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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
Openingstijden
Tot nader order blijft de
gemeentebalie in MFC
de Baron in Dedemsvaart
gesloten vanwege de
Coronamaatregelen.

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 www.geenlichtindestraat.nl.

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 onder-
staande aanvragen voor een omge-
vingsvergunning zijn ingediend:

Dedemsvaart
- het wijzigen van een winkel in een 

woning op het perceel Moerheim-
straat 8, ontvangen 20 augustus 
2020.

- het kappen van twee berken op het 
perceel Bartokstraat 16, ontvangen 
24 augustus 2020.

Den Velde
- het bouwen van een woning op het 

perceel Rondweg 4a, ontvangen  
24 augustus 2020.

- het bouwen van een woning op het 
perceel Rondweg 4b, ontvangen 
24 augustus 2020.

Gramsbergen
- het plaatsen van een carport op  

het perceel Het Diepen Goor 3, 
ontvangen 18 augustus 2020.

- het kappen van een boom op het 
perceel Loozermars-Noord 48, 
ontvangen 23 augustus 2020.

Hardenberg
- het plaatsen van reclame op het 

perceel Voorstraat 4, ontvangen  
20 augustus 2020.

Heemserveen
- Omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets op het perceel 
Rheezerveenseweg 19, ontvangen  
24 augustus 2020.

Rheezerveen
- het herbouwen van een bijgebouw  

op het perceel Bosrandweg 1i, 
ontvangen 21 augustus 2020.

Sibculo
- het kappen van een fijnspar op het 

perceel Jan Prengerweg 13, 
ontvangen 21 augustus 2020.

Vanwege het coronavirus en de door 
het kabinet getroffen maatregelen, 
wijzigt de manier waarop u binnen-
gekomen aanvragen omgevingsver-
gunningen, 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 voorbereidingspro-
cedure 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:

Balkbrug
- het bouwen van een vervangende 

garage/berging op het perceel 
Coevorderweg 50a.

Bergentheim
- het plaatsen van een vissteiger voor 

mindervalide vissers op de hoek 
Salomonstraat / Kanaalweg West.

Hardenberg
- het bouwen van zes rij-woningen op 

de percelen Erve Odinck 22 t/m  
32 (even).

- het bouwen van tien grondgebonden 
woningen op de percelen Karel 
Doormanlaan 62 t/m 68 (even) en  
M. Hzn. Trompstraat 46 t/m 56 
(even).

- het bouwen van een appartemen- 
tencomplex op het perceel De 
Vechthorst 1 t/m 18 (doorlopend).

- het bouwen van acht geschakelde 
seniorenwoningen op de percelen 
Heemsermarsweg 1c, 1d, 1e, 1f,  
1g, 1h, 1k en 1l.

Rheeze
- het bouwen van een vervangend 

bijgebouw op het perceel Rheezer-
weg 87.

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

De Krim
- het kappen van een eik en het 

weigeren van het kappen van een  
eik en twee kastanjebomen op het 
perceel Posthoornweg 54.

Besluit 21 augustus 2020 verzonden.
Dedemsvaart
- het aanbrengen van nieuwe buiten-

muur, het isoleren van de woning en 
het vervangen van kunststofkozijnen 
op de benedenverdieping op het 
perceel Van Haeringenstraat 44.

- het legaliseren van een tussenlid 
tussen twee bedrijfspanden op  
het perceel Ommerkanaal 22.

Besluiten 24 augustus 2020  
verzonden.
Hardenberg
- het plaatsen van nieuwe handels-

reclame op het perceel Fortuinstraat 
10a.

Besluit 24 augustus 2020 verzonden.
 
Lutten
- het intern verbouwen van de woning 

en het vervangen van de kap op het 
perceel Anerweg-Noord 64. 

Besluit 24 augustus 2020 verzonden.
Mariënberg
- het bouwen van een helft van een 

twee-onder-een-kap woning op het 
perceel Vuursteen 3.

- het bouwen van een helft van een 
twee-onder-een-kap woning op het 
perceel Vuursteen 5.

Besluiten 24 augustus 2020 
verzonden.

- het vervangen van de kapconstructie 
en het plaatsen van een dakkapel  
op de woning op het perceel Ds. P.H. 
Wolfertstraat 28.

