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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 www.geenlichtindestraat.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.

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.

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
beroepschrift 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.
NB. Op dit besluit is de Crisis- en
herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het
beroepschrift moet aangeven welke
beroepsgronden hij aanvoert tegen
het besluit. Na afloop van de termijn
van zes weken kunnen geen nieuwe
beroepsgronden meer worden aangevoerd. Vermeld in het beroepschrift
dat de Crisis- en herstelwet van
toepassing is.

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.
Bergentheim
- het veranderen/uitbreiden van een
woonkeuken, bijkeuken en garage
op het perceel Kanaalweg-West 47,
ontvangen 28 augustus 2020.
Collendoorn
- het betreft een aanvraag omgevingsvergunning beperkte milieutoets
op het perceel Palenbeltweg 1,
ontvangen 28 augustus 2020.
Hardenberg
- het verbouwen/uitbreiden van de
woning op het perceel Stationsstraat
33a, ontvangen 26 augustus 2020.
- het bouwen van acht woningen op
de percelen M. Hzn. Trompstraat
61 t/m 75 (oneven), ontvangen
27 augustus 2020.
- het splitsen van de woning op de
percelen Frits de Zwerverlaan 2 en
2a, ontvangen 28 augustus 2020.
- het veranderen van een gevelpaneel
en het bouwen van een carport op
het perceel Boslaan 32, ontvangen
30 augustus 2020.
Lutten
- het bouwen van een
werktuigenberging op het perceel
De Lutteresweg 7, ontvangen
28 augustus 2020.
Slagharen
- het bouwen van een woning op
het perceel Bonte Weverstraat 11,
ontvangen 27 augustus 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
inzage legging wordt in deze uitgave
kennis gegeven. Het ontwerpbesluit
en de ter inzage legging worden in
deze uitgave bekend gemaakt.
De aanvragen kunnen worden ingezien
in het gemeentehuis na een telefonische afspraak met de Publieksdienst,
telefoon 14 0523.
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 plaatsen van een dakkapel op
het perceel Holvastwerf 15.
Lutten
- het aanbrengen van een leuning
langs/over een bestaande duiker als
kunstobject op het perceel project
Collendoornerveen.
Slagharen
- het bouwen van twee twee-onderéén-kap woningen op het perceel
Spoelenstraat 1, 3, 21 en 23.

Verleend Uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
De Krim
- het realiseren van een zonnepark aan
de Fabriekswijk.
Besluit verzonden 1 september 2020.
Het betreft de verlening van een omgevingsvergunning die is voorbereid
met de uitgebreide voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunning
ligt vanaf 10 september 2020 ter
inzage tijdens openingstijden bij de
Publieksdienst in het gemeentehuis.
Een afspraak kunt u maken via
telefoonnummer 14 0523.
Het besluit is tevens raadpleegbaar
op de landelijke site www.ruimtelijkeplannen.nl op adres of op plan
identificatienummer(IDN):
NL.IMRO.0160.OVUP00097-VG01.

Verleend Reguliere
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:

Vanaf 11 september kunnen belang-

Hardenberg
- het vervangen van de bestaande
vluchttrappen op het perceel
Parkweg 5 t/m 87 (oneven) en
89 t/m 159 (oneven).
Besluit 26 augustus 2020 verzonden.

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:

Het betreft een omgevingsvergunning
die is voorbereid met de reguliere
voorbereidingsprocedure. De omgevingsvergunning kan vanaf vandaag
ot 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.

Wet Milieubeheer

Lutten
- De Lutteresweg 19a,voor het houden
van 898 vleesvarkens in bestaande
stallen met uitloop (zaaknr Z2020000103462)
Hardenberg
- Jan Weitkamplaan 18 voor het uitbreiden van de productietijden van
de droge mortelcentrale naar
zondagen. Voor deze verandering
van de werking van de inrichting is
eerder al op 8 augustus 2019 een
omgevingsvergunning beperkte
milieutoets (OBM met zaaknummer
Z2019-00006639) afgegeven.
Daarnaast is voor die verandering
op 12 november 2019 ook een
besluit voor het stellen van maatwerkvoorschriften (zaaknummer
Z2019-00011562) genomen.
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 Omgevings-

www.hardenberg.nl

dienst IJsselland: 088 5525 1050.
Graag het zaaknummer bij de hand
houden.
Beoordeling M.E.R. plicht
Coevorderweg Noord 44
(zaaknummer: Z2020.00010530)
Burgemeester en wethouders van
Hardenberg hebben van M.H.G.
Loman en M.M.H. Loman-Schlepers
op 5 augustus 2020, gewijzigd 19
augustus 2020, een aanmeldingsnotitie
ontvangen voor de beoordeling van
de m.e.r.-plicht. In de voorgenomen
situatie zal melkrundveehouderij worden gewijzigd door aansluitend aan
de bestaande ligboxenstal een nieuwe
stal voor melk- en kalfkoeien te
bouwen voorzien van een emissiearme
vloer. Verder vinden er binnen de bestaande rundveehouderijgebouwen
wat verschuivingen plaats in diersoorten en dieraantallen. Binnen de inrichting zullen 200 melk- en kalfkoeien,
96 stuks jongvee 2.997 vleesvarkens
worden gehouden.
Voor de varkenshouderij worden geen
wijzigingen doorgevoerd.
>>>

>>>
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 omgevingsvergunning bestaat wel de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen 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.
Radewijkerweg 42a en 44
(zaaknummer: Z2020-00009100)
Burgemeester en wethouders van
Hardenberg hebben van Klaassen

Hardenberg, 9 september 2020
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,

BEKEND MAKINGEN
Farming B.V. op 10 juli 2020, gewijzigd
27 augustus 2020 een aanmeldingsnotitie ontvangen voor de beoordeling
van de m.e.r.-plicht. In de voorgenomen situatie zal de pluimveehouderij
worden gewijzigd in een varkenshouderij waar gespeende biggen worden
gehouden.
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 omgevingsvergunning bestaat wel de gelegenheid tot het indienen van zienswijzen 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.
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Aanvraag evenementen
De burgemeester van de gemeente
Hardenberg maakt bekend dat de
volgende aanvragen zijn ontvangen
voor het organiseren van:
Bruchterveld
- omloop Bruchterveld vanaf de locatie
Broekdijk 35, op 26 september 2020.
Gramsbergen en omstreken
- Slipjacht Gramsbergen vanaf de
locatie De Oostermaat 66, op

24 oktober 2020.
- Rijden voor geluk vanaf de locatie
De Steenmaat 8a, op 26 september
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.

