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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:

Balkbrug
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Zwolseweg 
118a, ontvangen 28 december 2020.

Brucht
- het bouwen van een vervangende 

schuur op het perceel Bruchterbeek- 
weg 8, ontvangen 30 december 
2020.

Dedemsvaart
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Langshelling 
9a, ontvangen 28 december 2020.

- het bouwen van een vervangende 
woning op het perceel 
Tottenhamstraat 38, ontvangen  
30 december 2020.

- het plaatsen van lichtmastreclames 
aan de Industrieweg mast nr. 1 en  
de Zuidwolderstraat mast nr. 12, 
ontvangen 29 december 2020.

- het bouwen van een tuinhuis op het 
perceel Langewijk 232, ontvangen  
3 januari 2021.

Hardenberg
- het plaatsen van een dakkapel op het 

perceel Hessenweg 32, ontvangen  
4 januari 2021.

- het kappen van een els, een eik en 
een populier op het perceel Bandel-
steeg 4, ontvangen 4 januari 2021.

Kloosterhaar
- het bouwen van vier woningen met 

bergingen op de percelen Greupe 20, 
22, 24 en 26 (even), ontvangen  
30 december 2020.

Lutten
- het kappen van een inlandse eik op 

het perceel Gouden Regenstraat 19d, 
ontvangen 5 januari 2021.

Mariënberg
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Klopsteen 4, 
ontvangen 30 december 2020.

Rheezerveen
- het bouwen van een zorggebouw op 

het perceel Willemsdijk 4, ontvangen 
28 december 2020.

Slagharen
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Getouwen-
straat 12, ontvangen 28 december 
2020.

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  
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 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.

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:

Hardenberg
- het plaatsen van een schutting en  
het bouwen van een berging met over-

kapping op het perceel Kruserbrink 
120.
Sibculo
- het bouwen van een vervangende 

woning op het perceel Akkerweg 6.
- het plaatsen van een dakkapel op  

het perceel Kloosterdijk 89.

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

Slagharen
- het uitbreiden van een bestaande 

schuur op het perceel Moeshoek- 
weg 1.

Besluit 5 januari 2021 verzonden.

Het betreft een omgevingsvergunning 
die is voorbereid met de reguliere 
voorbereidingsprocedure. De omge-
vingsvergunning kan 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 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 aandui-
ding 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 voorlo-
pige 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.

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

Radewijk
- het bouwen/verbouwen van één 

groepsaccommodatie, het bouwen 
van een trainingshal, het vergroten 
van de oppervlakte aan bedrijfsge-
bouwen en het gebruiken van een 
recreatiewoning als beheerders- 
woning op het perceel Radewijker-
weg 47.

Het betreft een omgevingsvergunning 
die is voorbereid met de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure. De omge-
vingsvergunning ligt vanaf 14 januari 
2021 ter inzage tijdens openingstijden 
bij de Publieksdienst in het gemeente-
huis, een afspraak kunt u maken via 
telefoonnummer 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.OVUP00104-VG01.

Vanaf 15 januari 2021 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 Bestuurs- 
recht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. 
Het beroepschrift moet zijn onderte-
kend 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 burgemees-
ter en wethouders naar voren hebben 
gebracht. Tevens kan binnen de 
genoemde termijn bij de voorzienin-
genrechter 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.

Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING

Ontwerpbestemmingsplan en 
ontwerp-omgevingsvergunningen 
Vanaf donderdag 14 januari 2021 
liggen gedurende zes weken gecoör- 
dineerd ter inzage:
- het ontwerpbestemmingsplan  

‘Buitengebied Hardenberg, Kleine 
Esweg 3 Diffelen en Elfde Wijk 22 
Rheezerveen’; 

- de ontwerp-omgevingsvergunning 
voor het bouwen van een helft van 
een twee-onder-één-kap 
boerderijwoning aan de Kleine 
Esweg 3 in Diffelen;

- de ontwerp-omgevingsvergunning 
voor het bouwen van een helft van 
een twee-onder-één-kap 

boerderijwoning aan de Kleine 
Esweg 5 in Diffelen.

De laatste dag van de termijn is 
woensdag 24 februari 2021.
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft 
betrekking op de percelen Kleine 
Esweg 3 in Diffelen en Elfde Wijk 22 
Rheezerveen. Het is bedoeld om het 
slopen van landschapsontsierende 
bebouwing (op het perceel Elfde Wijk 
22 in Rheezerveen) en het bouwen  
van een boerderijwoning met twee 
wooneenheden (op de percelen Kleine 
Esweg 3 en 5 in Diffelen) mogelijk  
te maken. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 14 januari 
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 plan-id-nummer: NL.
IMRO.0160.0000BP00361-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, te 
bereiken via telefoon 14 0523

De ontwerp-omgevingsvergunningen 
met bijbehorende stukken zijn alleen 
op papier in te zien bij de Publieks- 
balie in het gemeentehuis te 
Hardenberg.

>>>
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Wet Geluidhinder

Algemene Plaatselijke VerordeningVER
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Hardenberg, 13 januari 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,

Wet Milieubeheer

Aanvraag terrasvergunningen
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend, dat in de 
afgelopen periode onderstaande 
aanvraag voor een terrasvergunning is 
ingediend:

Dedemsvaart
- het inrichten van een terras op het 

perceel Markt 1, ontvangen 4 januari 
2021.

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.

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: 
 
Rheezerveen
- Elfde wijk 42, het wijzigen van de 

inrichting. Het zwembad wordt nieuw 
gebouwd met een beweegbare 
overkapping (zaaknr Z2020-
00013933).

