BEKEND

MAKINGEN
COLO

FON
OPENINGSTIJDEN EN
BEREIKBAARHEID
Gemeente Hardenberg
Stephanuspark 1
Postbus 500
7770 BA Hardenberg
T 14 0523
W www.hardenberg.nl
www.hardenberg.nl/contact
(contactformulier)
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

14
04
21

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.

zienswijze is ingebracht tegen de
ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

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.

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 twee vervangende
schuren op het perceel Engeland 5,
ontvangen 29 maart 2021.
Anerveen
- het tijdelijk plaatsen van een mantelzorgwoning (20 jaar) op het perceel
Anerveenseweg 29i, ontvangen
30 maart 2021.
Bergentheim
- het kappen van drie sparren op
het perceel Kanaalweg-West 21,
ontvangen 2 april 2021.
Bruchterveld
- het plaatsen van een schutting op
het perceel ‘t Lijntje 16a, ontvangen
6 april 2021.
Dedemsvaart
- het bouwen van een bedrijfshal
op het perceel Einsteinstraat 15,
ontvangen 29 maart 2021.
- het aanbrengen van isolatie en een
nieuwe buitengevel op het perceel
Langewijk 394, ontvangen 2 april
2021.
Den Velde
- het plaatsen van een vervangende
woonwagen op het perceel
Kerkenkastweg 8, ontvangen
30 maart 2021.
Gramsbergen
- het aanleggen van een weg t.b.v.
het gemaal nabij De Hoge Esch 68,
ontvangen 31 maart 2021.
Hardenberg
- het uitbreiden van de woning op het
perceel Uranuslaan 19, ontvangen
2 april 2021.
- het uitbreiden van het hospice op
het perceel Jan van Arkelstraat 15,
ontvangen 2 april 2021.
- het kappen van twee dennenbomen
op het perceel Bruchterweg 85,
ontvangen 5 april 2021.
Rheezerveen
- het tijdelijk plaatsen van een woonunit (1 jaar) op het perceel Rheezerveenseweg 61a, ontvangen 5 april
2021.
Schuinesloot
- het verbouwen van de woning op het
perceel Elimmerweg 14, ontvangen
1 april 2021.
- het bouwen van een loods op het
perceel Kosseweg 15, ontvangen
4 april 2021.
Sibculo
- kappen van twee eikenbomen op het
perceel Kloosterstraat 3, ontvangen
6 april 2021.
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.
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 aanvraag
de beslistermijn te verlengen met
een termijn van maximaal zes weken:
Hardenberg
- het bouwen van een bedrijfshal
op het perceel Zwedenweg 11.
Ontwerpbeschikking
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend,
dat met ingang van 15 april 2021
voor een ieder, gedurende zes weken
tijdens openingstijden bij de Publieksdienst in het gemeentehuis, ter inzage
ligt de volgende ontwerpbeschikking
met bijbehorende stukken:
Hardenberg
- het bouwen van vijf appartementen
op het perceel De Opgang 4a t/m
4e (doorlopend).
Gemotiveerde schriftelijke en/of
mondelinge zienswijzen tegen de
ontwerpbeschikking kunnen door een
ieder tot en met 26 mei 2021 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 aangegeven op welke onderdelen van
het ontwerpbesluit de zienswijzen
betrekking hebben.
Wij maken u erop attent dat slechts
beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een

Verleend Reguliere
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:
Balkbrug
- het plaatsen van een iconisch
element op het dek van de onderdoorgang N377 ter plaatse van de
kruising van de Ommerweg en de
Meppelerweg in het centrum van
Balkbrug.
Besluit 31 maart 2021 verzonden.
De Krim
- het uitbreiden van de woning op
het perceel Dommerswijk 26.
Besluit 31 maart 2021 verzonden.
Dedemsvaart
- het bouwen van een vervangende
woning met bijgebouw en het
bouwen van een nieuwe woning
met bijgebouw op de percelen
Ommerkanaal 12 en 12a.
Besluit 6 april 2021 verzonden.
Hardenberg
- het bouwen van een vrijstaande
woning op het perceel Markerichter
105.
- het kappen van vier zomereiken en
het weigeren van het kappen van
twee zomereiken op het perceel
Gramsbergerweg 86.
Besluiten 30 maart 2021 verzonden.
- het uitbreiden van een loods op de
percelen Handelsstraat 19a - 19d.
- het bouwen van een woning op
het perceel Kervel 29.
Besluiten 31 maart 2021 verzonden.
- het verbouwen van poliklinieken
Saxenburgh Medisch Centrum op
het perceel Jan Weitkamplaan 4a.
Besluit 6 april 2021 verzonden.
Rheezerveen
- het herbouwen van een bijgebouw
(wijziging op reeds verleende
vergunning) op het perceel
Bosrandweg 1i.
Besluit 6 april 2021 verzonden.
Sibculo
- het verbouwen/uitbreiden van
de woning op het perceel Kloosterstraat 14.
Besluit 31 maart 2021 verzonden.
Slagharen
- het plaatsen van een kleine
windturbine op het perceel
Luttergreppel 8.
Besluit 30 maart 2021 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