Besluit 20 augustus 2020 verzonden.
Slagharen
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Sterkerijstraat 
27.

Besluit 24 augustus 2020 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 inge- 
zien bij de Publieksdienst in het 
gemeentehuis 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 voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de 
voorzieningenrechter van de 
Rechtbank 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:

Slagharen
- het splitsen van een woning op  

het perceel Geert Migchelsweg  
19 en 19b.

Het betreft de verlening van een  
omgevingsvergunning die is voorbe-
reid met de uitgebreide voorberei-
dingsprocedure. De omgevingsve- 
rgunning ligt vanaf 3 september 2020 
ter inzage tijdens openingstijden bij  
de Publieksdienst in het gemeente-
huis, een afspraak kunt u maken  
via  
telefoonnummer 14 0523. 

Het besluit is tevens raadpleegbaar  
op de landelijke site www.ruimtelijke-
plannen.nl op adres of op plan 
identificatienummer(IDN): 
NL.IMRO.0160.OVUP00085-VG01.

Vanaf 4 september 2020 kunnen 
belanghebbenden gedurende 6 weken 
tegen deze beslissing op grond van  
de Algemene wet bestuursrecht een 
beroepschrift indienen bij de Recht-
bank te Zwolle, team Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het 
beroepschrift moet zijn ondertekend 
en moet tenminste 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 bij burge-
meester en wethouders naar voren 
hebben gebracht. Tevens kan binnen 
de genoemde termijn bij de voorzie-
ningenrechter van genoemde recht-
bank een verzoek om voorlopige voor-
ziening worden ingediend. Voor de 
procedures is griffierecht verschuldigd. 
De beschikking wordt na afloop van 
de beroepstermijn van kracht tenzij 
beroep is ingesteld en een verzoek  
om voorlopige voorziening is gedaan. 
De beschikking 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:

Dedemsvaart
- het realiseren van drie woonstudio’s 

op het perceel Langewijk 392e, 392f 
en 392g. 

Dit besluit 6 augustus 2020 verzonden.
- het legaliseren van een gebouw voor 

het stallen van machines op het 
perceel Noord Stegeren 36.

Besluit 25 augustus 2020 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.

>>>



Welzijn Algemene Plaatselijke VerordeningVER
ORDE
NING

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 BSO Den Velde, opvanglocatie Zwolseweg 2, 7786 BH te Den Velde met 
registratienummer 150301911 uit het Landelijk Register Kinderopvang is 
uitgeschreven per 28 augustus 2020. 

Dit, vanwege het feit dat ze momenteel niet in exploitatie zijn.

Aanvraag evenementen
De burgemeester van de gemeente 
Hardenberg maakt bekend dat de 
volgende aanvraag is ontvangen  
voor het organiseren van:

Gramsbergen
- Activiteiten start zondag, in het 

centrum van Gramsbergen, op  
20 september 2020.

Belanghebbenden worden in de  
gelegenheid gesteld om binnen twee 
weken na het verschijnen van deze 
bekendmaking hun zienswijzen over 
het organiseren van de aangevraagde 
activiteit naar voren te brengen. Dit 
mag zowel schriftelijk als mondeling. 
Wilt u mondeling reageren, dan kunt  
u contact opnemen met de afdeling 
Ruimtelijk Domein, T 14 0523.

Hebt u vragen die specifiek betrekking 
hebben op geluid, dan kunt u contact 
opnemen met de afdeling Ruimtelijk 
Domein,  T 14 0523. 

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: 

Hardenberg
- voor het perceel Noorwegenweg 1, 

veranderen bedrijf door nieuwbouw 
productiehal voor metaalbedrijf, 
(zaaknr Z2020-00022896).

- voor het perceel Handelsstraat 58, 
voor het oprichten van een bedrijf 
(vervaardigen van deuren, ramen 
kozijnen), (zaaknr Z2020-00008079).

Bruchterveld
- voor het perceel Broekdijk 3a, slopen 

oude stallen herbouwen loods 
stalling landbouwmachines en 
huisvesting jongvee, (zaaknr Z2020-
00010818).

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.

