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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 bedrijfshal met 

kantoor, overkapping en kantoorunit 
op het perceel Katingerveldweg 23, 
ontvangen 23 maart 2021.

Brucht
- het kappen van een eik op het 

perceel Haarweg 58, ontvangen  
21 maart 2021.

Dedemsvaart
- het uitbreiden van een woning op het 

perceel Jonkerswijk 39, ontvangen 
17 maart 2021.

Hardenberg
- het uitbreiden van de woning met 

een erker op het perceel Capella-
straat 29, ontvangen 20 maart 2021.

- het plaatsen van een ecoplant 
zonnepaneel op het perceel 
Molensteen 7, ontvangen 19 maart 
2021.

- het verplaatsen van een bestaande 
kapschuur en het plaatsen 4 licht-
masten op het perceel Europaweg 
10, ontvangen 19 maart 2021.

- het bouwen van een vervangende 
berging op het perceel Rheezerweg 
4, ontvangen 23 maart 2021.

Kloosterhaar
- het bouwen van een vleeskalveren-

stal op het perceel Van Roijensweg 
83, ontvangen 22 maart 2021.

- het uitbreiden van de woning op het 
perceel Dorpsstraat 86, ontvangen 
23 maart 2021.

Slagharen
- het upgraden van de gevels van 

woonzorgvoorziening Huize De Eik 
op het perceel Coevorderweg 31, 
ontvangen 18 maart 2021.

- het verbouwen van een stal op het 
perceel Luttergreppel 8, ontvangen 
19 maart 2021.

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

Deze stukken kunt u in het  
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 voor- 
bereidingsprocedure. Op het moment 
van de indiening van de aanvraag is 
nog niet duidelijk met welke voorbe- 
reidingsprocedure 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 bouwen van een werktuigen-

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

Lutten
- het kappen van twee esdoorns op 

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

Mariënberg
- het verbouwen van schoolgebouw 

De Wissel tot 5 woningen op de 
percelen De Marke 2a t/m 2e.

Slagharen
- het plaatsen van een kleine 

windturbine op het perceel 
Luttergreppel 8.

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

Balkbrug
- het tijdelijk plaatsen van een woon- 

unit (2 jaar) op het perceel Zwolse-
weg 233.

- het wijzigen van de gevels op het 
perceel Molenweg 32.

- het bouwen van een garage op  
het perceel De Korte Spruit 2.

Besluiten 23 maart 2021 verzonden.
Brucht
- het bouwen van een vervangende 

schuur op het perceel Bruchter-
beekweg 8.

Besluit 23 maart 2021 verzonden.
Dedemsvaart
- het plaatsen van een dakkapel op  

het perceel De Wielewaal 8.
Besluit 23 maart 2021 verzonden.
Hardenberg
- het uitbreiden van de woning op  

het perceel Orionlaan 41.
Besluit 18 maart 2021 verzonden.
- het bouwen van een opbouw op  

een bestaande berging (uitbreiden 
bestaande woning) op het perceel 
Koekoeksbloem 18.

- het realiseren van een Bed & 
Breakfast in een deel van de woning 
en het plaatsen van een reclamebord 
op het perceel Boterbloem 176.

Besluiten 23 maart 2021 verzonden.
Rheeze
- het plaatsen van een veranda op  

het perceel Grote Beltenweg 3.
Besluit 18 maart 2021 verzonden.
Rheezerveen
- het omzetten van een bedrijfswoning 

naar een plattelandswoning op het 
perceel Rheezerveenseweg 29a.

Besluit 23 maart 2021 verzonden.

Het betreffen omgevingsvergunningen 
die zijn voorbereid met de reguliere 
voorbereidingsprocedure. De omge-
vingsvergunningen kunnen vanaf 
vandaag tot zes weken na publicatie 
tijdens openingstijden worden ingezien 
bij de Publieksdienst in het gemeente-
huis na telefonische afspraak, telefoon 
14 0523.

Volgens de Algemene wet 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 voorlopi-
ge 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.

