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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 
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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

Rectificatie
In de De Toren van 24 maart 2021 
stond onder de rubriek 
“Binnengekomen aanvragen” onder-
staande aanvraag:

Dedemsvaart
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Langewijk 
110a, ontvangen 10 maart 2021

Dit moet zijn:

Dedemsvaart
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Langewijk 
112b, ontvangen 10 maart 2021

Binnengekomen aanvragen
Burgemeester en wethouders van  
de gemeente Hardenberg maken 
bekend, dat in de afgelopen periode 
onderstaande aanvragen voor een 
omgevingsvergunning zijn ingediend:

De Krim
- het bouwen van twee vervangende 

schuren op het perceel Coevorder-
weg 221, ontvangen 25 maart 2021.

Dedemsvaart
- het verhogen van het dak van de 

woning op het perceel Zwiersstraat 
67, ontvangen 27 maart 2021.

- het kappen van een apenboom  
op het perceel Rheezerend 138, 
ontvangen 28 maart 2021.

- het plaatsen van een PET-Paviljoen 
op het perceel Galileistraat 5, 
ontvangen 29 maart 2021.

Hardenberg
- het bouwen van 5 twee-onder-een-

kap woningen en een vrijstaande 
woning op de percelen Moonenlaan 
82 t/m 102 (even), ontvangen  
26 maart 2021.

Hoogenweg
- het plaatsen van 2 dakkappellen  

op het perceel Emtenbroekerdijk 14, 
ontvangen 26 maart 2021.

Lutten
- het tijdelijk plaatsen van een mantel-

zorgwoning (15 jaar) op het perceel 
Dedemsvaartseweg-Noord 96i, 
ontvangen 23 maart 2021.

- het bouwen van een carport op het 
perceel Esdoornstraat 25, ontvangen 
29 maart 2021.

Slagharen
- het tijdelijk plaatsen van een zorg- 

woning (10 jaar) op het perceel 
Moeshoekweg 17i, ontvangen  
24 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.

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

Ane
- het kappen van twee elzen op het 

perceel De Veldkamp 8.
Besluit 26 maart 2021 verzonden.
Collendoorn
- het bouwen van een vervangende 

schuur (wijziging op reeds verleende 
vergunning) op het perceel 
Havezateweg 11.

Besluit 30 maart 2021 verzonden.
De Krim
- het bouwen van een loods op  

het perceel Fabriekswijk 34.
Besluit 30 maart 2021 verzonden.
Gramsbergen
- het plaatsen van een overkapping  

op het perceel Loozermars-Zuid 52.
Besluit 30 maart 2021 verzonden.
Hardenberg
- het kappen van 4 coniferen en 1 

fijnspar op het perceel Eikenlaan 7.
Besluit 26 maart 2021 verzonden.
- het uitbreiden van de woning op het 

perceel Guillaume vd Graftstraat 10.
- het verbouwen van het McDonalds 

restaurant door het toevoegen van 
een derde boothraam, het verplaat-
sen van een schutting achtergebied 
en het plaatsen van McCafe gevel-
reklame op het perceel Stelling 2.

Besluiten 30 maart 2021 verzonden.
Hoogenweg
- het bouwen van een vervangende 

werktuigenberging op het perceel 
Kanaalweg-Oost 95a.

Besluit 30 maart 2021 verzonden.
Kloosterhaar
- het kappen van een linde op het 

perceel Dorpsstraat 17.
Besluit 29 maart 2021 verzonden.
Mariënberg

- het verbouwen en uitbreiden van een 
schuur tot woning op het perceel 
Stationsweg 16a.

Besluit 30 maart 2021 verzonden.
Slagharen
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Klossen- 
straat 13.

Besluit 25 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 
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.

Besluit verklaring van geen 
bedenkingen en verleende 
omgevingsvergunning Uitgebreide 
voorbereidingsprocedure

De Krim
- het afwijken van de bestemming  

op het perceel Coevorderweg 121.

Gemeenteraad van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend dat zij op 
23 maart 2021 het volgende besluit 
heeft genomen:
- Te verklaren geen bedenkingen te 

hebben tegen de realisatie van een 
motorzaak in een voormalige 
boerderijdeel behorend bij een 
burgerwoning op het perceel 
Coevorderweg 121 in De Krim en 
hiermee qua gebruik af te wijken  
van het geldende bestemmingsplan 
‘Buitengebied Hardenberg’.

