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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 onder-
staande aanvragen voor een omge-
vingsvergunning zijn ingediend.

Balkbrug
- het plaatsen van een kleine wind-

turbine op het perceel Zwolseweg 
231a, ontvangen 23 september 2020.

Bergentheim
- het bouwen van een vervangende 

woning op het perceel Kanaalweg-
West 20a, ontvangen 27 september 
2020.

Bruchterveld
- het kappen van 1 wilg, 1 es, 1 els en 

4 eiken op het perceel Hoopsteeweg 
15, ontvangen 23 september 2020.

Dedemsvaart
- het bouwen van een hal voor old-

timers op het perceel Archimedes-
straat 30, ontvangen 23 september 
2020.

- het kappen van een honingboom  
op het perceel Steenbergerwijk 59, 
ontvangen 25 september 2020.

- het legaliseren van 3 appartementen 
in een woonhuis op de percelen 
Oostwijk 13, 13a en 13b, ontvangen 
25 september 2020.

- het bouwen van een bijgebouw  
op het perceel Verbindingsweg 2, 
ontvangen 28 september 2020.

- het plaatsen van een tuinkas op  
het perceel Noord Stegeren 11, 
ontvangen 29 september 2020.

Diffelen
- het kappen van een kastanjeboom 

op het perceel Grote Esweg 13, 
ontvangen 25 september 2020.

Hardenberg
- het kappen van twee bomen op het 

perceel Eendekroos 2, ontvangen  
24 september 2020.

- het uitbreiden van een woning op  
het perceel Boesemeer 3, ontvangen 
29 september 2020.

Kloosterhaar
- het verbouwen en uitbreiden van een 

woning op het perceel Oude Vaart 6, 
ontvangen 24 september 2020.

Radewijk
- het renoveren van de brug nabij 

Toeslagweg 7, ontvangen  
28 september 2020.

Sibculo
- het plaatsen van een dakkapel op  

het perceel Kloosterdijk 89, 
ontvangen 29 september 2020.

Vanwege het coronavirus en de door 
het kabinet getroffen maatregelen, 
wijzigt de manier waarop u binnen-
gekomen aanvragen omgevings- 
ver-gunningen, ter inzage legging 
aan-vraag 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 
aange-geven 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.

Ontwerpbeschikking 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat met ingang van 8 oktober 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:

Lutten
- het bouwen van vier woningen op  

het perceel Gouden Regenstraat 19a, 
19b, 19c en 19d.

Gemotiveerde schriftelijke en/of 
mondelinge zienswijzen tegen de 
ontwerpbeschikking kunnen door een 
ieder tot en met 18 november 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 aan-
gegeven 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 bouwen van een vervangende 

garage/berging op het perceel 
Coevorderweg 50a.

Besluit 30 september 2020 verzonden.
Bergentheim
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Van der 
Sluisstraat 55.

Besluit 30 september 2020 verzonden.
Hardenberg
- het uitbreiden van een bedrijfshal op 

het perceel Noorwegenweg 42.
Besluit 23 september 2020 verzonden.
Lutten
- het bouwen van een kippenschuur 

(wijziging op reeds verleende 
vergunning) op het perceel 
Knappersveldweg 10.

Besluit 30 september 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 
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 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.

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

Balkbrug
- het bouwen en verbouwen/uitbreiden 

van overige bedrijfsspecifieke gebou-
wen, het plaatsen van damwanden, 
het kappen van bomen en het 
handelen met gevolgen voor 
beschermde plant- en diersoorten op 
het perceel Ommerweg 67. 

Het gaat om een omgevingsvergun-
ning die is voorbereid met de uitge-
breide voorbereidingsprocedure. De 
omgevingsvergunning ligt vanaf 8 
oktober 2020 tijdens openingstijden bij 
de Publieksdienst in het gemeentehuis  
ter inzage. Een afspraak kunt u maken 
via telefoonnummer 14 0523.

Vanaf 9 oktober 2020 kunnen belang-
hebbenden op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht gedurende zes 
weken tegen dit besluit een beroep-
schrift indienen bij de Rechtbank te 
Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 
10067, 8000 GB Zwolle. Het beroep-
schrift moet zijn ondertekend en moet 
ten minste bevatten: de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, 
een aanduiding van het besluit waarte-
gen het beroep zich richt en de gron-
den (motivering) van het beroep.  
Geen beroep kan worden ingesteld 
door belanghebbenden aan wie rede- 
lijkerwijs kan worden verweten dat zij 
geen zienswijzen bij burgemeester en 
wethouders naar voren hebben 
gebracht. Tevens kan binnen de 
genoemde termijn bij de voorzienin-
genrechter van genoemde rechtbank 
een verzoek om voorlopige voorzie-
ning worden ingediend. Voor de proce-
dures is griffierecht verschuldigd. Het 
besluit wordt na afloop van de 
beroepstermijn van kracht tenzij 
beroep is ingesteld en een verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan. Het 
besluit wordt niet van kracht voordat 
op dat verzoek is beslist.

Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING

Ontwerpbestemmingsplan  
Vanaf donderdag 8 oktober 2020 ligt 
het ontwerpbestemmingsplan ‘Buiten-
gebied Hardenberg, Staarmansweg 
7 en 7i Slagharen’ gedurende zes 
weken ter inzage. De laatste dag van 
de termijn is woensdag 18 november 
2020. Het bestemmingsplan heeft 
betrekking op het perceel Staarmans-
weg 7 en 7i in Slagharen  en is 
bedoeld om een woonbestemming en 
woningsplitsing mogelijk te maken. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 8 oktober 
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.0160.0000BP00330-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.