Intrekken omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat in de afgelopen periode onder-
staande omgevingsvergunning is inge-
trokken:

Hardenberg
- het verbouwen/uitbreiden van een 

schuur op het perceel Capellastraat 
29. 

Besluit 23 maart 2021 verzonden.

Volgens de Algemene wet bestuurs-
recht kunnen belanghebbenden  
binnen zes weken na de dag van 
verzending van de hierboven genoem-
de besluiten hiertegen een bezwaar-
schrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van de 
Gemeente Hardenberg, Postbus 500, 
7770 BA Hardenberg.
Het bezwaarschrift 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 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 voorzieningenrechter van de 
Arrondissementsrechtbank Zwolle, 
Sector Bestuursrecht,  Postbus 10067, 
8000 GB te Zwolle.

Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING

Herinrichting Vechtdal – Baalder 
Uiterwaard
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg, Dagelijks bestuur van 
waterschap Vechtstromen en Gede- 
puteerde Staten van Overijssel maken 
bekend dat diverse besluiten voor de 
herinrichting van Baalder Uiterwaard, 
Hardenberg, ter inzage worden gelegd 
in de periode van donderdag 1 april 
2021 tot en met vrijdag 14 mei 2021.

Toelichting
In 2007 is het programma Ruimte voor 

de Vecht gestart. Onder dit programma 
wordt hetVechtdal ingericht tot een 
veilige, beleefbare en half natuurlijke 
laaglandrivier. De Baalder Uiterwaard 
vormt de laatste fase bij de ontwikke-
ling van het Vechtpark. Het gaat om 
het gebied langs de Vecht globaal ge- 
legen ten westen van de Henri Dunant-
laan en de dr. Albert Schweizerlaan en 
ten noorden van de Baalder-Esch. 
Waterschap Vechtstromen en de 
gemeente Hardenberg zijn initiatief- 
nemer van het project Baalder Uiter-
waard, waarbij het waterschap de rol 

heeft van aanvrager van de vergunning 
en de planologische procedure. 

Met het herinrichten van de Vecht 
worden ook andere programma’s en 
doelen gerealiseerd. Zo worden in 
Baalder Uiterwaard opgaven uitge-
voerd in het kader van de Kaderrichtlijn 
Water (KRW). Centraal hierbij staan 
rivierherstelmaatregelen die bedoeld 
zijn om de natuurlijke dynamiek van de 
Vecht te verbeteren. Deze maatregelen 
bestaan onder andere uit het aanbren-
gen van natuurvriendelijke oevers, het 

verwijderen van de zandwerende 
kades en het ontstenen van oevers. 
Deze maatregelen zorgen voor gunsti-
ge omstandigheden voor de ontwikke-
ling van waardevolle land- en waterna-
tuur.

>>>
  



>>> 
De juridische basis van deze gezamen-
lijke terinzagelegging is te vinden in de 
Wet ruimtelijke ordening (artikel 3.30) 
en het coördinatiebesluit van de raad 
van Hardenberg van 22 september 
2020. Artikel 3:26 Algemene wet 
bestuursrecht geeft regels over de 
gecoördineerde terinzagelegging.

Wat ligt ter inzage?
De volgende besluiten met bijbehoren-
de stukken liggen ter inzage:

Bevoegd gezag gemeente 
Hardenberg: 
- Bestemmingsplan ‘Buitengebied 

Hardenberg, Baalder Uiterwaard’
Bevoegd gezag waterschap 
Vechtstromen: 
- Projectplan Waterwet, Baalder 

Uiterwaard 
Bevoegd gezag provincie Overijssel: 
- Ontheffing Wet natuurbescherming 

(soorten)

Een separate ontgrondingsvergunning 
is niet vereist, omdat de ontgronding is 
opgenomen in het bestemmingsplan.
 
