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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

BEKEND 
MAKINGEN
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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:

Anerveen
- het realiseren van een Bed & 

Breakfast in een bestaande stal op 
het perceel Stuwdijk 1, ontvangen  
4 februari 2021.

De Krim
- het uitbreiden van een 

huisartsenpraktijk op het perceel 
Hoofdweg 44, ontvangen 8 februari 
2021.

Dedemsvaart
- het bouwen van 14 NOM-woningen 

en het plaatsen van erfafscheidingen 
op de percelen Slagerswerf 18 t/m 
30 (even) en Fernhoutwerf 1 t/m 13 
(oneven), ontvangen 2 februari 2021.

- het kappen van een beuk op het 
perceel Oude Zuidwolderstraat 8, 
ontvangen 4 februari 2021.

- het uitbreiden van een woning op het 
perceel Zestiende Wijk 32, ontvangen 
5 februari 2021.

Gramsbergen
- het bouwen van 14 NOM-woningen 

en het plaatsten van erfafscheidingen 
op de percelen De Maten 34 t/m 46 
(even) en 51 t/m 63 (oneven), 
ontvangen 2 februari 2021.

Hardenberg
- het bouwen van 10 NOM-woningen 

en het plaatsen van erfafscheidingen 
op de percelen Cedule 23 t/m 41 
(oneven), ontvangen 2 februari 2021.

- het bouwen van een opslagloods  
op het perceel Koningsspil 14a, 
ontvangen 3 februari 2021.

- het kappen van zes zomereiken  
op het perceel Gramsbergerweg 86, 
ontvangen 3 februari 2021.

- het bouwen van een 
werktuigenberging, het upgraden van 
de voorgevel, het plaatsen van een 
hekwerk en 2 vlaggenmasten op het 
perceel Handelsstraat 46, ontvangen 
4 februari 2021.

- het stukadoren van de buitengevel 
op het perceel Baalder-Esch 37, 
ontvangen 8 februari 2021.

- het uitbreiden van de woning met 
een erker op het perceel Baalder-
Esch 91, ontvangen 9 februari 2021.

- het plaatsen van een dakkapel op  
het perceel Veldkers 9, ontvangen  
9 februari 2021.

Lutten
- het plaatsen van een tuinoverkapping 

op het perceel Knappersveldweg 8, 
ontvangen 6 februari 2021.

Mariënberg
- het kappen van een populier op het 

perceel Kloosterdijk 1c, ontvangen  
9 februari 2021.

Rheeze
- het plaatsen van een veranda op  

het perceel Grote Beltenweg 3, 
ontvangen 9 februari 2021.

Rheezerveen
- het kappen van 2 bomen op het 

perceel Elfde Wijk 40a R63, 
ontvangen 1 februari 2021.

Slagharen
- het bouwen van een opslagloods  

op het perceel Witmanweg 40, 
ontvangen 5 februari 2021

- het wijzigen van de bestemming naar 
plattelandswoning op het perceel 
Moeshoekweg 15a, ontvangen  
8 februari 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  
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 bepa-
lingen omgevingsrecht hebben beslo-
ten voor de volgende aanvragen de 
beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:

Hardenberg
- het bouwen van een woning op het 

perceel Lavendel 137.
Mariënberg
- het verbouwen en uitbreiden van een 

schuur tot woning op het perceel 
Stationsweg 16a.

Ontwerpbeschikking 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat met ingang van 18 februari 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:

Rheezerveen
- het bouwen van een pluimveestal, 

het bouwen van een vervangende 
pluimveestal en het veranderen van 

de inrichting (Revisie) op het perceel 
Rheezerveenseweg 63a.

Gemotiveerde schriftelijke en/of 
mondelinge zienswijzen tegen de 
ontwerpbeschikking kunnen door een 
ieder tot en met 31 maart 2021 worden 
ingediend bij burgemeester en wethou-
ders. Schriftelijke zienswijzen moeten 
worden gericht aan het college van 
burgemeester en wethouders, Postbus 
500, 7770 BA Hardenberg. Voor het 
naar voren brengen van een mondelin-
ge zienswijze kan een afspraak worden 
gemaakt bij de Publieksdienst, telefoon 
14 0523. In de zienswijzen moet 
worden aangegeven op welke onder-
delen 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:

Grondgebied gemeente Hardenberg
- het kappen van 20 bomen op diverse 

locaties in de gemeente Hardenberg 
(de exacte locatie kan worden 
ingezien via het internetadres  
www.hardenberg.nl/kappen).

Besluit 9 februari 2021 verzonden.
Ane
- het omzetten van een bedrijfswoning 

naar een plattelandswoning op het 
perceel De Steeghe 13.