>>>



BEKEND MAKINGEN
Wet Milieubeheer

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

Bruchterveld
- Omloop Bruchterveld, start op de 

locatie Broekdijk 35, op 26 
september 2020.

Besluit 24 september 2020 verzonden.
Gramsbergen
- Rijden voor geluk op de locatie  

De Steenmaat 8a, op 26 september 
2020.

Besluit 24 september 2020 verzonden.
- Slipjacht Gramsbergen, start op de 

locatie De Oostermaat 66, op  

24 oktober 2020.
Besluit 28 september 2020 verzonden.

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 
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 burgemees-
ter en wethouders wordt ingediend -  
in spoedeisende gevallen een voorlopi-
ge 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 bedrijfslo-
caties meldingen zijn ontvangen in het 
kader van het Activiteitenbesluit mili-
eubeheer: 

Bruchterveld
- Grote Kattendijk 7,bedrijf is gestopt 

met het houden van dieren (zaaknr 
Z2020-0000092).

Hoogenweg
- Hoogenweg 46-48, voor het wijzigen 

van het varkensbedrijf, aantal 
vergunde varkens en paarden blijft 
gelijk (zaaknr Z2020-00011804).

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

Verleend Uitgebreide 
voorbereidingsprocedure 
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg maken bekend dat zij in 
het kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) een 
‘omgevingsvergunning beperkte mili-
eutoets’ en ‘handelingen met gevolgen 
voor beschermde natuurgebieden’ met 
de uitgebreide procedure hebben 
verleend voor wijzigen van de milieu-
inrichting aan de Grote Kattendijk 4 
te Bruchterveld. Het  betreft het 
beëindigen van de varkenshouderij. 
Het bedrijf wil vleesvee gaan houden 

en wil wijzigen doorvoeren van de 
aantallen te houden jong- en melk-
vee. 
De aanvraag, het besluit en de bijbe-
horende stukken liggen tot zes weken 
na de dag van 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        
Z2020-00004870.

Belanghebbenden, die tijdig tegen het 
ontwerpbesluit hun zienswijzen hebben 
ingediend, dan wel kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
hun zienswijze naar voren te brengen, 
kunnen beroep indienen bij de recht-
bank Overijssel, sector Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Dit 
kan ook digitaal ingediend worden bij 
de rechtbank met  het beroepschrift-
formulier. U heeft hier een DigiD voor 
nodig. De termijn voor het indienen 
van beroep bedraagt zes weken en 
vangt aan met ingang van de dag na 
publicatie van het besluit. Tevens kan 
degene die beroep heeft ingesteld een 
verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzieningenrechter 
van voornoemde sector. De omge-
vingsvergunning treedt in werking met 
ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen 
de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening bij de 
Voorzieningenrechter is ingediend, 
treedt het besluit niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist. 

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

Beoordeling aanmeldingsbesluit 
m.e.r. 
Emtenbroekerdijk 4 te Hoogenweg 
(zaaknummer: Z2020-00005156) 
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg hebben van Van Laar 
Pluimvee op 16 april 2020, geüpdatet 
op 28 juli 2020 en aangevuld op 25 
augustus 2020 een aanmeldingsnotitie 
ontvangen voor de beoordeling van de 
m.e.r.-plicht. 
De notitie heeft betrekking op de 
herbouw van twee stallen voor vlees-
kuikens. 

De mogelijke milieubelasting is hierin 
voldoende omschreven om te kunnen 
beoordelen of sprake is van bijzondere 
omstandigheden. Er is geen sprake 
van bijzondere omstandigheden die 
kunnen leiden tot belangrijke nadelige 
milieugevolgen.
Het college heeft besloten dat geen 
milieueffectrapport opgesteld hoeft te 
worden. De milieubelasting afkomstig 
van de activiteit kan door de van 
toepassing zijnde wet- en regelgeving in 
voldoende mate worden ondervangen.

Het is niet mogelijk tegen dit besluit 
bezwaar in te dienen. Tijdens de 
toekomstige procedure voor de omge-
vingsvergunning bestaat wel de gele-
genheid tot het indienen van zienswij-
zen en eventueel beroep. Daarbij kan 
ook dit m.e.r.-beoordelingsbesluit 
worden betrokken.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 525 1050. Houd het 
zaaknummer bij de hand.

Hardenberg, 7 oktober 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,
Algemene Plaatselijke VerordeningVER

ORDE
NING
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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, 
Staarmansweg 7 en 7i Slagharen”,

- 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.

Gewijzigd vastgesteld wijzigingsplan 
Bij besluit van 22 september 2020 
heeft het college burgemeester en 
wethouders het wijzigingsplan 
‘’Wijziging Bestemmingsplan 
Buitengebied Hardenberg, 
Moeshoekweg 19 Slagharen’’ vast- 
gesteld. Bij de vaststelling is een  
wijziging ten opzichte van het ontwerp 
aangebracht. Deze wijziging omvat:
- Het aanpassen van de plankaart in 

die zin dat de huidige mantelzorgunit 
ook binnen de woonbestemming 
komt te liggen. 

Vanaf donderdag 8 oktober 2020 ligt 
het wijzigingsplan met vaststellingsbe-
sluit ter inzage. Het wijzigingsplan 

heeft betrekking op het perceel 
Moeshoekweg 19 en 19i in Slagharen.  
Het wijzigingsplan is bedoeld om een 
woonbestemming mogelijk te maken. 

Waar ter inzage?
Het wijzigingsplan wordt met ingang 
van donderdag 8 oktober 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.WBP00045-VG01  

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

Beroep
Vanaf vrijdag 9 oktober 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-
wijzigingsplan 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. 


