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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
Vanaf medio januari  
(afhankelijk van alle 
landelijke maatregelen) is de 
gemeentebalie in Dedemsvaart 
op afspraak open op:
Ma   13.00 - 18.30 uur
Woe  13.00 - 17.00
Vrijdag voorlopig 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 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 
onderstaande aanvragen voor een 
omgevingsvergunning zijn ingediend:

Ane
- het kappen van twee elzen op het 

perceel De Veldkamp 8, ontvangen 
24 februari 2021.

Balkbrug
- het bouwen van een garage op het 

perceel De Korte Spruit 2, ontvangen 
26 februari 2021.

- het bouwen van een carport op het 
perceel Zwolseweg 125, ontvangen 
26 februari 2021.

- het plaatsen van een hekwerk op het 
perceel Sponturfwijk 2, ontvangen  
3 maart 2021.

Bergentheim
- het bouwen van een recreatiewoning 

(kavel C2) op het perceel Sportlaan 
11 R04, ontvangen 23 februari 2021.

- het bouwen van een recreatiewoning 
(kavel  B3) op het perceel Sportlaan 
11 R03, ontvangen 23 februari 2021.

- het bouwen van een recreatiewoning 
(kavel B4) op het perceel Sportlaan 
11 R02, ontvangen 23 februari 2021.

- het bouwen van een recreatiewoning 
(kavel A5) op het perceel Sportlaan 
11 R01, ontvangen 23 februari 2021.

- het veranderen van de inrichting 
(Verandering) en het handelen met 
gevolgen voor beschermde 
natuurgebieden op het perceel 
Brinkweg 3a, ontvangen 23 februari 
2021.

Bruchterveld
- het bouwen van een nieuwe schuur 

op het perceel ‘t Lijntje 16, 
ontvangen 2 maart 2021.

Collendoorn
- het kappen van een eik op het 

perceel Venneweg 2b, ontvangen   
24 februari 2021.

De Krim
- het kappen van 2 kastanjebomen op 

het perceel Hoofdweg 2, ontvangen 
28 februari 2021.

- het bouwen van een loods t.b.v. 
opslag van hobby oldtimer tractoren 
op het perceel Hoofdweg 105, 
ontvangen 1 maart 2021.

Dedemsvaart
- het wijzigen van het gebruik op het 

perceel Oude Zuidwolderstraat 5a, 
ontvangen 1 maart 2021.

- het uitbreiden van  k.b.s. “De 
Langewieke” d.m.v. een aan en 
opbouw op het perceel Langewijk 
178a, ontvangen 2 maart 2021.

- het plaatsen van een overkapping 
aan de woning, het verplaatsen van 
een schuilstal en het bouw van een 
erfafscheiding op het perceel Noord 
Stegeren 7, ontvangen 2 maart 2021.

Diffelen
- het tijdelijk plaatsen van een 

woonunit (9 maanden) op het perceel 
Kleine Esweg 5, ontvangen 1 maart 
2021.

Hardenberg
- het uitbreiden van een loods op het 

perceel Handelsstraat 19a - 19d, 
ontvangen 25 februari 2021.

- het plaatsen van een houten schuur 
op het perceel Jongsmalaan 9, 
ontvangen 25 februari 2021.

- het bouwen van een bedrijfshal op 
het perceel Zwedenweg 11, 
ontvangen 26 februari 2021.

- het kappen van 4 coniferen en  

1 fijnspar op het perceel Eikenlaan 7, 
ontvangen 1 maart 2021.

- het uitbreiden van een berging aan 
de voorzijde op het perceel Singel-
berg 43, ontvangen 2 maart 2021.

- het uitbreiden van de woning op het 
perceel Guillaume vd Graftstraat 10, 
ontvangen 2 maart 2021.

Slagharen
- het uitbreiden van de  brandweer-

kazerne Slagharen op het perceel 
Coevorderweg-Noord 36a, ontvangen 
2 maart 2021.

Vanwege het coronavirus en de door 
het kabinet getroffen maatregelen, 
wijzigt de manier waarop u binnen-
gekomen aanvragen omgevings- 
vergunningen, ter inzage legging 
aanvraag omgevingsvergunningen,  
bestemmingsplannen en het archief 
kunt inzien.

Deze stukken kunt u in het gemeen-
tehuis 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 voorbereidingspro-
cedure 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 11 maart 2021 
voor een ieder, gedurende zes weken 
tijdens openingstijden bij de Publieks-
dienst in het gemeentehuis, ter inzage 
ligt de volgende ontwerpbeschikking 
met bijbehorende stukken:

De Krim
- het splitsen van de woning op het 

perceel Hoofdweg 144 en 144a.