Verleend Uitgebreide 
voorbereidingsprocedure Wet 

Inspraak beeldkwaliteitsplan 
Vanaf donderdag 3 september 2020 
ligt de inspraakversie van het beeld-
kwaliteitsplan “Hardenberg Mars- 
landen Marshoogte’’ gedurende 6 
weken ter inzage. De laatste dag van 
de termijn is woensdag 14 oktober 
2020.  Het plan heeft betrekking op  
het plandeel Marshoogte van het 
woongebied Marslanden II 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 3 september 
2020 op de volgende wijzen ter inzage 
gelegd en raadpleegbaar gemaakt:
- 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.

 
Zienswijze indienen
Tijdens de inzagetermijn kunnen inge-
zetenen en belanghebbenden op de 
volgende manieren met een zienswijze 
reageren:
- via e-mail (bij voorkeur): ga naar 

http://www.hardenberg.nl/zienswijze-
indienen en gebruik het digitale 
reactieformulier.

- schriftelijk: via de post en richt uw 
reactie aan: Gemeente Hardenberg, 
Postbus 500, 7770 BA Hardenberg”, 
onder vermelding van 
“inspraakreactie beeldkwaliteitsplan 
Hardenberg Marslanden Marshoogte.

-    mondeling: maak een afspraak bij 
de Publieksdienst, telefoon 14 0523

Vastgesteld wijzigingsplan 
Bij besluit van 18 augustus 2020 heeft 
het college van burgemeester en wet-
houders het wijzigingsplan ‘Wijziging 
Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Markeweg 5 Brucht’  
vastgesteld. Bij de vaststelling zijn 
geen wijzigingen ten opzichte van  
het ontwerp aangebracht. Er zijn geen 
zienswijzen over het ontwerpplan  
ingebracht.

Vanaf donderdag 3 september 2020 
ligt het wijzigingsplan ‘Wijziging 
Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Markeweg 5 Brucht’ met 
vaststellingsbesluit ter inzage. Het 
wijzigingsplan heeft betrekking op 

Markeweg 5 in Brucht. Het wijzigings-
plan is bedoeld om een werktuigenber-
ging mogelijk te maken op het perceel. 

Waar ter inzage?
Het wijzigingsplan wordt met ingang 
van donderdag 3 september 2020 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.WBP00041-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 4 september 2020 kan 
gedurende een termijn van 6 weken 
door een belanghebbende beroep 
tegen het vaststellingsbesluit worden 
ingesteld 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 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. 

Ontwerpbestemmingsplan en 
ontwerpbeschikking 
Vanaf donderdag 3 september 2020 
liggen het ontwerpbestemmingsplan 
“Correctieve Herziening 
Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg’’ en ontwerpbeschikking 
omgevingsvergunning voor het ver-
vangen van een werktuigenberging 
op het perceel Stobbenhaarweg 
2-2a Hoogenweg gedurende zes 
weken ter inzage. De laatste dag van 
de termijn is woensdag 14 oktober 
2020.

Bestemmingsplan                                                                                                                     
Het bestemmingsplan heeft betrekking 

op een achttal adressen. Het gaat om 
de volgende 8 adressen, waaronder de 
wijzigingen staan voor het betreffende 
adres:
1.  Posthoornweg 62, De Krim
  Aan dit perceel wordt weer een 

agrarische bestemming toegekend.
2.  Stobbenhaarweg 2 - 2a, 

Hoogenweg
  Aan dit perceel wordt weer een 

agrarische bestemming toegekend 
met de aanduiding “agrarisch hulp- 
en toeleveringsbedrijf”.

3.  Hardenbergerweg 28i, Brucht
  Aan dit perceel wordt weer een 

agrarische bestemming toegekend.
4.  Crullsweg 17, Kloosterhaar
  Op een deel van dit perceel wordt 

weer een bedrijfsbestemming 
toegekend met de aanduiding 
“Bedrijfsdoeleinden – zandwinning”.

5.  Hoofdvaart 192, Dedemsvaart
   Aan dit perceel wordt weer de 

mogelijkheid toegekend om een 
tweede woning te bouwen.

6.  Hardenbergerweg 19 - 19a, 
Bergentheim

  Op dit perceel worden het kinder-
dagverblijf, de parkeerplaats en het 
speelterrein weer bestemd. 