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij op 30 maart 2021 de volgende 
omgevingsvergunning hebben 
verleend:
- een omgevingsvergunning voor de 

realisatie van een motorzaak in een 

voormalige boerderijdeel behorend 
bij een burgerwoning op het perceel 
Coevorderweg 121 in De Krim 

Het gaat om een omgevingsvergun-
ning die is voorbereid met de uitge-
breide voorbereidingsprocedure. De 
verklaring van geen bedenkingen 
maakt onderdeel uit van de omge-
vingsvergunning. 

De omgevingsvergunning en de ver- 
klaring van geen bedenkingen liggen 
beide vanaf 8 april 2021 tijdens ope- 
ningstijden bij de Publieksdienst in het 
gemeentehuis ter inzage. Een afspraak 
kunt u maken via telefoonnummer 14 
0523.

De besluiten zijn tevens raadpleegbaar 
op de landelijke site www.ruimtelijke-
plannen.nl op plan identificatie-
nummer(IDN): NL.IMRO.0160.
OVUP00079-VG01.

Vanaf 9 april 2021 kunnen belangheb-
benden op grond van de Algemene 
wet bestuursrecht gedurende zes 
weken tegen de genoemde besluiten 
een beroepschrift indienen bij de 
Rechtbank te Zwolle, team Bestuurs-
recht, 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 tegen de 
ontwerpbeschikking omgevingsver-
gunning bij burgemeester en wet- 
houders en/of geen zienswijzen 
 tegen de ontwerp verklaring van  
geen bedenkingen bij de gemeente-
raad 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. De besluiten 
worden na afloop van de beroepster-
mijn van kracht tenzij beroep is inge-
steld en een verzoek om voorlopige 
voorziening is gedaan. De besluiten 
worden niet van kracht voordat op  
dat verzoek is beslist.



Ontwerpbestemmingsplan 
Vanaf donderdag 8 april 2021 ligt  
het ontwerpbestemmingsplan 
“Buitengebied Hardenberg, 
Rheezerweg 82B, Diffelen” geduren-
de zes weken ter inzage. De laatste 
dag van de termijn is woensdag  
19 mei 2021. Het bestemmingsplan 
heeft betrekking op het perceel 
Rheezerweg 82B in Diffelen en is 
bedoeld om het slopen van land-
schapsontsierende bebouwing en  
het bouwen van één nieuwe woning 
(rood voor rood) mogelijk te maken. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 8 april 
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.0160.0000BP00318-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/ziens-
wijze-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, 
Rheezerweg 82B, Diffelen”,

- 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 wijzigingsplan 
Bij besluit van 30 maart 2021 heeft het 
college van burgemeester en wethou-
ders het wijzigingsplan “Wijziging 
Buitengebied Hardenberg, Harden-
bergerveldweg 10, Venebrugge” 
vastgesteld. Bij de vaststelling zijn 
géén wijzigingen ten opzichte van  
het ontwerp aangebracht. Er zijn geen 
zienswijzen over het ontwerpplan  
ingebracht.

Vanaf donderdag 8 april 2021 ligt het 
wijzigingsplan “Wijziging Buitengebied 
Hardenberg, Hardenbergerveldweg 10, 
Venebrugge” met het vaststellings- 
besluit ter inzage. Het wijzigingsplan 
heeft betrekking op het perceel 
Hardenbergerveldweg 10 in Vene-
brugge en is bedoeld om het slopen 
van landschapsontsierende bebouwing 
en het bouwen van één nieuwe woning 
(rood voor rood) mogelijk te maken. 

Waar ter inzage?
Het wijzigingsplan wordt met ingang 
van donderdag 8 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.WBP00040-VG01 

- digitaal op de gemeentelijke website: 

https://www.hardenberg.nl/inwoners/
bouwen-en-verbouwen/ruimtelijke-
plannen.html

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

Beroep
Vanaf vrijdag 9 april 2021 kan geduren-
de 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 belang-
hebbende 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 voor-
zieningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak een verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan en 
op dat verzoek is beslist. 

Vastgesteld bestemmingsplan en 
verlening omgevingsvergunning 
Bestemmingsplan
Bij besluit van 23 maart 2021 heeft de 
gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Buitengebied Hardenberg, Collen-
doornerdijk 1f – 1g, Collendoorn’ 
vastgesteld. Bij de vaststelling zijn 
géén wijzigingen ten opzichte van  
het ontwerp aangebracht. Er zijn geen 
zienswijzen over het ontwerpplan  
ingebracht. Het bestemmingsplan 
heeft betrekking op de percelen 
Collendoornerdijk 1f en 1g in Collen-
doorn en voorziet in het omzetten van 
de agrarische bestemming van deze 
percelen in een woonbestemming.