Gemotiveerde schriftelijke en/of 
mondelinge zienswijzen tegen de 
ontwerpbeschikking kunnen door een 
ieder tot en met 21 april 2021 worden 
ingediend bij burgemeester en wet-

houders. 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 aange- 
geven 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 vestigen van een hondentrim-

salon op het perceel Nieuwe Dijk 27. 
Besluit 2 maart 2021 verzonden.
Dedemsvaart
- het bouwen van 5 woningen op de 

percelen Fernhoutwerf 10 t/m 18 
(even).

Besluit 25 februari 2021 verzonden.
- het bouwen van een tuinhuis op het 

perceel Langewijk 232.
Besluit 2 maart 2021 verzonden.
Gramsbergen
- het plaatsen van een erfafscheiding 

op het perceel Hofkamp 2.
Besluit 2 maart 2021 verzonden.
Hardenberg
- het kappen van een inlandse eik aan 

de Heemsermarsweg, vanaf de 
Eugenboersdijk de vierde boom aan 
de linkerzijde.

Besluit 26 februari 2021 verzonden.
- het uitbreiden van de woning met 

een erker op het perceel Baalder-
Esch 91.

Besluit 2 maart 2021 verzonden.
- het plaatsen van een nieuw kozijn in 

de voorgevel op het perceel 
Brinkstraat 18.

Besluit 3 maart 2021 verzonden.
Heemserveen
- het verlengen van de termijn met  

5 jaar voor het tijdelijke asielzoe-
kerscentrum op het perceel 
Jachthuisweg 6d.

Besluit 3 maart 2021 verzonden.

 Holtheme
- het wijzigen van de bestemming 

agrarisch naar plattelandswoning op 
het perceel Holthemereschweg 8a.

Besluit 2 maart 2021 verzonden.
Lutten
- het plaatsen van een dakkapel op  

het perceel De Lutteresweg 9.
- het bouwen van een vervangende 

woning op het perceel Anerweg-Zuid 
39.

Besluiten 2 maart 2021 verzonden.
Mariënberg
- het kappen van zeventien berken aan 

de Johan Clemmestraat.
Besluit is 26 februari 2021 verzonden.
Rheezerveen
- het kappen van twee sparren op het 

perceel Elfde Wijk 40a R63.
Besluit 3 maart 2021 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 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-
ter en wethouders wordt ingediend - in 
spoedeisende gevallen een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de Recht-
bank te Zwolle, team Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB te Zwolle. 
Voor deze procedure is griffierecht 
verschuldigd.

Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING

Rectificatie
Gewijzigde vaststelling ‘’Correctieve 
Herziening Bestemmingsplan 
Buitengebied Hardenberg’’ en 
beschikking omgevingsvergunning 
voor het vervangen van een werktui-
genberging op het perceel Stobben-
haarweg 2 -2a Hoogenweg 

Deze publicatie vervangt de publicatie 
van 17 februari 2021 omdat in de 
publicatie van 17 februari 2021, bij de 
wijzigingen, abusievelijk het perceel 
Crullsweg 13 stond genoemd terwijl  
de wijziging betrekking heeft op het 
perceel Crullsweg 17. 

Bij besluit van 26 januari 2021 heeft de 
gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘’Correctieve Herziening 
Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg’’ vastgesteld. Bij de vast-
stelling zijn wijzigingen ten opzichte 
van het ontwerp aangebracht. Deze 
wijzigingen omvatten:

>>>



Beoordeling aanmeldingsbesluit 
m.e.r. voor Den Oosterhuis 3A in 
Balkbrug 
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg hebben van Maatschap 
G.J.F. Ekkelkamp en B.H. Ekkelkamp-
Brakke op 3 februari 2021, geüpdatet 
22 februari 2021 een aanmeldings- 
notitie ontvangen voor de beoordeling 
van de m.e.r.-plicht. (zaaknummer: 
Z2021-00001371) 

 Het voornemen betreft:
• Het vervangen en uitbreiden van een 

pluimveestal. De nieuwe stal huisvest 
in de beoogde situatie 60.000 
opfokhennen en -hanen van 
legrassen, jonger dan 18 weken;

• Het toepassen van een emissiearm 
stalsysteem in deze stal (volière-
huisvesting, minimaal 50% van de 
leefruimte is rooster, met daaronder 
een mestband. 

