bestuursrechtspraak een 
verzoek om voorlopige voorziening is 
gedaan en op dat verzoek is beslist. 

Beleidsnotities