www.hardenberg.nl

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.
Verleend Uitgebreide
voorbereidingsprocedure
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben verleend:
Lutten
- het bouwen van een tweetal
‘roundhouse’ strostallen en het
veranderen van de inrichting
(Verandering) op het perceel
De Lutteresweg 7.
Het gaat om een omgevingsvergunning die is voorbereid met de
uitgebreide voorbereidingsprocedure.
De omgevingsvergunning ligt vanaf
15 april 2021 tijdens openingstijden bij
de Publieksdienst in het gemeentehuis
ter inzage. 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.OVUP00103-VG01.
Vanaf 16 april 2021 kunnen belanghebbenden op grond van de Algemene
wet bestuursrecht gedurende zes
weken tegen dit besluit een beroepschrift indienen bij de Rechtbank te
Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus
10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift moet zijn ondertekend en moet
ten minste 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. 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.

VER
ORDE
NING

Ruimtelijke Ordening

Vastgestelde beeldkwaliteitsplannen
De gemeenteraad heeft onlangs de
volgende beeldkwaliteitsplannen
vastgesteld:
• De Wieken II, Lutten (vastgesteld
op 2 maart 2021). Dit plan heeft
betrekking op fase 2 van het woongebied De Wieken en vormt het
toetsingskader voor de bouw van
woningen in het plangebied;
• Gramsbergen, Garstlanden IV
(vastgesteld 30 juni 2020). Dit plan
heeft betrekking op het woongebied
Garstlanden IV in Gramsbergen en
vormt het toetsingskader voor de
bouw van woningen in het plangebied;
• Gentiaanstraat Noordzijde Dedemsvaart, Stedenbouw en beeldkwaliteit
(vastgesteld op 3 juni 2019). Dit plan
heeft betrekking op het woongebied
Gentiaanstraat Noordzijde in
Dedemsvaart en vormt het
toetsingskader voor de bouw van
woningen in het plangebied;
De vaststelling van deze beeldkwaliteitsplannen is per abuis nog niet
bekend gemaakt.
Waar in te zien?
De beeldkwaliteitsplannen worden met
ingang van donderdag 15 april 2021
op de volgende wijzen ter inzage
gelegd en raadpleegbaar gemaakt:
- digitaal op de gemeentelijke website:
http://www.hardenberg.nl/wonenleven/ruimtelijke-plannen/
- op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te
Hardenberg.
Beroep
Tegen de vastgestelde beeldkwaliteitsplannen kan geen bezwaar en/of
beroep worden ingesteld.
Vastgestelde bestemmingsplannen en
omgevingsvergunningen
Rollepaal, Langewijk 135 Dedemsvaart met Milieueffectrapportage en
verleende omgevingsvergunning
voor verhoging productiecapaciteit.
Bij besluit van 23 maart 2021 heeft de
gemeenteraad het bestemmingsplan
‘Rollepaal, Langewijk 135 Dedemsvaart’ gewijzigd vastgesteld. Er zijn
zienswijzen over het ontwerpplan
ingebracht. De beantwoording van
de zienswijzen en de vastgestelde
wijzigingen van het plan ten opzichte
van het ontwerp zijn opgenomen in het
zienswijzenverslag zoals vastgesteld
door de gemeenteraad.
Het bestemmingsplan heeft betrekking
op het perceel Langewijk 135 in
Dedemsvaart en het naastgelegen
terrein en maakt de uitbreiding van
een pluimveeslachterij mogelijk. De
pluimveeslachterij wil haar bedrijfsactiviteiten uitbreiden door de productiecapaciteit te verhogen en een
verpakkingslijn te realiseren. Omdat
de uitbreiding de pluimveeslachterij
MER-beoordelingsplichtig is, is het

