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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
Overleg met de stadsbouwmeester
is, gezien de maatregelen van het
kabinet, tijdelijk alleen telefonisch
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.

Heemserveen
- het bouwen van een vervangende
werktuigenberging op het perceel
Roelofs Mulderweg 4.
Besluit 16 maart 2020 verzonden.
- het uitbreiden van een schuur en
eierlokaal op het perceel Elfde
Wijk 13.
- het kappen van drie inlandse eiken
op het perceel Elfde Wijk 13.
Besluiten 25 maart 2020 verzonden.
Hoogenweg
- het kappen van één eik op het
perceel Hoogenweg 22.
Besluit 19 maart 2020 verzonden.
Kloosterhaar
- het plaatsen van drie reclamemasten
op het perceel Van Roijensweg 93a.
- het bouwen van een nieuwe woning
op het perceel Crullsweg 6.
- het uitbreiden van de woning op het
perceel Dorpsstraat 56.
Besluiten 25 maart 2020 verzonden.
- het kappen van één eik op het
perceel Verlengde Broekdijk 14.
Besluit 19 maart 2020 verzonden.
Lutten
- het verbouwen en uitbreiden van
de woning op het perceel Semmelinksdijk 5.
- het kappen van één blauwspar op
het perceel Gouden Regenstraat 14.
- het kappen van één kastanje op het
perceel Keienweg 17.
Deze besluiten zijn 25 maart 2020
verzonden.
Rheeze
- het plaatsen van zonnepanelen op
het perceel Ringweg 6.
Besluit 25 maart 2020 verzonden.
Rheezerveen
- het verplaatsen van een bestaande
werktuigenberging op het perceel
Ommerweg 13.
Besluit 16 maart 2020 verzonden.
Slagharen
- het kappen van één eik op het
perceel Geert Migchelsweg 8.
Besluit 25 maart 2020 verzonden.

ter 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.

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

Omgevingsvergunningen
Binnengekomen aanvragen
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat in de afgelopen periode onderstaande aanvragen voor een omgevingsvergunning zijn ingediend:
Ane
- het bouwen van een woning met
bijgebouw op het perceel De Vaart
47c, ontvangen 25 maart 2020.
Lutten
- het intern verbouwen van de woning
en het vervangen van de kap op het
perceel Anerweg-Noord 64,
ontvangen 26 maart 2020.
Mariënberg
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Zitgraven 11,
ontvangen 24 maart 2020.
Slagharen
- het bouwen van een nieuw kantoor
met bedrijfsloods op het perceel
Labora 7, ontvangen 25 maart 2020.
- het bouwen van een bedrijfsverzamelgebouw op het perceel Labora
7a t/m 7f, 7h en 7j, ontvangen
25 maart 2020.
Vanwege het coronavirus en de
door het kabinet getroffen maatregelen, wijzigt de manier waarop
u binnengekomen aanvragen
omgevingsvergunningen, ter inzage
legging aanvraag 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
aangegeven indienen.
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 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 aanvragen
de beslistermijn te verlengen met een
termijn van maximaal zes weken:
Dedemsvaart
- het bouwen van elf appartementen
en een carport voor twaalf parkeerplaatsen in combinatie met een
overdekte opstelplaats voor vuilcontainers op het perceel Van der Grondenstraat 1 t/m 11 (doorlopend).
Slagharen
- Dakrenovatie met nieuw te plaatsen
en te vernieuwen dakkappellen en
legalisatie gebruik bestemming
t.b.v. woonfunctie op het perceel
Coevorderweg 41.
- het bouwen van een erker op het
perceel Dokter Willemslaan 33.
Verleend Reguliere
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Bergentheim
- het knotten van één wilg op het
perceel Kanaalweg-Oost 32.
Besluit 25 maart 2020 verzonden.
Collendoorn
- het kappen van één Amerikaanse
eik op het perceel Eugenboersdijk 8.
Besluit 19 maart 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het bouwen van twee bedrijfsverzamelgebouwen op het perceel
Celsiusstraat 16a.
Besluit 16 maart 2020 verzonden.
- het kappen van tien eiken op het
perceel Celsiusstraat 5.
Besluit 17 maart 2020 verzonden
- het kappen van twee paardenkastanjes op het perceel
Tottenhamstraat 10.
Besluit 19 maart 2020 verzonden.
Den Velde
- het splitsen van de woning op het
perceel Rondweg 18 en 18a.
Besluit 25 maart 2020 verzonden.
Gramsbergen
- Het wijzigen van de gevelbekleding
van de woning op het perceel
Bezantijnenstraat 2b.
Besluit 16 maart 2020 verzonden.
- het verbouwen van een winkel tot
2 studio’s op het perceel Burg van
Riemsdijkstraat 7a en 7b.
Besluit 25 maart 2020 verzonden.
Hardenberg
- het plaatsen van een dakopbouw
op het perceel Loorlaan 39.
Besluit 16 maart 2020 verzonden.
- het kappen van één berk op het
perceel Bruchterweg 74.
- het uitbreiden van de woning met
een erker op het perceel Plutolaan
22.
- het kappen van één zwarte els
op het perceel Mercuriuslaan 19.
Besluiten 19 maart 2020 verzonden.
- het kappen van één eik op het
perceel Klinkerweg 2.
- het kappen van twee dennenbomen
op het perceel Scholtensdijk 34.
Besluiten 25 maart 2020 verzonden.