Balkbrug
- Ommerweg 2 en 4, oprichten 

supermarkt (zaaknr Z2020-
00007119).

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
Langejacht 22 in Dedemsvaart  
(zaaknummer:Z2020-00005014)
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg maken bekend dat zij in 
het kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) een 
omgevingsvergunning met de uitge-
breide procedure hebben verleend 
voor het veranderen van een vlees- 
kalverenhouderij op het perceel 
Langejacht 22 in Dedemsvaart.
De aanvraag, het besluit en de  

bijbehorende stukken liggen tot zes 
weken na de dag van publicatie ter 
inzage in het gemeentehuis van 
Hardenberg. Wanneer u de documen-
ten in het gemeentehuis  wilt inzien, 
vragen wij u een afspraak te maken  
via het telefoonnummer 14 0523. 
Desgewenst kunt u de documenten 
digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt  
u opvragen bij omgevingsloket@ 
odijsselland.nl onder vermelding van 
het zaaknummer. 

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 rechtbank Overijssel, sector 
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 
GB Zwolle. Dit kan ook digitaal inge-
diend worden bij de rechtbank met het 
beroepschriftformulier. 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 Voor-
zieningenrechter van voornoemde 
sector. De omgevingsvergunning 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.

www.hardenberg.nlwww.hardenberg.nl
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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: burgemeester en 
wethouders van de gemeente 
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg, onder vermelding van 
“zienswijze ontwerpbestemmings-
plan/ontwerp-omgevingsver-
gunningen Kleine Esweg 3/5 Diffelen 
en Elfde Wijk 22 Rheezerveen”,

- 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 
bestemmingsplan 
Bij besluit van 15 december 2020 heeft 
de gemeenteraad het bestemmings-
plan ‘’Buitengebied Hardenberg, 
Geert Migchelsweg 25A en 25B 
Slagharen’’ vastgesteld. Er zijn ziens-
wijzen ingediend. Bij de vaststelling 
zijn wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerp aangebracht. Deze wijzigin-
gen omvatten:

•	op	de	verbeelding	wordt	het	bouw-
vlak van de woning die het dichtst bij 
de mantelzorgunit op het perceel 

Geert Migchelsweg 27a ligt met  
5 meter verplaatst; 

•	 in	het	ruimtelijke	kwaliteitsplan,	dat	
onderdeel uitmaakt van de regels, 
wordt in het plangebied dat grenst 
aan de zijde van het perceel Geert 
Migchelsweg 27a de solitaire berke-
nrij gedeeltelijk vervangen door een 
gesloten singel; 

•	 in	het	ruimtelijke	kwaliteitsplan,	dat	
onderdeel uitmaakt van de regels, 
wordt in het plangebied dat grenst 
aan de zijde van het perceel Geert 
Migchelsweg 25 een eikensingel 
vervangen door een berkensingel; 

•	de	verbeelding	wordt	vergroot	met	
een agrarische bestemming, met 
bijbehorende regels, aan de achter-
zijde van het plangebied waarmee 
alle landschapsmaatregelen van het 
ruimtelijke kwaliteitsplan van toe-
passing worden verklaard; 

•	 in	de	regels	van	de	woonbestemming	
wordt bij artikel 4.5.1. onder a, lid 1 
verwezen naar bijlage 3 van de  
Staat van Bedrijfsactiviteiten.

Vanaf donderdag 14 januari 2021 ligt 
het bestemmingsplan met vaststel-
lingsbesluit ter inzage. Het bestem-
mingsplan heeft betrekking op het 
perceel gelegen tussen de percelen 
Geert Migchelsweg 25 en 27 in 
Slagharen en is bedoeld om de bouw 
van twee woningen mogelijk te maken. 
De woningen worden in het kader  
van de buurtschappennota mogelijk 
gemaakt. 

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan met vaststel-
lingsbesluit wordt met ingang van 

donderdag 14 januari 2021 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.0160.0000BP00316-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 15 januari 2021 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 beroeps-
termijn afloopt. De werking wordt 
opgeschort indien gedurende de 
beroepstermijn met betrekking tot  
het vaststellingsbesluit bij de voor- 
zieningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak een verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan en 
op dat verzoek is beslist. 

Ontwerpbesluit vaststelling hogere 
grenswaarden 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat met ingang van 14 januari 2021 
gedurende zes weken voor een ieder 
in het gemeentehuis in Hardenberg 
(Publieksdienst, Stephanuspark 1) het 
ontwerpbesluit tot vaststelling van 
hogere grenswaarden als bedoeld in 
de Wet geluidhinder en het Besluit 
geluidhinder ter inzage ligt. 

Het besluit houdt verband met het 
toestaan van het bouwen van een 
boerderijwoning met twee wooneen- 
heden op de percelen Kleine Esweg  
3 en 5 in Diffelen. Ter hoogte van de 
achtergevel van de wooneenheden  
zal de gevelbelasting de voorkeurs-
grenswaarde overschrijden. De  
maximale te ontheffen geluidbelasting 
wordt echter niet overschreden. 

Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan een ieder schriftelijk  

zienswijzen indienen tegen het 
ontwerpbesluit. De zienswijzen moeten 
worden gericht aan burgmeester en 
wethouders, t.a.v. de afdeling 
Ruimtelijk Domein, Postbus 500,  
7770 BA Hardenberg. 

Ook is het mogelijk mondeling een 
zienswijze naar voren te brengen. 
Hiervoor dient een afspraak gemaakt 
te worden via 140523.


