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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 - 16.45 uur
  17.30 - 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 - 17.00 uur
  17.45 - 19.30 uur
Woe  13.00 - 17.00 uur
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 tijdelijk alleen telefonisch mogelijk 
indien het bouwplan of schetsplan van 
voldoende bouwkundige 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

www.hardenberg.nlwww.hardenberg.nl

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:

Balkbrug
- het plaatsen van veertien 

zonnepanelen op het perceel Oud 
Avereest 29, ontvangen 10 
november 2022.

- het kappen van een eik op het 
perceel Zwolseweg 153, ontvangen 
15 november 2022.

Dedemsvaart
- het kappen van een krulwilg op het 

perceel Zwiersstraat 7, ontvangen 9 
november 2022.

- het bouwen van zes rijwoningen op 
de percelen Lupinestraat 1 en 3 en 
Zwiersstraat 22a, 22b, 22c en 22d, 
ontvangen 11 november 2022.

- het kappen van 5 sparren op het 
perceel Langewijk 312a, ontvangen 
11 november 2022.

Hardenberg
- het toevoegen van 1 woning in een 

bedrijfspand  op het perceel Zwingel 
15, ontvangen 7 november 2022.

- het kappen van één boom op het 
perceel Knopkruid 25, ontvangen 13 
november 2022.

- het bouwen van een tuinhuis  op het 
perceel Lavendel 131, ontvangen 14 
november 2022.

Heemserveen
- het bouwen van een vervangende 

blokhut en het uitbreiden van een 
buitenberging op het perceel 
Ommerweg 1, ontvangen 11 
november 2022.

Loozen
- het plaatsen van zonnepanelen in een 

veldopstelling op het perceel 
Kooiweg 1, ontvangen 2 november 
2022.

Lutten
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel Hazelaarstraat 
5, ontvangen 10 november 2022.

- het bouwen van een vrijstaande 
woning op het perceel Plataanstraat 
37, ontvangen 10 november 2022.

- het bouwen van een vervangende 
schuur op het perceel Zwarte Dijk 
14, ontvangen 14 november 2022.

Radewijk
- het kappen van vier eiken op de 

percelen Lindeldijk 12 en 14, 
ontvangen 11 november 2022.

Rheezerveen
- het plaatsen van een tijdelijke unit op 

het perceel Elfde Wijk 42c R50, 
ontvangen 2 november 2022.

Schuinesloot
- het plaatsen van zonnepanelen op 

het perceel Tweede Blokweg 11, 
ontvangen 16 november 2022.

Sibculo
- het wijzigen van een recreatiewoning 

naar een permanente woning op het 
perceel Korhoen 57, ontvangen 8 
november 2022.

Slagharen
- het kappen van één boom op het 

perceel Vergouwlaan 1e, ontvangen 
10 november 2022.

- het plaatsen van lichtmastreclame 
Wok Inn Hardenberg op het perceel 
Zwarte Dijk mastnummer 16, 
ontvangen 14 november 2022.

De aanvragen kunnen worden ingezien 
in het gemeentehuis na een telefoni-

sche afspraak met de Publieksdienst, 
telefoon 14 0523.

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. 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 bepa-
lingen omgevingsrecht hebben beslo-
ten voor de volgende aanvragen de 
beslistermijn te verlengen met een 
termijn van maximaal zes weken:

Collendoorn
- het tijdelijk plaatsen van een woonunit 

op het perceel Hofsteeweg 1a.
Dedemsvaart
- het tijdelijk gebruiken van een 

zeecontainer als opslag (4 jaar en 4 
maanden) op het perceel 
Zuidwolderstraat 8.

- het bouwen van een woning op het 
perceel Einsteinstraat 18.

Hardenberg
- het verbouwen van een garagebox 

tot appartement  op het perceel 
Hessenweg 75d.

- het plaatsen van 2 silo's en 
omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets op het perceel Jan 
Weitkamplaan 18.

- het verbouwen van het voormalige 
postkantoor tot 9 appartementen en 
commerciële ruimtes op de percelen 
Voorstraat 38, 38a, 40, 40a, 40b, 
40c, 40d, 40e, 40f, 40g 40h, 40j.

Heemserveen
- het oprichten en in werking houden 

van een kleine experimentele 
windmolen op het perceel 
Rheezerveenseweg 2a.

Radewijk
- het kappen van twee eiken op het 

perceel Radewijkerweg 25.