Omgevingsvergunning
Bij besluit van 23 maart 2021 hebben 
burgemeester en wethouders een 
omgevingsvergunning verleend voor 
het splitsen van een woonboerderij  
in twee zelfstandige woningen, het 
uitbreiden van de woningen en het 
bouwen van een vervangend bij-
gebouw.

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 wordt gebundeld. 
Tegen de vaststelling van de besluiten 
(het bestemmingsplan en de omge-
vingsvergunning) 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 8 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.0160.0000BP00343-VG01,

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

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

De omgevingsvergunning met bijbe-
horende stukken is vanaf donderdag  
8 april 2021 uitsluitend op afspraak op 
papier in te zien bij de Publieksdienst 
in het gemeentehuis te Hardenberg.

Beroep
Vanaf vrijdag 9 april 2021 kan geduren-
de een termijn van 6 weken door een 
belanghebbende beroep tegen het 
vaststellingsbesluit en het besluit tot 
verlening van de omgevingsvergunning 
worden ingesteld bij de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van 
State. Géén beroep kan worden inge-
steld door een belanghebbende aan 
wie redelijkerwijs kan worden verweten 
geen zienswijzen tegen het ontwerp-
bestemmingsplan en het ontwerp van 
de omgevingsvergunning naar voren te 
hebben gebracht. Het vaststellings-
besluit treedt in werking met ingang 
van de dag na die waarop de beroeps-
termijn afloopt. De werking wordt 
opgeschort indien gedurende de 
beroepstermijn met betrekking tot het 
vaststellingsbesluit bij de voorzienin-
genrechter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak een verzoek om voorlopi-
ge voorziening is gedaan en op dat 
verzoek is beslist. 

Vastgesteld bestemmingsplan 
Bij besluit van 23 maart 2021 heeft de 
gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Kloosterhaar, woongebied De 
Meerstal II’ vastgesteld. Bij de  
vaststelling zijn géén wijzigingen ten 
opzichte van het ontwerp aangebracht. 

Vanaf donderdag 8 april 2021 ligt het 
bestemmingsplan met vaststellings-
besluit ter inzage. Het bestemmings-
plan heeft betrekking op fase 2 van 
woongebied De Meerstal in Klooster-
haar. Het bestemmingsplan is bedoeld 
om de bouw van woningen mogelijk  
te maken op het perceel. 

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met 
ingang van donderdag 8 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.0160.0000BP00350-VG01, 

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

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

Beroep
Vanaf vrijdag 9 april 2021 kan geduren-
de 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 belang-
hebbende aan wie redelijkerwijs kan 
worden verweten geen zienswijzen 
tegen het ontwerpbestemmingsplan 
naar voren te hebben gebracht. Het 
vaststellingsbesluit 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 voor-
zieningenrechter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak een verzoek om 
voorlopige voorziening is gedaan en 
op dat verzoek is beslist. 

Beeldkwaliteitsplan 
De gemeenteraad heeft bij besluit van 

23 maart 2021 het beeldkwaliteitsplan 
‘Meerstal II, Kloosterhaar’ vastge-
steld. Het plan heeft betrekking op 
fase 2 van het woongebied De 
Meerstal en vormt het toetsingskader 
voor de bouw van woningen in het 
plangebied.

Waar in te zien?
Het beeldkwaliteitsplan wordt met 
ingang van donderdag 8 april 2021 op 
de volgende wijzen ter inzage gelegd 
en raadpleegbaar gemaakt:

- digitaal op de gemeentelijke website: 
http://www.hardenberg.nl/wonen-
leven/ruimtelijke-plannen/,

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

 
Beroep
Er staat geen beroep open tegen 
bovengenoemde beleidsregel. 

Wet Geluidhinder

www.hardenberg.nlwww.hardenberg.nl

Wet Milieubeheer

Verkeersmaatregelen

Kennisgeving Mobiel puinbreken 
Burgemeester en wethouders hebben 
kennisgevingen ontvangen voor het 
breken van bouw- en sloopafval met 
een mobiele puinbreker.