bestemmingsplan Plan-MERplichtig.
Bij besluit van 30 maart 2021 heeft
het college van burgemeester en
wethouders een omgevingsvergunning
verleend (bouwen en milieu) voor
vergroting van de productiecapaciteit
van 225.000 kippen per dag naar
360.000 kippen per dag.
Vanaf donderdag 15 april 2021 liggen
het vastgestelde bestemmingsplan met
milieueffectrapportage en de verleende
omgevingsvergunning gecoördineerd
ter inzage gedurende zes weken voor
het instellen van beroep.
Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 27 mei
2014 een gemeentelijke coördinatieverordening vastgesteld. Deze regeling
maakt het mogelijk om de procedure
voor de omgevingsvergunning en het
bestemmingsplan te combineren.
Dit betekent, dat de voorbereiding,
bekendmaking en vaststelling van de
besluiten worden gebundeld. Tegen
de vaststelling van de besluiten (het
bestemmingsplan en de omgevingsvergunning) kan in één keer beroep
worden ingesteld bij de afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad
van State.
Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met
ingang van donderdag 15 april 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.0160.0000BP00267-VG01,
- digitaal op de gemeentelijke website:
https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijkeplannen.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.
De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken is alleen op papier
in te zien. Hiervoor kan een afspraak
worden gemaakt via telefoonnummer
140523.
Wie kunnen beroep instellen?
- Belanghebbenden die tijdig een
zienswijze hebben ingediend;
- Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij
geen zienswijze naar voren hebben
gebracht over één van de ontwerpbesluiten.
Wanneer kan beroep worden
ingesteld?
In de periode van vrijdag 16 april 2021
tot en met donderdag 27 mei 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
bestuursrechtspraak, 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 beschikken
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 de besluiten.
Hiervoor kunnen belanghebbenden die
beroep hebben aangetekend een voorlopige 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,
treden de besluiten die het betreft niet
in werking voordat op het verzoek is
beslist.
Buitengebied Hardenberg, Kleine
Esweg 3 Diffelen en Elfde Wijk 22
Rheezerveen en omgevingsvergunningen Kleine Esweg 3 en 5
Diffelen
Bestemmingsplan
Bij besluit van 30 maart 2021 heeft de
gemeenteraad het bestemmingsplan
‘Buitengebied Hardenberg, Kleine
Esweg 3 Diffelen en Elfde Wijk 22
Rheezerveen’ vastgesteld. Bij de vaststelling zijn géén wijzigingen ten
opzichte van het ontwerp aangebracht.
Er zijn geen zienswijzen over het
ontwerpplan ingebracht. Het bestemmingsplan 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.
Omgevingsvergunningen
Bij besluit van 6 april 2021 hebben

Wet Geluidhinder
Besluit vaststelling hogere
grenswaarden
Burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg maken bekend
dat met ingang van 15 april 2021
gedurende zes weken voor een ieder
in het gemeentehuis in Hardenberg
(Publieksdienst, Stephanuspark 1) het
besluit 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 wooneenheden op de percelen Kleine Esweg 3 en
5 in Diffelen. Ter hoogte van de achtergevel van de wooneenheden zal de
gevelbelasting de voorkeursgrens-

waarde overschrijden. De maximale te
ontheffen geluidbelasting wordt echter
niet overschreden.
Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden
schriftelijk beroep indienen bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad
van State, Postbus 20019, 2500 EA
Den Haag.

burgemeester en wethouders twee
omgevingsvergunningen verleend voor
het bouwen een boerderijwoning met
twee wooneenheden op de percelen
Kleine Esweg 3 en 5 in Diffelen..
Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 27 mei
2014 de ‘Coördinatieverordening
Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze
verordening maakt het mogelijk om
de procedure voor de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan te
combineren. Dit betekent dat de voorbereiding, bekendmaking en vaststelling van de besluiten worden gebundeld. Tegen de vaststelling van de
besluiten (het bestemmingsplan en de
omgevingsvergunningen) dient in één
keer beroep te worden ingesteld bij de
Afdeling bestuursrechtspraak van de
Raad van State.
Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met
ingang van donderdag 15 april 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.0160.0000BP00361-VG01,
- digitaal op de gemeentelijke website:
https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijkeplannen.html,
- op papier in te zien bij de Publieksdienst in het gemeentehuis te
Hardenberg.
De omgevingsvergunning met bijbehorende stukken is alleen op papier
in te zien. Hiervoor kan een afspraak
worden gemaakt via telefoonnummer
140523.
Wie kunnen beroep instellen?
- Belanghebbenden die tijdig een zienswijze hebben ingediend;
- Belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten
dat zij geen zienswijze naar voren
hebben gebracht over één van de
ontwerpbesluiten.
Wanneer kan beroep worden
ingesteld?
In de periode van vrijdag 16 april 2021
tot en met donderdag 27 mei 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
bestuursrechtspraak, 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 beschikken
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 de besluiten.
Hiervoor kunnen belanghebbenden die
beroep hebben aangetekend een voorlopige 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, treden
de besluiten die het betreft niet in
werking voordat op het verzoek is
beslist.
Ondertekening
exploitatieovereenkomst
Op grond van artikel 6.24 lid 3 Wet
ruimtelijke ordening (Wro) wordt
bekendgemaakt dat het college van
burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg op 16 maart
2021 een overeenkomst heeft gesloten
met Van Linge c.s.. Het gaat om een
overeenkomst over grondexploitatie,
als bedoeld in artikel 6:24 Wro. De
overeenkomst heeft betrekking op het
perceel kadastraal bekend gemeente
Avereest sectie K nummer 7224, groot
11.320 m2, plaatselijk bekend hoek
Moerheimstraat en Mien Ruyslaan te
Dedemsvaart. Dit gebied maakt deel
uit van het bestemmingsplan
Dedemsvaart, woningbouw Mien
Ruyslaan. De zakelijke beschrijving ligt
vanaf 8 april 2021 ter inzage, bij de
Publieksdienst locatie Hardenberg,
Stephanuspark 1 te Hardenberg.