Ontwerpbeschikking 
Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat met ingang van 24 november 2022 
voor een ieder, gedurende zes weken 
tijdens openingstijden bij de 
Publieksdienst in het gemeentehuis, 
ter inzage ligt de volgende ontwerpbe-
schikking met bijbehorende stukken:

Lutten
- het bouwen van een woning op het 

perceel Zwarte Dijk 38b.

Gemotiveerde schriftelijke en/of 
mondelinge zienswijzen tegen de 
ontwerpbeschikking kunnen door een 

ieder tot en met 4 januari 2023 worden 
ingediend bij burgemeester en 
wethouders. Schriftelijke zienswijzen 
moeten worden gericht aan het colle-
ge van burgemeester en wethouders, 
Postbus 500, 7770 BA Hardenberg. 
Voor het naar voren brengen van een 
mondelinge zienswijze kan een 
afspraak worden gemaakt bij de 
Publieksdienst, telefoon 14 0523. In 
de zienswijzen moet worden aangege-
ven op welke onderdelen van het 
ontwerpbesluit de zienswijzen betrek-
king hebben. Wij maken u erop attent 
dat slechts beroep tegen de uiteinde-
lijke beschikking kan worden inge-
diend als ook een zienswijze is inge-
bracht tegen de ontwerpbeschikking 
en men belanghebbende is.

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 

mantelzorgwoning op het perceel De 
Kolonie 3a. 

Besluit 10 november 2022 verzonden.
Bergentheim
- het verbouwen van een 

woonboerderij op de percelen 
Boerendijk 34 en 36. 

Besluit 14 november 2022 verzonden.
Bruchterveld
- het uitbreiden van de woning op het 

perceel Hoopsteeweg 50. 
Besluit 14 november 2022 verzonden.
Collendoorn
- het bouwen van een hooiberg en 

bakhuis op het perceel 
Collendoornerdijk 4. 

Besluit 16 november 2022 verzonden.
Dedemsvaart
- het plaatsen van een airco buitenunit 

op het perceel De Meerkoet 10. 
Besluit 16 november 2022 verzonden.
Hardenberg
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel 
Heemsermarsweg 1b. 

Besluit 10 november 2022 verzonden.
- het kappen van één eik op het 

perceel Lindenlaan 38. 
Besluit 11 november 2022 verzonden.
- het uitbreiden van de woning op het 

perceel Knopkruid 33. 

Besluit 15 november 2022 verzonden.
- het plaatsen van een dakkapel op 

het perceel Moonenlaan 192. 
Besluit 16 november 2022 verzonden.
Radewijk
- het kappen van vier wilgen en 

eenentwintig berkenbomen  op het 
perceel Radewijkerweg 6. 

Besluit 11 november 2022 verzonden.
- het bouwen van een vrijstaande 

woning op het perceel 
Stobbenhaarweg 7c. 

- het bouwen van een vrijstaande 
woning en het plaatsen van 
zonnepanelen in een veldopstelling 
op het perceel Stobbenhaarweg 7d. 

Besluiten 15 november 2022 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 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 bezwaar-
schrift moet zijn ondertekend en moet 
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. 
Een bezwaarschrift kan ook digitaal 
worden ingediend via www.harden-
berg.nl via het digitaal loket. Voor het 
digitaal indienen van een bezwaar-
schrift is een DigiD nodig.

Daarnaast kan er - onder voorwaarde 
dat een bezwaarschrift bij burgemees-
ter en wethouders wordt ingediend - 
in spoedeisende gevallen een voorlo-
pige 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.

Algemene Plaatselijke VerordeningVER
ORDE
NING

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

Bergentheim
-  Winterloop vanaf de locatie 

Sportlaan 7a, op 14 januari 2023.
Hardenberg
- Winterfestijn op de locatie Markt, van 

16 december 2022 t/m 7 januari 
2023.

Belanghebbenden worden in de gele-
genheid 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. 

De aanvragers worden in kennis gesteld 
van de aard van de bedenkingen.
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Verkeersmaatregelen

Ruimtelijke OrdeningVER
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Plan tot vestigen recht van erfpacht
De gemeente Hardenberg wil een 
recht van erfpacht vestigen op een 
perceel gemeentegrond voor een bij 
de gemeente bekende partij. Het 
perceel grond is ongeveer 226 m2 
groot. Het verlenen van het recht van 
erfpacht op dit perceel is noodzakelijk 
om het hebben en houden van een 
postduivenhoudersvereniging mogelijk 
te maken. Het betreft een verlenging 
van het huidige recht van erfpacht 
onder nieuwe voorwaarden. 

