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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 uitbreiden van een ligboxenstal 

op het perceel Zelhorstweg 1, 
ontvangen 29 april 2021.

- het bouwen van een vervangende 
schuur op het perceel Zwolseweg 
127, ontvangen 3 mei 2021.

Bergentheim
- het uitbreiden van een woning op  

het perceel Kanaalweg-Oost 21, 
ontvangen 3 mei 2021.

Dedemsvaart
- het bouwen van een vervangende 

schuur en overkapping op het 
perceel Judith van Marlelaan 5, 
ontvangen 23 april 2021.

- het bouwen van een vrijstaande 
woning op het perceel Kaapstander 
15, ontvangen 28 april 2021.

- het bouwen van een woning op het 
perceel Kaapstander 1, ontvangen  
29 april 2021.

- het uitbreiden van de woning op het 
perceel Jonkerswijk 39, ontvangen 
29 april 2021.

Diffelen
- het verschuiven van de woning op 

het bouwvlak (wijziging op reeds 
verleende vergunning) op het perceel 
Kleine Esweg 5, ontvangen 29 april 
2021.

- het verschuiven van de woning op 
het bouwvlak (wijziging op reeds 
verleende vergunning) op het perceel 
Kleine Esweg 3, ontvangen 3 mei 
2021.

Gramsbergen
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel De Maten 69, 
ontvangen 3 mei 2021.

Hardenberg
- het plaatsen van een nieuwe entree 

en een trapopgang in het bestaande 
pand op het perceel Lange Spruit 1, 
ontvangen 1 mei 2021.

Hoogenweg
- het bouwen van een vervangende 

schuur op het perceel Hoogenweg 7, 
ontvangen 28 april 2021.

Kloosterhaar
- het uitbreiden van de woning met 

een serre op het perceel Schutstraat 
6a, ontvangen 28 april 2021.

Lutten
- het vervangen van de kozijnen van 

de woning en het plaatsen van een 

erker op het perceel Zwarte Dijk 1, 
ontvangen 28 april 2021.

Radewijk
- het renoveren van de Toeslagbrug 

nabij Toeslagweg 7, ontvangen  
3 mei 2021.

Schuinesloot
- het verbouwen van een deel van  

een boerderij tot kinderdagopvang/
buitenschoolse opvang op het 
perceel Schuineslootweg 76,  
ont-vangen 4 mei 2021.

- het verschaffen van een dagverblijf 
aan meer dan 10 personen jonger 
dan 12 jaar op het perceel Schuine-
slootweg 76, ontvangen 4 mei 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 aange-
geven 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 mogelijk-

heid tot het indienen van zienswijzen 
gegeven. Van het ontwerpbesluit en  
de ter inzage legging wordt in deze 
uitgave kennis gegeven. Het ontwerp-
besluit 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 be- 
palingen omgevingsrecht hebben 
besloten voor de volgende aanvragen 
de beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:

Balkbrug
- het plaatsen van een hekwerk  

op het perceel Sponturfwijk 2.
- het bouwen van een kapschuur  

op het perceel Sponturfwijk 2.
- het bouwen van een bijgebouw  

op het perceel Maria Hoeve 5.
Hardenberg
- het veranderen van gebruik van 

partycentrum naar kringloopwinkel 
incl. bouwkundige aanpassingen op 
het perceel Zwingel 2.

- het verplaatsen van een bestaande 
kapschuur en het plaatsen 4 licht-
masten op het perceel Europaweg 
10.

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

Ane
- het uitbreiden van de woning op  

het perceel De Vaart 5.
Besluit 29 april 2021 verzonden.
Balkbrug
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Zwolseweg 
118a.

- het verbouwen/uitbreiden van de 
woning op het perceel Achterweg 11.

Besluiten 4 mei 2021 verzonden.
Brucht
- het kappen van één eik en het 

weigeren van het kappen van twee 
eiken op het perceel 
Bruchterbeekweg 1.

Besluit 3 mei 2021 verzonden.
Dedemsvaart
- het kappen van een apenboom op 

het perceel Rheezerend 138.
Besluit 28 april 2021 verzonden.

Hardenberg
- het kappen van twee dennenbomen 

op het perceel Bruchterweg 85.
Besluit 28 april 2021 verzonden.
Lutten
- het uitbreiden van een woning op  

het perceel Gouden Regenstraat 3.
- het bouwen van een vervangende 

bergruimte met carport op het 
perceel Keienweg 21.

Besluiten 4 mei 2021 verzonden.
Slagharen
- het bouwen van een vervangende 

schuur op het perceel Staarmans- 
weg 8.

- het bouwen van een twee-onder-een-
kap woning op de percelen 
Sterkerijstraat 13 en 15.