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 burgemees-

www.hardenberg.nl

Verleend Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
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.
Het betreffen besluiten voor omgevingsvergunningen die zijn voorbereid
met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunningen liggen vanaf 9 april 2020 ter
inzage tijdens openingstijden bij de
Publieksdienst in het gemeentehuis,
een afspraak kunt u maken via telefoon 14 0523. De omgevingsvergunningen liggen ter inzage tot en met
22 mei 2020.
Tijdens de ter inzage termijn kunnen
belanghebbenden 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
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 burgemeester en
wethouders 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 griffierecht verschuldigd. De beschikking wordt na afloop
van de beroepstermijn van kracht
tenzij beroep is ingesteld en een
verzoek om voorlopige voorziening
is gedaan. De beschikking wordt niet
van kracht voordat op dat verzoek
is beslist.
Geweigerd Uitgebreide procedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben geweigerd:
>>>

BEKEND MAKINGEN
>>>
Radewijk
- het kappen van een eik op het
perceel Noord-Oosterweg 7 .
Besluit 25 maart 2020 verzonden.
Slagharen
- het kappen van één kastanjeboom
op het perceel Moeshoekweg 19.
Besluit 16 maart 2020 verzonden.
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 bezwaar-

schrift 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
Bestuurs-recht, Postbus 10067, 8000
GB te Zwolle. Voor deze procedure is
griffierecht verschuldigd.

Beleidsplannen
VTH-Beleidsplan 2020-2024
vastgesteld
Burgemeester en wethouders hebben
bij besluit van 24 maart 2020 het
VTH-Beleidsplan 2020-2024 vastgesteld.
Dit beleidsplan vervangt het huidige
Beleidsplan 2017-2021 voor de Vergunningverlening, Toezicht en
Handhavingstaken.
In het nieuwe integrale VTH-Beleidsplan van de gemeente Hardenberg is
het beleid voor Vergunningverlening,
Toezicht en Handhaving (VTH) voor de
fysieke leefomgeving vastgelegd voor
de periode 2020-2024. Dit omvat de
VTH-taken op het terrein van:

Wet Milieubeheer
Besluit mobiel breken bouw- en
sloopafval, (zaaknummer: Z202000004079)
Ter voldoening aan het bepaalde in de
artikel 8.41 van de Wet milieubeheer
maken burgemeester en wethouders
van Hardenberg bekend dat zij de
volgende melding hebben ontvangen
in het kader van het Besluit mobiel
breken bouw- en sloopafval:

zaaknummer bij de hand houden.

- Vilsterborg 1 in Holtheme, voor het
mobiel breken van 300 ton mengpuin. Het breken vindt gedurende
twee dagen plaats in de periode
van 13 april 2020 t/m 14 april 2020.

Holtheme
- Holthemereschweg 3, voor het
stoppen met het houden van
pluimvee. (zaaknr Z2020-00003020)
Slagharen
- voor het perceel Braambergerweg
23, stoppen houden van varkens,
starten met 79 melkkoeien en
20 stuks jongvee, (zaaknr Z202000002841)
Lutten
- voor het perceel Anerweg Zuid 19,
wijzigen van de inrichting: stoppen

Tegen deze kennisgeving kan geen
bezwaar worden ingediend. Deze
publicatie betreft slechts een wettelijk
verplichte bekendmaking.
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst
IJsselland: 088 5525 1050. Graag het

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
bedrijfslocaties meldingen zijn ontvangen in het kader van het
Activiteitenbesluit milieubeheer:

met houden van dieren, (zaaknr
Z2020-00000724)
Dedemsvaart
- voor het perceel Hoofdvaart 51,
-beëindigen gebruik van met
dieselmotor-aangedreven bussen,
het tanken van diesel beëindigen,
starten met elektrische bussen en
laadpalen die de accu’s van de
elektrische bussen kunnen opladen
(zaaknr Z2020-00003208)
Op grond van de melding is voor
de bedrijfslocaties geen omgevingsvergunning voor de activiteit milieu
nodig. Tegen het doen van een
melding staan geen zienswijze- of
rechtsbeschermingsmogelijkheden
open. Nadere inlichtingen
Omgevingsdienst IJsselland: 088
5525 1050. Graag het zaaknummer
bij de hand houden.

Verkeersmaatregelen
- Ruimte.
- Bouw (aanleg, verbouw, sloop en
monumenten).
- Permanente bewoning
recreatieverblijven.
- Milieu.
- APV en bijzondere wetten, met
specifiek aandacht voor Drank- en
Horecawet en evenementen.
Het VTH-Beleidsplan 2020-2024
treedt in werking op de eerste dag na
publicatie. Publicatie vindt plaats op
woensdag 8 april 2020. Het beleidsplan is, na telefonische afspraak, in
te zien bij de Publieksdienst in het
gemeentehuis in Hardenberg en
online op www.hardenberg.nl/vth.

Openbare laadvoorziening
Burgemeester en Wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij hebben besloten tot:
1.	het plaatsen van een openbare
laadvoorziening en het reserveren
van een parkeervak, ten behoeve
van het opladen van elektrische
voertuigen, op de volgende locaties:
a. nabij Van Ooijstraat 15;
b. nabij Parkweg 43;
Zie voor het volledige besluit de site
van de digitale Staatscourant https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/,

Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht 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.

Hardenberg, 8 april 2020
Burgemeester en wethouders
voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