7. Tottenhamstraat 8a, Dedemsvaart
  In de regels wordt voor dit perceel 

het aantal bedrijfswoningen aange-
past naar 1.

8. 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.

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 ontwerpbestemmingsplan 
te combineren. Dit betekent dat de 
voorbereiding, bekendmaking en vast-
stelling van de besluiten worden 

gebundeld. 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. Daarom wordt nu, 
gelijktijdig met het ontwerpbestem-
mingsplan, een ontwerp van de te 
verlenen omgevingsvergunning ter 
inzage gelegd.

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van 3 september 2020 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.0160.0000BP00359-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 3 september 2020 gedu-
rende 6 weken op papier ter inzage 
gelegd. De stukken zijn uitsluitend op 
afspraak in te zien bij de publieks-
dienst 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 

http://www.hardenberg.nl/zienswijze-
indienen en gebruik het digitale 
reactieformulie.

- 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 ontwerpbestemmingsplan 
Correctieve Herziening 
Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg en ontwerpbeschikking 
omgevingsvergunning voor het 
vervangen van een 
werktuigenberging”.

- 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.

Ontwerpbestemmingsplan 
Vanaf donderdag 3 september 2020 
ligt het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Hardenberg, 
Hofsteeweg 2-4, Collendoorn’ gedu-
rende zes weken ter inzage. De laatste 
dag van de termijn is woensdag 14 
oktober 2020. Het bestemmingsplan 
heeft betrekking op de percelen 
Hofsteeweg 2 en 4 in Collendoorn en 
is bedoeld om de agrarische bestem-
ming te herzien naar een woonbestem-
ming, de landschap-ontsierende 
bebouwing inclusief één bedrijfswo-
ning te slopen (deze woning wordt 
herbouwd) en een compensatiewoning 
in het kader van rood voor rood moge-
lijk te maken. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag  3 septem-
ber 2020 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.0160.0000BP00349-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 

http://www.hardenberg.nl/ziens- 
wijze-indienen 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 
Hofsteeweg 2-4, Collendoorn”.

- 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.

>>>
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 voor-
lopige 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.

Ruimtelijke OrdeningVER
ORDE
NING



BEKEND MAKINGEN

Hebt u vragen die specifiek betrekking 
hebben op geluid, dan kunt u contact 
opnemen met de afdeling Ruimtelijk 
Domein,  T 14 0523. 

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: 

Hardenberg
- voor het perceel Noorwegenweg 1, 

veranderen bedrijf door nieuwbouw 
productiehal voor metaalbedrijf, 
(zaaknr Z2020-00022896).

- voor het perceel Handelsstraat 58, 
voor het oprichten van een bedrijf 
(vervaardigen van deuren, ramen 
kozijnen), (zaaknr Z2020-00008079).

Bruchterveld
- voor het perceel Broekdijk 3a, slopen 

oude stallen herbouwen loods 
stalling landbouwmachines en 
huisvesting jongvee, (zaaknr Z2020-
00010818).

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.

Verleend Uitgebreide 
voorbereidingsprocedure Wet 

algemene bepalingen omgevingsrecht  
voor een fase 1 vergunning (milieu, 
revisie) 
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg maken bekend dat zij in 
het kader van de Wet algemene bepa-
lingen omgevingsrecht (Wabo) een 
omgevingsvergunning met de uitge-
breide procedure hebben verleend 
voor een fase 1 vergunning (milieu, 
revisie) op het perceel 
Radewijkerweg 7-9 te Radewijk.

De aanvraag, het besluit en de bijbe-
horende stukken liggen tot zes weken 
na de dag van publicatie ter inzage in 
het gemeentehuis van de gemeente 
Hardenberg. Wanneer u de documen-
ten in het gemeentehuis  wilt inzien, 
vragen wij u een afspraak te maken via 
het telefoonnummer: 14-0523. 
Desgewenst kunt u de documenten 
digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u 
opvragen bij omgevingsloket@odijssel-
land.nl onder vermelding van zaak-
nummer Z2019-00008408.