  Mestbanden minimaal eenmaal per 
week afdraaien. Roosters minimaal in 
twee etages (BWL 2005.02.V2) + 
fijnstofemissie reductie door ionisatie 
d.m.v. koolstofborsteltjes; 31% 
emissiereductie fijnstof (BWL2020.03.
V2));

• Achter het dierverblijf bevindt zicht 
een separate mestloods;

• In de gewenste situatie worden op 
het bedrijf 90.000 opfokhennen en 

-hanen van legrassen, jonger dan  
18 weken 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 milieuge-
volgen. 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 regelge-
ving in voldoende mate worden onder-
vangen. Het besluit en de relevante 
stukken liggen vanaf 11 maart 2021 zes 
weken op afspraak, ter inzage tijdens 
de openingsuren bij de publieksdienst 
van de gemeente Hardenberg, 
Stephanuspark 1 in Hardenberg (tele-
foon: 14 0523).
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, 10 maart 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,

BEKEND MAKINGEN
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-  Op het perceel Tottenhamstraat 8a te 
Dedemsvaart wordt de recreatie-
woning bestemd als burgerwoning. 
Hierop is de verbeelding aangepast. 

-  Op het perceel Crullsweg 17 te 
Kloosterhaar worden de grenzen van 
de bedrijfsbestemming in overeen-
stemming gebracht met de feitelijke 
grenzen van genoemd perceel. 
Hierop is de verbeelding aangepast. 

-  Voor het perceel Hardenbergerweg 
19-19a te Bergentheim vinden de 
aanduidingen aansluiting bij de 
feitelijke grenzen van het terrein. De 
aanduiding kinderdagverblijf lag niet 
helemaal goed over de schuur. 
Daarnaast lag de aanduiding ‘speel-
terrein’ voor een deel op de schuur 
en lag de aanduiding ‘parkeerplaats’ 
niet goed op de parkeerplaats. 
Hierop is de verbeelding aangepast. 

Het bestemmingsplan
Het bestemmingsplan heeft betrekking 
op een achttal adressen. Het gaat om 
de volgende 8 adressen, waar onder 
de wijzigingen staan voor het betref-
fende adres:
1. Posthoornweg 62, De Krim
  Aan dit perceel wordt weer een  

 agrarische bestemming toegekend.
2. Stobbenhaarweg 2 - 2a,   

 Hoogenweg
   Aan dit perceel wordt weer een 

agrarische bestemming toegekend 
met de aanduiding “agrarisch hulp- 
en toeleveringsbedrijf”.

3. Hardenbergerweg 28i, Brucht
   Aan dit perceel wordt weer een 

agrarische bestemming toegekend.
4. Crullsweg 17, Kloosterhaar
    Op een deel van dit perceel wordt 

weer een bedrijfsbestemming 
toegekend met de aanduiding 
“Bedrijfsdoeleinden – zandwinning”.

5. Hoofdvaart 192, Dedemsvaart
   Aan dit perceel wordt weer de 

mogelijkheid toegekend om een 
tweede woning te bouwen.

6. Hardenbergerweg 19 - 19a,  
  Bergentheim

   Op dit perceel worden het 
kinderdagverblijf, de parkeerplaats 
en het speelterrein weer bestemd. 

7.  Tottenhamstraat 8a, Dedemsvaart  
In de regels wordt voor dit perceel 
het aantal bedrijfswoningen 
aangepast naar 1.

8.  Stegerensallee 22, Dedemsvaart
  Aan dit perceel wordt weer een 

 agrarische bestemming toegekend.

Aan al deze adressen is in het bestem-
mingsplan ‘‘Buitengebied Hardenberg’’ 
een bestemming toegekend, die niet in 
overeenstemming is met het feitelijke 
en vergunde gebruik. In de correctieve 
herziening van het bestemmingsplan 
worden aan de adressen de juiste 
bestemmingen gegeven. 

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning heeft betrek-
king op vervangen van een werktui-
genberging op het perceel Stobben-
haarweg 2-2a Hoogenweg. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft 
bij besluit op 2 februari 2021 de omge-
vingsvergunning ongewijzigd vastge-
steld. 

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 27 mei 
2014 de ‘Coördinatieverordening Wro 
Hardenberg’ vastgesteld. Deze veror-
dening maakt het mogelijk om de 
procedure voor de omgevingsvergun-
ning en het bestemmingsplan te 
combineren. Dit betekent dat de voor-
bereiding, bekendmaking en vaststel-
ling van de besluiten worden gebun-
deld. Tegen de vaststelling van de 
besluiten (het bestemmingsplan en  
de omgevingsvergunning) dient in één 
keer beroep te worden ingesteld bij  
de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. In het kader van  
de beroepstermijn worden zowel het 
bestemmingsplan als de omgevings-
vergunning ter inzage gelegd. 

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met 
ingang van donderdag 11 maart 2021 
op de volgende wijzen opnieuw 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.0160.0000BP00359-VG01

- 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.