Besluit 10 februari 2021 verzonden.
Balkbrug
- het uitbreiden van een chalet met  

een overkapping en het nieuw 
bouwen van een berging op het 
perceel De Haar 4 R77.

- het kappen van een eik op het 
perceel Achterweg 10.

Besluit 3 februari 2021 verzonden.
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Ooster-
huisstraat 18.

Besluiten 4 februari 2021 verzonden.
Bergentheim
- het bouwen van een woning op het 

perceel Van der Sluisstraat 24.
Besluit 4 februari 2021 verzonden.
Brucht
- het wijzigen van de kozijnindeling van 

de rechterzijgevel van de woning op 
het perceel Bruchterbeekweg 2a.

Besluit 3 februari 2021 verzonden.
Bruchterveld
- het verbouwen van een woning op 

het perceel Grote Kattendijk 12.
Besluit 4 februari 2021 verzonden.
Dedemsvaart
- het kappen van een berk langs de 

Moerheimstraat op de grens van  
nr. 78 en nr. 80.

Besluit 4 februari 2021 verzonden.
Hardenberg
- het plaatsen van een dakkapel op  

het perceel Hessenweg 32.
- het plaatsen van een schutting en  

het bouwen van een berging met 
overkapping op het perceel 
Kruserbrink 120.

- het plaatsen van een dakkapel  
op het perceel Lavendel 129.

- het plaatsen van een dakkapel  
op het perceel Lavendel 123.

- het bouwen van acht woningen 
(wijziging op reeds verleende 
vergunning) op de percelen M.  
Hzn. Trompstraat 61 t/m 75 (oneven).

- het realiseren van een tijdelijke 
vaccinatiestraat (tot 31-12-2021)  
op het perceel Energieweg 2.

Besluiten 4 februari 2021 verzonden.
- het vervangen van daken en het 

vervangen van 3 dakkappellen op  
de percelen M. Hzn. Trompstraat  
1 t/m 23 (oneven) en 2 t/m 40 (even), 
J.C. van Speijkstraat 1 t/m 11 
(oneven), Witte de Withstraat 2 t/m 
16 (even), Karel Doormanlaan 1 t/m 
15 (oneven) en 2 t/m 12 (even). 

Besluit 10 februari 2021 verzonden.
Kloosterhaar
- het kappen van een eik op het 

perceel Parallelweg 2.
Besluit 4 februari 2021 verzonden.
Lutten
- het bouwen van een 

werktuigenschuur op het perceel 
Knappersveldweg 14.

Besluit 10 februari 2021 verzonden.
- het kappen van een inlandse eik  

op het perceel Gouden  
Regenstraat 19d.

Besluit 9 februari 2021 verzonden.
Schuinesloot
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Tweede 
Blokweg 1b.

Besluit 10 februari 2021 verzonden.
Slagharen
- het bouwen van 7 woningen op  

het perceel Getouwenstraat  
1 t/m 13 (oneven).

Besluit 10 februari 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 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 
aanduiding van het besluit wa artegen 
het bezwaar zich richt en de gronden 
(motivering) van het bezwaar. Een 
bezwaarschrift kan ook digitaal 
worden ingediend via www.harden-
berg.nl via het digitaal loket. Voor  
het digitaal indienen van een bezwaar-
schrift is een DigiD nodig.

>>>
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Daarnaast kan er - onder voorwaarde 
dat een bezwaarschrift bij burgemees-
ter en wethouders wordt ingediend - in 
spoedeisende gevallen een voorlopige 
voor-ziening 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:

Dedemsvaart
- het verbouwen en restaureren van 

‘Herenhuis Lellingbo” op het perceel 
Moerheimstraat 80.

Het gaat om een omgevingsvergunning 

die is voorbereid met de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure.  
De omgevingsvergunning ligt vanaf  
18 februari 2021 tijdens openingstijden 
bij de Publieksdienst in het gemeente-
huis ter inzage. Een afspraak kunt u 
maken via telefoonnummer 14 0523.

Vanaf 19 februari 2021 kunnen belang-
hebbenden op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht gedurende zes 
weken tegen dit besluit een beroep-
schrift indienen bij de Rechtbank te 

Zwolle, team Bestuursrecht, Postbus 
10067, 8000 GB Zwolle. Het beroep-
schrift moet zijn ondertekend en moet 
ten minste bevatten: de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, 
een aanduiding van het besluit waar- 
tegen het beroep zich richt en de  
gronden (motivering) van het beroep. 
Geen beroep kan worden ingesteld 
door belanghebbenden aan wie rede- 
lijkerwijs kan worden verweten dat zij 
geen zienswijzen bij burgemeester 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. 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.