Wet Milieubeheer
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:
Slagharen
- Luttergreppel 8, voor het veranderen
van de inrichting door het plaatsen
van een windmolen (zaaknr Z202000002728).
De Krim
- Fabrieksweg 34, voor het oprichten
van een bouwbedrijf (zaaknr Z202100002884).
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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.

BEKEND MAKINGEN
Basisregistratie Personen (BRP)
Uitschrijving
Burgemeester en wethouders van de gemeente Hardenberg maken bekend dat
voor onderstaande personen, vanuit artikel 2.22 van de Wet brp gegevens zijn
opgenomen over een vertrek uit Nederland.

e Uit onderzoek is gebleken dat zij niet meer op het adres wonen waarop zij in de
basisregistratie
personen staan ingeschreven. Dit kan gevolgen hebben voor toeslagen, de zorgverzekering, pensioen of het aanvragen van een rijbewijs of paspoort.

n

Het betreft de volgende
Naam:
Vos, B
Van den Nagel, H
Kostrová A
Kostrová L.C.
KostraI.T.
Kostra I.
Jandali M.
Ghorbani R.
Pishro M.
Sinthujan Uthayakumar

personen:
Geboortedatum:
14-07-1959
22-04-1963
14-03-1996
26-04-2019
18-11-2015
06-03-1986
25-05-1972
10-01-1996
22-03-1988
09-12-1996

Datum uitschrijving:
22-02-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
02-03-2021
04-03-2021
08-03-2021
08-03-2021
08-03-2021

Bezwaarschrift
Een belanghebbende kan tegen dit besluit van uitschrijving binnen zes weken na
publicatie een bezwaarschift indienen. In het bezwaarschrift vermeld u:
- Uw naam
- Uw adres
- Het onderwerp en de motivering van uw bezwaar
- De dagtekening
- Uw handtekening
Het bezwaarschrift richt u aan het college van burgemeester en wethouders van
de gemeente Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA Hardenberg.

VER
ORDE
NING

Verordeningen

Aanwijzingsbesluit koopzondagen
Burgemeester en wethouders van
de gemeente Hardenberg maken
bekend dat zij op 6 april 2021 hebben
besloten, op grond van artikel 3a
van de Verordening Winkeltijden
Hardenberg 2014, de volgende
zondagen aan te wijzen waarop het
verbod om winkels geopend te
hebben niet geldt tussen 13.00
en 17.00 uur:
Winkels binnen de bebouwde
kom van Hardenberg:
- 25 april 2021,
- 2 mei 2021,
- 16 mei 2021,
- 25 juli 2021,
- 1 augustus 2021,
- 8 augustus 2021,
- 15 augustus 2021,

-

26 september 2021,
28 november 2021 en
19 december 2021.

Winkels binnen de bebouwde
kom van Dedemsvaart:
- 18 april 2021,
- 3 oktober 2021,
- 31 oktober 2021,
- 7 november 2021,
- 28 november 2021 en
- 19 december 2021.
Winkels binnen de bebouwde
kom van Slagharen:
- 2 mei 2021,
- 6 juni 2021,
- 4 juli 2021,
- 1 augustus 2021,
- 15 augustus 2021,
- 5 september 2021,

Hardenberg, 14 april 2021
Burgemeester en wethouders voornoemd,
De secretaris, De burgemeester,
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-

3 oktober 2021,
7 november 2021,
12 december 2021 en
19 december 2021.

Het besluit ligt voor ieder ter inzage
in het gemeentehuis te Hardenberg
en is tegen betaling van de kosten in
afschrift verkrijgbaar. Inlichtingen over
het besluit kunt u krijgen bij de heer
D. Flokstra van de afdeling Ruimtelijk
Domein (telefoon: 0523-289145).
Belanghebbenden kunnen binnen
zes weken na de datum van deze
bekendmaking een bezwaarschrift
indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de
gemeente Hardenberg, Postbus 500,
7770 BA te Hardenberg.