Belanghebbenden, die tijdig tegen het 
ontwerpbesluit hun zienswijzen hebben 
ingediend, dan wel kunnen aantonen 
redelijkerwijs niet in staat zijn geweest 
hun zienswijze naar voren te brengen, 
kunnen beroep indienen bij de recht-
bank Overijssel, sector Bestuursrecht, 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Dit 
kan ook digitaal ingediend worden bij 
de rechtbank met  het beroepschrift-

formulier. U heeft hier een DigiD voor 
nodig. De termijn voor het indienen 
van beroep bedraagt zes weken en 
vangt aan met ingang van de dag na 
publicatie van het besluit. Tevens kan 
degene die beroep heeft ingesteld een 
verzoek om voorlopige voorziening 
indienen bij de Voorzieningenrechter 
van voornoemde sector. De omge-
vingsvergunning treedt in werking met 
ingang van de dag na die waarop de 
beroepstermijn afloopt. Indien binnen 
de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening bij de 
Voorzieningenrechter is ingediend, 
treedt het besluit niet in werking voor-
dat op dat verzoek is beslist. 
Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 525 1050. Houd het 
zaaknummer bij de hand.

Ontwerpbeschikking uitgebreide 
voorbereidingsprocedure Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht 
voor een ‘omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets’ en ‘handelingen 
met gevolgen voor beschermde 
natuurgebieden 
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg hebben het voornemen de 
omgevingsvergunning te verlenen voor 
de onderdelen ‘omgevingsvergunning 
beperkte milieutoets’ en ‘handelingen 
met gevolgen voor beschermde 
natuurgebieden’ voor het bedrijf aan 
de Oostwijk 29 in Dedemsvaart.
Het bedrijf gaat uitbreiden met vlees-

varkens. Er wordt een luchtwasser 
geplaats op een gedeelte van de 
varkensstal.

De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen tot zes 
weken na publicatie ter inzage in het 
gemeentehuis van de gemeente 
Hardenberg. Wanneer u de documen-
ten in het gemeentehuis wilt inzien, 
vragen wij u een afspraak te maken  
via het telefoonnummer 14 0523. 
Desgewenst kunt u de documenten 
digitaal toegestuurd krijgen. Dit kunt u 
opvragen bij omgevingsloket@odijssel-
land.nl onder vermelding van het zaak-
nummer Z2019-00002800.
U kunt binnen zes weken vanaf de dag 
van publicatie, schriftelijk of mondeling 
inhoudelijke opmerkingen en reacties 
tegen dit voornemen indienen bij 

Omgevingsdienst IJsselland, Postbus 
40252, 8004 DG Zwolle. U kunt uw 
reactie sturen naar omgevingsloket@
odijsselland.nl.

Gewezen wordt op het feit dat alleen 
belanghebbenden die zienswijzen 
hebben ingebracht tegen het ontwerp-
besluit of aan wie redelijkerwijs niet 
verweten kan worden dat zij geen 
zienswijzen hebben ingebracht op het 
ontwerpbesluit, te zijner tijd beroep 
kunnen instellen tegen het definitieve 
besluit. 

Nadere inlichtingen Omgevingsdienst 
IJsselland: 088 525 1050. Houd het 
zaaknummer bij de hand.

zienswijze heeft gevolgen voor de 
ontvankelijkheid van het beroep bij de 
bestuursrechter.

Ontwerpbestemmingsplan 
Vanaf donderdag 3 september 2020 
ligt het ontwerpbestemmingsplan 
‘Buitengebied Hardenberg, 
Hofsteeweg 2-4, Collendoorn’ gedu-
rende zes weken ter inzage. De laatste 
dag van de termijn is woensdag 14 
oktober 2020. Het bestemmingsplan 
heeft betrekking op de percelen 
Hofsteeweg 2 en 4 in Collendoorn en 
is bedoeld om de agrarische bestem-
ming te herzien naar een woonbestem-
ming, de landschap-ontsierende 
bebouwing inclusief één bedrijfswo-
ning te slopen (deze woning wordt 
herbouwd) en een compensatiewoning 
in het kader van rood voor rood moge-
lijk te maken. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag  3 septem-
ber 2020 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.0160.0000BP00349-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 

http://www.hardenberg.nl/ziens- 
wijze-indienen 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 
Hofsteeweg 2-4, Collendoorn”.

- 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.

Hardenberg, 2 september 2020

Burgemeester en wethouders voornoemd, 

De secretaris, De burgemeester,

Wet Milieubeheer