Rectificatie Ontwerpbestemmingsplan
Vanaf donderdag 18 februari 2021 ligt 
het ontwerpbestemmingsplan “Buiten-
gebied Hardenberg, Hardenberger-
weg 35a Bergentheim” gedurende 
zes weken ter inzage. De laatste dag 
van de termijn is woensdag 31 maart 
2021. Het bestemmingsplan heeft 
betrekking op het perceel Harden-
bergerweg 35a in Bergentheim en is 
bedoeld om een woonbestemming 
mogelijk te maken. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 18 februari 
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 op adres of via het  
planid-nummer: 
NL.IMRO.0160.0000BP00364-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.

Zienswijzen indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen 
op de volgende manieren met een 
zienswijze reageren:
- via e-mail (bij voorkeur): ga naar 

https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen/ruimtelijke-plannen/
zienswijze-indienen.html en gebruik 
het digitale reactieformulier,

- schriftelijk: via de post en richt uw 
reactie aan: Raad van de gemeente 
Hardenberg, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg”, onder vermelding van 
“zienswijze bestemmingsplan 
“Buitengebied Hardenberg, 
Hardenbergerweg 35a Bergentheim”,

- 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.

Ontwerpwijzigingsplan en 
Ontwerpbeschikking 
omgevingsvergunning 
Vanaf donderdag 18 februari 2021 
liggen het Ontwerpwijzigingsplan 
‘’Wijziging Bestemmingsplan 
Buitengebied Hardenberg, Engeland 
1 en 3 Ane’’ en de Ontwerpbe-
schikking omgevingsvergunning,  
voor verbouw van de woonboerderij 
Engeland 1 te Ane, gedurende zes 
weken ter inzage. De laatste dag van 
de termijn is woensdag 31 maart 2021

Wijzigingsplan
Het wijzigingsplan heeft betrekking op 
de percelen Engeland 1 en 3 in Ane. 
Beide percelen delen het agrarisch 
bouwvlak. Ter plekke is geen agrarisch 
bedrijf meer gevestigd. Het wijzigings-
plan voorziet in de omzetting van de 

agrarische bestemming naar de 
bestemming wonen. 

Omgevingsvergunning
De omgevingsvergunning heeft betrek-
king op een inpandige verbouwing van 
de woonboerderij op het perceel 
Engeland 1 in Ane.

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 wijzigingsplan te combine-
ren. Dit betekent dat de voorbereiding, 
bekendmaking en vaststelling van de 
besluiten worden gebundeld. Tegen  
de vaststelling van de besluiten (het 
wijzigingsplan en de omgevingsver-
gunning) dient in één keer beroep te 
worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Daarom wordt nu, gelijktijdig 
met het ontwerp van het wijzigings-
plan, een ontwerp van de te verlenen 
omgevingsvergunning ter inzage 
gelegd.

Waar ter inzage?
Het ontwerpwijzigingsplan wordt met 
ingang van donderdag 18 februari 
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.WBP00037-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.

De ontwerpbeschikking met bijbeho-
rende stukken wordt met ingang van 
donderdag 18 februari 2021 gedurende 
6 weken op papier ter inzage gelegd. 
De stukken zijn uitsluitend op afspraak 
in te zien bij de publieksdienst in het 
gemeentehuis te Hardenberg.

Zienswijzen indienen
Tijdens de inzagetermijn kan iedereen 
op de volgende manieren met een 
zienswijze reageren:
- via e-mail (bij voorkeur): ga naar 

https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen/ruimtelijke-plannen/
zienswijze-indienen.html en gebruik 
het digitale reactieformulier of

- 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 Wijzigingsplan Engeland 
1 en 3 Ane en ontwerpbeschikking 
omgevingsvergunning Engeland 1 
Ane”.

- 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.

Vastgesteld bestemmingsplan 
Bestemmingsplan
Bij besluit van 9 februari 2021 heeft de 
gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Hardenberg, Rondweg 
4, Den Velde’ vastgesteld. Bij de  
vaststelling zijn géén wijzigingen ten 
opzichte van het ontwerp aangebracht. 
Er zijn geen zienswijzen over het 
ontwerpplan ingebracht. Het bestem-
mingsplan is bedoeld om het slopen 
van landschapsontsierende bebouwing 
en het bouwen van twee compensatie-
woningen mogelijk te maken. Het 
gehele perceel krijgt daarbij een  
woonbestemming.