De kennisgevingen betreffen:
- het breken van circa 1250 ton 

betonpuin en 1250 ton metselpuin op 
het perceel Van Roijensweg 32 te 
Bergentheim. De werkzaamheden 
duren maximaal 4 werkdagen in de 
periode van 31 maart tot 30 mei 
2021. 

- het breken van circa 5000 ton 
steenachtig materiaal op het perceel 
Hofsteeweg 4 te Collendoorn. De 
werkzaamheden duren maximaal 4 
werkdagen in de periode van 1 april 

tot 1 juli 2021. 
- het breken van circa 1800 ton 

betonpuin/baksteenpuin op het 
perceel Wielenweg 8 in Radewijk. 
De werkzaamheden duren maximaal 
5 werkdagen in de periode van 6 
april tot 6 juli 2021. 

Tegen deze openbare kennisgeving 
kan geen bezwaar of beroep worden 
ingesteld.
In het Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval zijn algemene landelijke 
voorschriften (o.a. geluid) opgenomen 
voor het breken van bouw- en sloopaf-
val. Tegen niet naleving van de voor-
schriften kan door ons bestuursrech-
terlijk worden opgetreden.

Opheffen 
Gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij hebben besloten: door verwijde-
ring van het bord E6 ten behoeve van 
de houder van een gehandicapten- 
parkeerkaart, de volgende locatie op te 
heffen als algemene  gehandicapten-
parkeerplaats: 

- Nabij perceel: Meidoornstraat 18 in 
Lutten

Zie voor het volledige besluit 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 waar- 
tegen 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 voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningsrechter van de 
Arrondissementsrechtbank Zwolle, 
sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB, Zwolle.

>>>

Besluit vaststelling hogere 
grenswaarden 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat met ingang van 8 april 2021 ge- 
durende 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 rood 

voor rood-woning op het perceel 
Hardenbergerveldweg 10 in Vene-
brugge. Ter hoogte van de gevels van 
de woning zal de gevelbelasting de 
voorkeursgrenswaarde overschrijden. 
De maximale te ontheffen geluidbelas-
ting wordt echter niet overschreden. 

Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kunnen belanghebbenden schrif-
telijk beroep indienen bij de  
afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019,  
2500 EA Den Haag.

Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING



- digitaal op de gemeentelijke website: 
http://www.hardenberg.nl/wonen-
leven/ruimtelijke-plannen/,

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

 
Beroep
Er staat geen beroep open tegen 
bovengenoemde beleidsregel. 

BEKEND MAKINGEN

www.hardenberg.nlwww.hardenberg.nl

Hardenberg, 7 april 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,

tot 1 juli 2021. 
- het breken van circa 1800 ton 

betonpuin/baksteenpuin op het 
perceel Wielenweg 8 in Radewijk. 
De werkzaamheden duren maximaal 
5 werkdagen in de periode van 6 
april tot 6 juli 2021. 

Tegen deze openbare kennisgeving 
kan geen bezwaar of beroep worden 
ingesteld.
In het Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval zijn algemene landelijke 
voorschriften (o.a. geluid) opgenomen 
voor het breken van bouw- en sloopaf-
val. Tegen niet naleving van de voor-
schriften kan door ons bestuursrech-
terlijk worden opgetreden.

Het bezwaar moet zijn ondertekend en 
tenminste bevatten de naam en het 
adres van de indiener, de dagtekening, 
een aanduiding van het besluit waar- 
tegen 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 voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningsrechter van de 
Arrondissementsrechtbank Zwolle, 
sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB, Zwolle.

>>>

>>>
Instellen tweerichtingsverkeer
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij hebben besloten tot: 

- het instellen van tweerichtingsverkeer 
op het bromfietspad Beerzerweg 
zuidzijde gelegen tussen de 
aansluitingen met de Nieuweweg en 
N36, te Beerze, door middel van het 
plaatsen van het verkeersbord G12a 
inclusief onderbord ‘ob502’ bijlage 1 
van het RVV 1990.

Zie voor het volledige besluit 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 Arron-
dissementsrechtbank Zwolle, sector 
Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 
GB, Zwolle.

voor rood-woning op het perceel 
Hardenbergerveldweg 10 in Vene-
brugge. Ter hoogte van de gevels van 
de woning zal de gevelbelasting de 
voorkeursgrenswaarde overschrijden. 
De maximale te ontheffen geluidbelas-
ting wordt echter niet overschreden. 

Gedurende de termijn van terinzageleg-
ging kunnen belanghebbenden schrif-
telijk beroep indienen bij de  
afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019,  
2500 EA Den Haag.


