
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.
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BEKEND 
MAKINGEN

www.hardenberg.nlwww.hardenberg.nl

21
04
21

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 opslagruimtes in 

bestaand bedrijfsdeel en het  
bouwen van 2 appartementen in het 
bestaande winkeldeel op de begane 
grond op de percelen Meppelerweg 
6, 6a t/m 6h, ontvangen 6 april 2021.

Dedemsvaart
- het bouwen van een bedrijfshal op 

het perceel Pascalstraat 24b, 
ontvangen 6 april 2021.

- het plaatsen van een dakkapel op het 
perceel Langewijk 120, ontvangen  
9 april 2021.

Hardenberg
- het bouwen van een overkapping op 

het perceel Dr Albert Schweitzerlaan 
5, ontvangen 10 april 2021.

- het kappen van een blauwe ceder  
op het perceel Baalder-Esch 37, 
ontvangen 13 april 2021.

Lutten
- het bouwen van een werktuigen-

berging op het perceel Dedems-
vaartseweg-Noord 46, ontvangen  
8 april 2021.

Rheezerveen
- het uitbreiden van de woning met 

een erker op het perceel Rheezer-
veenseweg 50, ontvangen 7 april 
2021.

Sibculo
- het kappen van 4 eiken, 1 linde en  

1 kastanjeboom op het perceel 
Tachtig Bunderweg 6, ontvangen  
11 april 2021.

Vanwege het coronavirus en de  
door het kabinet getroffen maat- 
regelen, wijzigt de manier waarop  
u binnengekomen aanvragen  
omgevingsvergunningen, ter inzage 
legging aanvraag omgevingsvergun-
ningen, 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 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 aanvraag 
de beslistermijn te verlengen met  
een termijn van maximaal zes weken:

Hardenberg
- het bouwen van 3 bedrijfshallen op 

de percelen Spanjeweg 2, 4 en 6.

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

De Krim
- het bouwen van 9 N0M-woningen  

en het plaatsen van erfafscheidingen 
op de percelen Beukenlaan 6 t/m 14 
(doorlopend).

- het kappen van een esdoorn en een 
kastanje op het perceel Hoofdweg 2.

Besluiten 13 april 2021 verzonden.
Dedemsvaart
- het bouwen van 5 woningen op  

de percelen Mittendorffwerf 8 t/m  
16 (even).

Besluit 8 april 2021 verzonden.
- het plaatsen van een cementsilo  

op het perceel Galileistraat 45.
Besluit 13 april 2021 verzonden.
Hardenberg
- het bouwen van een werktuigen- 

berging, het upgraden van de 
voorgevel, het plaatsen van een 
hekwerk en 2 vlaggenmasten op  
het perceel Handelsstraat 46.

Besluit 8 april 2021 verzonden.
Kloosterhaar
- het kappen van drieëntwintig 

fijnsparren op het perceel Verlengde 
Broekdijk 2.

Besluit 8 april 2021 verzonden.
Mariënberg
- het verbouwen van een bovenwoning 

tot 2 appartementen op de percelen 
Nieuweweg 4a en 4b.

Besluit 8 april 2021 verzonden.
Schuinesloot
- het uitbreiden van een bestaande 

bedrijfshal op het perceel Hooge-
veenseweg 17.

Besluit 13 april 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 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 voorlopi-
ge voorziening worden gevraagd bij  
de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank te Zwolle, team Bestuurs-
recht, 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:

Rheezerveen
- het bouwen van een pluimveestal, 

het bouwen van een vervangende 
pluimveestal en het veranderen van 
de inrichting (Revisie) op het perceel 
Rheezerveenseweg 63a.

Het gaat om een omgevingsvergunning 
die is voorbereid met de uitgebreide 
voorbereidingsprocedure. De omge-
vingsvergunning ligt vanaf 22 april 
2021 tijdens openingstijden bij de 
Publieksdienst in het gemeentehuis  
ter inzage. Een afspraak kunt u maken 
via telefoonnummer 14 0523.

Vanaf 23 april 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 waarte-
gen het beroep zich richt en de gron-
den (motivering) van het beroep. Geen 
beroep kan worden ingesteld door 
belanghebbenden aan wie redelijker-
wijs kan worden verweten dat zij geen 
zienswijzen bij burgemeester en wet-
houders naar voren hebben gebracht. 
Tevens kan binnen de genoemde 
termijn bij de voorzieningenrechter van 
genoemde rechtbank een verzoek om 
voorlopige voorziening worden inge-
diend. Voor de procedures is griffie-
recht 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.

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

Lutten
- het kappen van twee esdoorns op 

het schouwpad achter de percelen 
Dedemsvaartseweg-Noord 164 en 
166.

Besluit 6 april 2021 verzonden.
Radewijk
- het kappen van één eikenboom en 

één kastanjeboom op het perceel 
Radewijkerweg 10.