Omgevingsvergunningen
Bij besluit van 9 februari 2021 hebben 
burgemeester en wethouders twee 
omgevingsvergunningen verleend voor 
het bouwen van twee woningen op 
de percelen Rondweg 4a en 4b in 
Den Velde. 

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 
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 18 februari 
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.0160.0000BP00337-VG01 

- digitaal op de gemeentelijke website: 
https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-
plannen.html

- op papier in te zien bij de 
Publieksdienst in het gemeentehuis 
te Hardenberg.

De omgevingsvergunningen met bijbe-
horende stukken zijn alleen op papier 
in te zien.

Beroep
Vanaf vrijdag 19 februari 2021 kan 
gedurende een termijn van 6 weken 
door een belanghebbende beroep 
tegen het vaststellingsbesluit en de 
omgevingsvergunningen worden inge-
steld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Géén 

beroep kan worden ingesteld door een 
belanghebbende aan wie redelijkerwijs 
kan worden verweten geen zienswijzen 
tegen het ontwerpbestemmingsplan en 
de ontwerp omgevingsvergunningen 
naar voren te hebben gebracht. Het 
vastgestelde bestemmingsplan en de 
verleende omgevingsvergunningen 
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 omgevingsvergunningen  
bij de voorzieningenrechter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak een 
verzoek om voorlopige voorziening is 
gedaan en op dat verzoek is beslist. 

Gewijzigde vaststelling 
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:

- Op het perceel Tottenhamstraat 8a 
te Dedemsvaart wordt de 
recreatiewoning bestemd als 
burgerwoning. Hierop is de 
verbeelding aangepast. 

- Op het perceel Crullsweg 13 te 
Kloosterhaar worden de grenzen 
van de bedrijfsbestemming in 
overeenstemming 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:
- Posthoornweg 62, De Krim
Aan dit perceel wordt weer een  
agrarische bestemming toegekend.
- Stobbenhaarweg 2 - 2a, 
Hoogenweg
Aan dit perceel wordt weer een  
agrarische bestemming toegekend  
met de aanduiding “agrarisch hulp-  
en toeleveringsbedrijf”.
- Hardenbergerweg 28i, Brucht
Aan dit perceel wordt weer een  
agrarische bestemming toegekend.
- Crullsweg 17, Kloosterhaar
Op een deel van dit perceel wordt 
weer een bedrijfsbestemming  
toegekend met de aanduiding 
“Bedrijfsdoeleinden – zandwinning”.
- Hoofdvaart 192, Dedemsvaart
Aan dit perceel wordt weer de  

mogelijkheid toegekend om een twee-
de woning te bouwen.
- Hardenbergerweg 19 - 19a, 
Bergentheim
Op dit perceel worden het kinderdag-
verblijf, de parkeerplaats en het  
speelterrein weer bestemd. 
- Tottenhamstraat 8a, 
Dedemsvaart
In de regels wordt voor dit perceel  
het aantal bedrijfswoningen aangepast 
naar 1.
- 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 colle-
ge van burgemeester en wethouders 
heeft bij besluit op 2 februari 2021 de 
omgevingsvergunning ongewijzigd 
vastgesteld. 

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 27 mei 
2014 de ‘Coördinatieverordening  
Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze 
verordening maakt het mogelijk om  
de procedure voor de omgevingsver-
gunning 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 18 februari 
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.0160.0000BP00359-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 omgevingsver-
gunning met bijbehorende stukken 
wordt met ingang van donderdag 18 
februari 2021 papier ter inzage gelegd. 
De stukken zijn uitsluitend op afspraak  
in te zien bij de publieksdienst in het 
gemeentehuis te Hardenberg.

Beroep
Vanaf vrijdag 19 februari 2021 kan 
gedurende een termijn van 6 weken 
door een belanghebbende beroep 
tegen het vaststellingsbesluit en de 
omgevingsvergunning worden inge-
steld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Géén 
beroep kan worden ingesteld door een 
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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. 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.

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 bedrijfslo-
caties meldingen zijn ontvangen in het 
kader van het Activiteitenbesluit milieu-
beheer: 

Lutten
- Lutteresweg 7, voor het aanleggen 

mestkelder en overkappen met een 
tunnelkas van de eendenkroosvijver 
(zaaknr Z2020-00000517).

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.

Mobiel Puinbreken
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg bekend dat zij de volgen-
de melding hebben ontvangen in het 
kader van het Besluit mobiel breken 
bouw- en sloopafval: 

- Schuineslootweg 111 7777SW te 
Schuinesloot, voor het mobiel breken 
van 200 ton metselpuin en 400 ton 
betonpuin. Het breken vindt 
gedurende één dag plaats in de 
periode vanaf week 9/2021 
(zaaknummer: Z2021-00001340)

Tegen deze kennisgeving kan geen 
bezwaar worden ingediend. Deze 
publicatie betreft slechts een wettelijk 
verplichte bekendmaking.