Locatie:
Plaatselijk bekend als de Latyrusstraat 
16 te Dedemsvaart, bij het Kadaster 
bekend als gemeente Ambt-Avereest, 
sectie H, nummer 5321;

Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar 
www.hardenberg.nl.
 
Plan tot vestigen recht van erfpacht
De gemeente Hardenberg wil een 
recht van erfpacht vestigen op een 
perceel gemeentegrond voor een bij 
de gemeente bekende partij. Het 
perceel grond is ongeveer 200 m2 
groot. Het verlenen van het recht van 
erfpacht op dit perceel is noodzakelijk 
om het hebben en houden van een 
Jeu de Boulesvereniging mogelijk te 
maken. Het betreft een verlenging van 
het huidige recht van erfpacht onder 
nieuwe voorwaarden. 

Locatie:
Plaatselijk bekend als de Boshoek 4 te 
Hardenberg, bij het Kadaster bekend 
als gemeente Ambt-Hardenberg, sectie 
AE, nummer 572;

Voor meer informatie verwijzen wij u 
naar 
www.hardenberg.nl.

Rectificatie Ontwerpbeschikking
Deze bekendmaking vervangt de 
bekendmaking die gepubliceerd is op 
16 november 2022. 

Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat met ingang van 24 november 2022 
voor een ieder, gedurende zes weken 
tijdens openingstijden bij de 
Publieksdienst in het gemeentehuis, 
ter inzage ligt de volgende ontwerpbe-
schikking met bijbehorende stukken: 

Bergentheim
- Het splitsen van de woning op het 

perceel Kanaalweg-West 86 en 86a.

Gemotiveerde schriftelijke en/of 
mondelinge zienswijzen tegen de 
ontwerpbeschikking kunnen door een 
ieder tot en met 4 januari 2023 
worden ingediend bij burgemeester 
en wethouders. Schriftelijke zienswij-
zen moeten worden gericht aan het 
college van burgemeester en wethou-
ders, Postbus 500, 7770 BA 
Hardenberg. Voor het naar voren 
brengen van een mondelinge ziens-
wijze kan een afspraak worden 
gemaakt bij de Publieksdienst, tele-
foon 14 0523. In de zienswijzen moet 
worden aangegeven op welke onder-
delen van het ontwerpbesluit de 
zienswijzen betrekking hebben. Wij 
maken u erop attent dat slechts 
beroep tegen de uiteindelijke 
beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht 
tegen de ontwerpbeschikking en/of 
men belanghebbende is.

Ontwerpbestemmingsplan 
Vanaf donderdag 24 november 2022 
ligt het ontwerpbestemmingsplan 
"Buitengebied Hardenberg, 
Collendoornerdijk 4 en 6 
Collendoorn" gedurende zes weken 
ter inzage. De laatste dag van de 

termijn is woensdag 4 januari 2023. 
Het bestemmingsplan is bedoeld om 
voor Collendoornerdijk 4 een verschui-
ving van het woonbestemmingsvlak 
mogelijk te maken en voor 
Collendoornerdijk 6 de wijziging van 
een agrarische bestemming in een 
woonbestemming.

Waar ter inzage?
Het ontwerpbestemmingsplan wordt 
met ingang van donderdag 24 novem-
ber 2022 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 adres of via het 
identificatienummer 
NL.IMRO.0160.0000BP00420-OW01. 

- op papier in te zien bij de 
publieksdienst in het gemeentehuis 
in Hardenberg. Dit is uitsluitend op 
afspraak. Maak een afspraak via 
telefoonnummer 14 0523.

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/
zienswijze-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, 
Collendoornerdijk 4 en 6 
Collendoorn";

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

Ontwerpwijzigingsplan 
Vanaf donderdag 24 november 2022 ligt 
het ontwerpwijzigingsplan "Wijziging 
Bestemmingsplan Buitengebied 
Hardenberg, Hardenbergerveldweg 8 
Venebrugge" gedurende zes weken ter 
inzage. De laatste dag van de termijn is 
woensdag 4 januari 2023. Het wijzi-
gingsplan heeft betrekking op het 
perceel Hardenbergerveldweg 8 in 
Venebrugge en is bedoeld om een 
woning mogelijk te maken in ruil voor 
sloop van landschapsontsierende 
bebouwing. 

Waar ter inzage?
Het ontwerpwijzigingsplan wordt met 
ingang van donderdag 24 november 
2022 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 adres of via het 
identificatienummer NL.IMRO.0160.
WBP00056-OW01; 

- op papier in te zien bij de 
publieksdienst in het gemeentehuis 
in Hardenberg. Dit is uitsluitend op 
afspraak. Maak een afspraak via 
telefoonnummer 14 0523.