Besluiten 29 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 Harden-
berg, Postbus 500, 7770 BA Harden-
berg. 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.

Beeldkwaliteitsplan 
De gemeenteraad heeft bij besluit van 
13 april 2021 het beeldkwaliteitsplan 
‘Hardenberg Marslanden Havezate Es’ 
vastgesteld. Het plan heeft betrekking 
op de nieuwe woonwijk Havezate Es  
in Hardenberg en vormt het toetsings-
kader voor de bouw van woningen in 
het plangebied.

Waar in te zien?
Het beeldkwaliteitsplan wordt met 
ingang van donderdag 13 mei 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.

 
Gewijzigd Vastgesteld 
bestemmingsplan 
Bij besluit van 13 april 2021 heeft de 
gemeenteraad het bestemmingsplan 
‘Hardenberg, Marslanden II,  
Havezate Es’ vastgesteld. Bij de  
vaststelling zijn wijzigingen ten opzich-
te van het ont-werp aangebracht.  
Deze wijzigingen omvatten aanpassin-
gen in de regels met betrekking tot 

archeologie en het toevoegen van een 
regel met betrekking tot het uitsluiten 
van geurgevoelige bebouwing in een 
specifieke zone en aanpassingen aan 
de verbeelding op ondergeschikte 
onderdelen qua archeologie en  
grenzen van bestemmingsvlakken.

Vanaf donderdag 13 mei 2021 ligt  
het bestemmingsplan met vast- 
stellingsbesluit ter inzage. Het bestem-
mingsplan heeft betrekking op het 
gebied direct ten zuiden van de 
Havezateweg en voorziet in de  
bouw van maximaal 90 woningen  
in het luxere segment. 

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met 
ingang van donderdag 13 mei 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.0160.0000BP00313-VG01 

>>>

Ruimtelijke OrdeningVER
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Verkeersmaatregelen

Besluit vaststelling hogere 
grenswaarden 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat met ingang van 13 mei 2021 gedu-
rende zes weken voor eenieder in het 
gemeentehuis in Hardenberg 
(Publieksdienst, Stephanuspark 1) 
besluit tot vaststelling van hogere 
grenswaarden als bedoeld in de Wet 

geluidhinder en het Besluit geluidhin-
der ter inzage ligt. 

Het besluit houdt verband met de 
ontwikkeling van het woongebied 
Havezate Es in Hardenberg. Ter hoogte 
van een aantal nieuw te bouwen 
woningen (nabij de Havezateweg) zal 
de gevelbelasting in 2030 de voor-
keursgrenswaarde overschrijden.  

De maximale te ontheffen geluidbelas-
ting wordt echter niet overschreden. 

Gedurende de termijn van terinzage-
legging kunnen belanghebbenden 
schriftelijk beroep indienen bij de afde-
ling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State.

Uitschrijving Landelijk Register 
Kinderopvang (LRK)
Het college van de gemeente 
Hardenberg maakt op grond van artikel 
3:12 van de Algemene Wet 
Bestuursrecht bekend dat, KDV Palet, 

Rembrandtstraat 35, 7771 XE te 
Hardenberg met registratienummer 
101799329 uit het Landelijk Register 
Kinderopvang is uitgeschreven per  
30 april 2021. Dit, vanwege te weinig 
aanmeldingen.

Openbare laadplek 
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend 
dat zij hebben besloten tot het plaat-
sen van een openbare laadvoorziening 
en het reserveren van een parkeervak, 
ten behoeve van het opladen van elek-
trische voertuigen, op de volgende 
locatie:

- nabij Dille 11 in Hardenberg.

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 voor- 
lopige voorziening worden gevraagd  
bij de voorzieningsrechter van de 
Arrondissementsrechtbank Zwolle, 
sector Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB, Zwolle.

Hardenberg, 12 mei 2021

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,

>>>

- 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 14 mei 2021 kan gedu-
rende een termijn van 6 weken beroep 
tegen het vaststellingsbesluit worden 
ingesteld bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. 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 voorzienin-
genrechter van de Afdeling bestuurs-
rechtspraak een verzoek om voorlopi-
ge voorziening is gedaan en op dat 
verzoek is beslist. 

Crisis- en herstelwet
Op dit besluit is de Crisis- en herstel-
wet van toepassing. Dit betekent, dat 
de belanghebbende in het beroep-
schrift moet aangeven welke beroeps-
gronden hij aanvoert tegen het besluit. 
Na afloop van de termijn van zes 
weken kunnen geen nieuwe beroeps-
gronden meer worden aangevoerd. 
Vermeld in het beroepschrift dat de 
Crisis- en herstelwet van toepassing is.