Nadere inlichtingen: 088 5525 1050. 
Houd het zaaknummer bij de hand.

Verleende terrasvergunning
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend dat de 
volgende terrasvergunning is verleend:

Dedemsvaart
- het inrichten van een terras op het 

perceel Markt 1.
Besluit 4 februari 2021 verzonden.

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.harden-
berg.nl via het digitaal loket. Voor het 
digitaal indienen van een bezwaar-
schrift 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.

Maatregelen Broeklanden Zuid
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij hebben besloten tot diverse 
verkeersmaatregelen ten behoeve van 
een veilige infrastructuur in en rondom 
het in ontwikkeling zijnde industrieter-
rein Broeklanden Zuid in Hardenberg. 
De maatregelen houden in:

- Opheffen van het kruispunt Duits-
landweg-Broeklandenweg.

- Verbeteren van de fietsverbinding 
Kanaalweg Oost – Duitslandweg 
(onder het viaduct door).

- Aansluiten van de Broeklandenweg 
op de infrastructuur van het indu-
strieterrein Broeklanden Zuid.

- Aanleggen van (fiets)infrastructuur op 
en rondom de rotonde Duitslandweg-

Frankrijkweg en aansluitingen op het 
industrieterrein Broeklanden Zuid.

- Aanpassingen van de (fiets)infra-
structuur ter hoogte van het kruis-
punt Luxemburgweg-Frankrijkweg.

- Aansluiten van de Luxemburgweg  
op de Broekdijk.

Voor deze diverse verkeersmaatrege-
len is een verkeersbesluit opgesteld. 
Zie voor de exacte aanpassingen in 
infrastructuur, bebording en markering 
het volledige besluit op de site van  
de digitale Staatscourant https://zoek.
officielebekendmakingen.nl/, 

Ingevolge de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden binnen 
6 weken na de dag van bekendmaking 
van dit besluit hiertegen een bezwaar-

schrift 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 waarte-
gen het bezwaar zich richt en de  
gronden (motivering) van het bezwaar.
Daarnaast kan er - onder voorwaarde 
dat een bezwaarschrift bij burgemees-
ter en wethouders wordt ingediend -  
in spoedeisende gevallen een voorlopi-
ge voorziening worden gevraagd bij  
de voorzieningsrechter van de 
Arrondissementsrechtbank Zwolle, 
sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB, Zwolle.

mogelijkheid toegekend om een twee-
de woning te bouwen.
- Hardenbergerweg 19 - 19a, 
Bergentheim
Op dit perceel worden het kinderdag-
verblijf, de parkeerplaats en het  
speelterrein weer bestemd. 
- Tottenhamstraat 8a, 
Dedemsvaart
In de regels wordt voor dit perceel  
het aantal bedrijfswoningen aangepast 
naar 1.
- 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 colle-
ge van burgemeester en wethouders 
heeft bij besluit op 2 februari 2021 de 
omgevingsvergunning ongewijzigd 
vastgesteld. 

Coördinatieregeling
De gemeenteraad heeft op 27 mei 
2014 de ‘Coördinatieverordening  
Wro Hardenberg’ vastgesteld. Deze 
verordening maakt het mogelijk om  
de procedure voor de omgevingsver-
gunning 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 18 februari 
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.0160.0000BP00359-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 omgevingsver-
gunning met bijbehorende stukken 
wordt met ingang van donderdag 18 
februari 2021 papier ter inzage gelegd. 
De stukken zijn uitsluitend op afspraak  
in te zien bij de publieksdienst in het 
gemeentehuis te Hardenberg.

Beroep
Vanaf vrijdag 19 februari 2021 kan 
gedurende een termijn van 6 weken 
door een belanghebbende beroep 
tegen het vaststellingsbesluit en de 
omgevingsvergunning worden inge-
steld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Géén 
beroep kan worden ingesteld door een 

belanghebbende aan wie redelijkerwijs 
kan worden verweten geen zienswijzen 
tegen het ontwerpbestemmingsplan en 
ontwerp omgevingsvergunning naar 
voren te hebben gebracht. Het vastge-
stelde 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 vaststellingsbesluit 
en de omgevingsvergunning bij de 
voorzieningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak een verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan en 
op dat verzoek is beslist. 

Hardenberg, 17 februari 2021
Burgemeester en wethouders  
voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,