Besluit 8 april 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 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 voorlopi-
ge voorziening worden gevraagd bij  
de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank te Zwolle, team Bestuurs-
recht, Postbus 10067, 8000 GB te 
Zwolle. Voor deze procedure is griffie-
recht verschuldigd.

Aanvraag ontheffing geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat de volgende aanvraag is ontvan-
gen voor het organiseren van:

Kloosterhaar
- besloten feest op de locatie Van 

Roijensweg 89, op 7 mei 2022.

Belanghebbende worden in de gele-
genheid gesteld om binnen twee 
weken na het verschijnen van deze 
bekendmaking hun zienswijze ter  
zake van het organiseren van de 
aangevraagde activiteit naar voren  
te brengen. Voor informatie kunt u 
contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijk Domein, T 14 0523.



Vastgesteld wijzigingsplan 
Bij besluit van 13 april 2021 heeft  
het college van burgemeester en 
wethouders het wijzigingsplan 
“Wijziging Bestemmingsplan 
Buitengebied Hardenberg, Reestdal 
en Bergenheim-Zuid, Van 
Roijensweg 83, Kloosterhaar”  
vastgesteld. Bij de vaststelling zijn 
géén wijzigingen ten opzichte van  
het ontwerp aangebracht. Er zijn geen 
zienswijzen over het ontwerpplan  
ingebracht.

Vanaf donderdag 22 april 2021 ligt  
het wijzigingsplan “Wijziging 
Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Reestdal en Bergen-
heim-Zuid, Van Roijensweg 83, 
Kloosterhaar” met het vaststellings- 
besluit ter inzage. Het wijzigingsplan 
heeft betrekking op het perceel Van 
Roijensweg 83 in Kloosterhaar en is 

bedoeld om het vergroten van het 
agrarische bouwvlak mogelijk te 
maken. 

Waar ter inzage?
Het wijzigingsplan wordt met ingang 
van donderdag 22 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.WBP00048-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.

Beroep
Vanaf vrijdag 23 april 2021 kan gedu-
rende een termijn van 6 weken door 
een belanghebbende beroep tegen het 
vaststellingsbesluit worden ingesteld 
bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State. Géén beroep 
kan worden ingesteld door een 
belanghebbende aan wie redelijkerwijs 
kan worden verweten geen zienswijzen 
tegen het ontwerpwijzigingsplan naar 
voren te hebben gebracht. Het vast-
stellingsbesluit treedt 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 bij de voorzie-
ningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak een verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan en 
op dat verzoek is beslist.

VerordeningenVER
ORDE
NING
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Hardenberg, 21 april 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd, 
De secretaris, De burgemeester,

Wet Milieubeheer

Verkeersmaatregelen

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 bedrijfs-
locaties meldingen zijn ontvangen in 
het kader van het Activiteitenbesluit 
milieubeheer: 

Dedemsvaart
- Tuinstraat 15,voor het actualiseren 

van de vestiging Koninklijke KPN  
n.v. (zaaknr Z2020-00013147).

Collendoorn
- De Kerkdijk 16,voor de bouw van een 

stal voor 590 vleeskalveren en 
plaatsen kuilvoerplaten(zaaknr 
Z2019-00015362).

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.

Subsidieplafonds Fonds Maatschappelijke Initiatieven 
Bij het vaststellen van de nieuw kaders voor het Fonds Maatschappelijke 
Initiatieven (F.M.I.) zijn voor 2021 de volgende subsidieplafonds van toepassing:

Categorie A € 100.000,- 
Categorie B € 100.000,-
Categorie C € 230.000,-

Hiervoor geldt de volgende verdeling:
Categorie A  bijdrage per aanvraag tot € 5.000,-
Categorie B bijdrage per aanvraag tussen € 5.000,- en € 25.000,-
Categorie C bijdrage per aanvraag € 25.000,- en hoger

De volgorde van de binnenkomst van de aanvragen is bepalend tot het subsi-
dieplafond is bereikt.
Over budget dat in een jaar niet is besteed, wordt besloten bij vaststelling van de 
jaarrekening. Schuiven tussen categorieën is mogelijk.

Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij hebben besloten: 
door plaatsing van het bord E6 ten 
behoeve van de houder van een 
gehandicaptenparkeerkaart, de 
volgende locaties aan te wijzen als 
algemenegehandicaptenparkeerplaats: 

- Nabij de percelen: De Praam 41 in 
Dedemsvaart en Saturnusstraat 5 in 
Hardenberg.

Zie voor de volledige besluiten 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 gron-
den (motivering) van het bezwaar.

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 
voorzieningsrechter van de Arrondisse-
mentsrechtbank Zwolle, sector 
Bestuursrecht, Postbus 10067,  
8000 GB, Zwolle.

Ruimtelijke OrdeningVER
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