Waar liggen de stukken ter inzage?
Alle stukken zijn in te zien op de 

volgende locaties, uitsluitend op 
afspraak: 
- Gemeentehuis Hardenberg, 

Stephanuspark 1, 7772 HZ 
Hardenberg; maak een afspraak  
bij de publieksdienst via 
telefoonnummer 14 0523;

- Waterschap Vechtstromen, 
Kooikersweg 1, 7609 PZ Almelo; 
maak een afspraak via 
telefoonnummer 088 220 33 33.

Daarnaast zijn de besluiten digitaal in 
te zien via de volgende websites:
•	Het	bestemmingsplan	op	 

www.ruimtelijkeplannen.nl op 
plannaam of -nummer NL.
IMRO.0160.0000BP00362-VG01 of 
op de gemeentelijke website https://
www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-
plannen.html 

•	Het	Projectplan	Waterwet	op	 
www.vechtstromen.nl/terinzage  
en tevens via het elektronisch 
waterschapsblad via https://www.
officielebekendmakingen.nl/

•	De	ontheffing	Wet	natuurbescherming	
op www.overijssel.nl/loket/
kennisgeving. 

De besluiten worden voor de mogelijk-

heid van beroep als één besluit aange-
merkt (artikel 8.3 Wet ruimtelijke orde-
ning). Beroep kan worden ingesteld bij 
de Afdeling bestuursrechtspraak van 
de Raad van State (artikel 3.29 lid 2 
Algemene wet bestuursrecht). 
 
Wie kunnen beroep instellen?
- Belanghebbenden die tijdig een 

zienswijze hebben ingediend; 
- Belanghebbenden aan wie redelijker-

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

Wanneer kan beroep worden 
ingesteld?
In de periode van vrijdag 2 april 2021 
tot en met vrijdag 14 mei 2021 (artikel 
6.8 lid 4 Algemene wet bestuursrecht 
en artikel 1 Algemene termijnenwet).

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	Afde-
ling 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 het besluit. 
Hiervoor kunnen belanghebbenden die 
beroep hebben aangetekend een voor-

lopige voorziening vragen. Het verzoek 
om voorlopige voorziening kan worden 
gericht aan de Voorzitter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van  
de Raad van State op dezelfde wijze 
als beroep. Indien het verzoek tijdens 
de beroepstermijn wordt ingediend, 
treden de besluiten die het betreft niet 
in werking voordat op het verzoek is 
beslist.

Let op!  
Crisis- en herstelwet van toepassing
Op de besluiten is de Crisis- en 
herstelwet van toepassing. Dit bete-
kent dat in het beroepschrift de 
beroepsgronden moeten worden 
aangegeven. Na afloop van de 
beroepstermijn kunnen geen nieuwe 
beroepsgronden meer worden aan- 
gevoerd. Vermeld in het beroepschrift 
dat de Crisis- en herstelwet van 
toepassing is. 

Meer informatie?
Kijk op www.vechtparkhardenberg.nl/
baalder-uiterwaard 

Tenslotte kunt u voor inhoudelijke 
vragen over het projectplan terecht  
bij Waterschap Vechtstromen,  
telefoonnummer 088-2203333.

BEKEND MAKINGEN

Wet Geluidhinder
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Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,

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: 

Hoogenweg
- Kanaalweg-Oost 95, voor het 

vervangen van bestaande schuur 
(zaaknr Z2021-00003613).

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.

Ontwerpbesluit vaststelling hogere 
grenswaarden 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat met ingang van 1 april 2021 gedu-
rende zes weken voor eenieder 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 de 
ontwikkeling van het bestemmings-
plan, Dedemsvaart, woningbouw Mien 
Ruyslaan’. Ter hoogte van een aantal 
nieuw te bouwen woningen zal de 
gevelbelasting in 2030 de voorkeurs-
grenswaarde overschrijden. De maxi-
male te ontheffen geluidbelasting 
wordt echter niet overschreden. 

Gedurende de termijn van terinzage-
legging kan een ieder schriftelijk ziens-

wijzen indienen tegen het ontwerpbe-
sluit. De zienswijzen moeten worden 
gericht aan burgmeester en wethou-
ders, 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. 