De beschikking omgevingsvergunning 
met bijbehorende stukken wordt met 
ingang van donderdag 11 maart 2021 
papier opnieuw ter inzage gelegd. De 
stukken zijn uitsluitend op afspraak in 
te zien bij de publieksdienst in het 
gemeentehuis te Hardenberg.

Beroep
Vanaf vrijdag 12 maart 2021 kan gedu-
rende een termijn van 6 weken door 
een belanghebbende beroep tegen het 
vaststellingsbesluit en de omgevings-
vergunning worden ingesteld bij de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State. Géén beroep kan 
worden ingesteld door een belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs kan 
worden verweten geen zienswijzen 
tegen het ontwerpbestemmingsplan  
en ontwerp omgevingsvergunning naar 
voren te hebben gebracht. Het vast- 
gestelde bestemmingsplan en de 
verleende omgevingsvergunning 
treden 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 en de omgevingsvergunning bij de 
voorzieningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak een verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan en 
op dat verzoek is beslist. 

Vastgesteld bestemmingsplan
Bij besluit van 2 maart 2021 heeft de 
gemeenteraad het bestemmingsplan  
‘Buitengebied Hardenberg, Jan 
Prengerweg 2 Sibculo en Van 
Roijensweg 32 Bergentheim’
vastgesteld. Bij de vaststelling zijn 
geen wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerp aangebracht. Er zijn geen 
zienswijzen over het ontwerpplan inge-

bracht. Het bestemmingsplan betreft 
rood-voor-rood waarbij naast Jan 
Prengerweg 2 in Sibculo een woning 
mag worden gebouwd in ruil voor 
sloop van voormalige agrarische 
bebouwing, welke aan de Van 
Roijensweg 32 in Bergentheim plaats-
vindt. De bestemming van Van 
Roijensweg 32 wordt gewijzigd van 
agrarisch naar een woonbestemming.

Bij besluit van 2 maart 2021 heeft het 
college van burgemeester en wethou-
ders een omgevingsverguning verleend 
voor het bouwen van een woning aan 
de Jan Prengerweg 2a in Sibculo.

Vanaf donderdag 11 maart 2021 liggen 
het bestemmingsplan en de omge-
vingsvergunning gecoördineerd ter 
inzage gedurende zes weken voor  
het instellen van beroep. 

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met 
ingang van donderdag 11 maart 2021 
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.0160.0000BP00357-VG01 

- 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. Een 
afspraak kan worden gemaakt via 
telefoonnummer 140523.

Wie kunnen beroep instellen?
- Belanghebbenden die tijdig een 

zienswijze hebben ingediend; 
- Belanghebbenden aan wie redelijker-

wijs niet kan worden verweten dat zij 
geen zienswijze naar voren hebben 
gebracht over één van de ontwerp-
besluiten.

Wanneer kan beroep worden 
ingesteld?
In de periode van vrijdag 12 maart tot 

en met donderdag 22 april 2021.
 
Hoe kan beroep worden ingesteld?
Zie https://www.raadvanstate.nl/
bestuursrechtspraak/hoger-beroep/: 
•  Door een brief te sturen naar de 

Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Vermeld uw 
naam, adres en contactgegevens, 
de datum, de omschrijving van het 
besluit waarmee u het niet eens 
bent én waarom u het daar niet 
mee eens bent. U stuurt een kopie 
van het besluit mee met het 
beroepschrift. U ondertekent de 
brief en stuurt deze naar de Raad 
van State, Afdeling bestuursrecht-
spraak, Postbus 20019, 2500 EA 
Den Haag.

•  Door een fax te sturen naar de 
Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State. Vermeld uw 
naam, adres en contactgegevens, 
de datum, de omschrijving van het 
besluit waarmee u het niet eens 
bent én waarom u het daar niet 
mee eens bent. U ondertekent het 
beroepschrift voordat u het faxt 
naar 070 - 365 13 80. U stuurt een 
kopie van het besluit mee. 
Eventuele bijlagen kunt u per 
gewone post nazenden. 

•  Via het Digitaal loket op de website 
van de Raad van State; dit is alleen 
mogelijk voor burgers die beschik-
ken over een DigiD. In het Digitaal 
Loket kunt u bijlagen uploaden. Let 
op: beroep instellen per e-mail is 
niet mogelijk!

Voorlopige voorziening
Het instellen van beroep heeft geen 
schorsende werking op het besluit. 
Hiervoor kunnen belanghebbenden die 
beroep hebben aangetekend een voor-
lopige voorziening vragen. Het verzoek 
om voorlopige voorziening kan worden 
gericht aan de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State op dezelfde wijze als 
beroep. Indien het verzoek tijdens  
de beroepstermijn wordt ingediend,  
treedt de besluit die het betreft niet  
in werking voordat op het verzoek is 
beslist.