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/
zienswijze-indienen.html en gebruik 
het digitale reactieformulier;

- 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 wijzigingsplan 
Buitengebied Hardenberg, 
Hardenbergerveldweg 8 

Venebrugge";
- mondeling: maak een afspraak bij de 

publieksdienst, telefoon 14 0523.

Vastgesteld bestemmingsplan
Bij besluit van 8 november 2022 heeft 
de gemeenteraad het bestemmings-
plan "Hardenberg, bouw twee 
woningen hoek De Brink – 
Heemsermarsweg" vastgesteld. Bij 
de vaststelling zijn géén wijzigingen 
ten opzichte van het ontwerp aange-
bracht. Er zijn geen zienswijzen over 
het ontwerpplan ingebracht.

Vanaf donderdag 24 november 2022 
ligt het bestemmingsplan met vaststel-
lingsbesluit ter inzage. Het bestem-
mingsplan heeft betrekking op 2 
percelen aan de Heemsermarsweg in 
Hardenberg.  Het bestemmingsplan is 
bedoeld om de bouw van 2 vrijstaan-
de woningen mogelijk te maken op het 
perceel. 

Waar ter inzage?
Het bestemmingsplan wordt met 
ingang van donderdag 24 november 
2022 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 adres of via het 
identificatienummer 
NL.IMRO.0160.0000BP00411-VG01. 

- op papier in te zien bij de 
publieksdienst in het gemeentehuis 
in Hardenberg. Dit is uitsluitend op 
afspraak. Maak een afspraak via 
telefoonnummer 14 0523.

Beroep
Vanaf vrijdag 25 november 2022  
kunnen belanghebbenden gedurende 
een termijn van 6 weken beroep 
instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State. 
Beroep instellen kan door een onder-
tekende brief te sturen met uw naam, 
adres en contactgegevens, de datum, 
een omschrijving van het besluit 
waarmee u het niet eens bent én 
waarom u het daar niet mee eens 
bent naar de Raad van State, 
Afdeling bestuursrechtspraak, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 
Meer informatie over het instellen van 
beroep vindt u op de website van de 
Raad van State. Let op: beroep kan 
niet worden ingesteld per e-mail.

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 voorzieningenrechter van de 
Afdeling bestuursrechtspraak een 
verzoek om voorlopige voorziening 
is gedaan. 

Besluit mobiel breken bouw- en 
sloopafval
Ter voldoening aan het bepaalde in 
artikel 8.41 van de Wet milieubeheer 
maken burgemeester en wethouders 
van Hardenberg bekend dat zij de 
volgende melding hebben ontvangen 
in het kader van het Besluit mobiel 
breken bouw- en sloopafval:
 
•  Pothofweg 11,  

voor het breken van circa 800 ton 
steenachtig materiaal gedurende 
2 dagen in de periode van 28 
november 2022 tot en met 31 janu-
ari 2023. ( zaaknummer Z2022-
00010757)

Tegen deze melding kunt u geen 
bezwaar indienen of beroep instellen.

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

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 bedrijfslocaties meldingen 
zijn ontvangen in het kader van het 
Activiteitenbesluit milieubeheer: 

Balkbrug
- Oud Avereest 60, het bouwen van 

een nieuwe stal voor het vergroten 
van het dierenwelzijn van de 
aanwezige paarden en pony’s door 
ze meer comfort te kunnen bieden. 
(zaaknummer Z2022-00009277)

Hardenberg
- Bruchterweg 102, het oprichten van 

een autoagaragebedrijf (zaaknummer 
Z2022-00001729)

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: 088 525 1050. Graag het 
zaaknummer bij de hand houden.

Maatwerkvoorschrift reguliere 
procedure
Burgemeester en wethouders van 
Hardenberg hebben een maatwerkvoor-
schrift in het kader van het Besluit alge-
mene regels voor inrichtingen milieube-
heer (het Activiteitenbesluit) opgelegd 
voor het bedrijf op het perceel:

Noorwegenweg 52 in Hardenberg
- het maatwerkvoorschrift heeft 

betrekking op het geluidsniveau 
dat het bedrijf mag veroorzaken. 

Verzonden op 15 november 2022.

Het besluit ligt ter inzage in het gemeen-
tehuis. Wanneer u de documenten in 
het gemeentehuis wilt inzien, vragen wij 

u een afspraak te maken via het tele-
foonnummer: 14 0523. Desgewenst 
kunt u de documenten digitaal toege-
stuurd krijgen. Dit kunt u opvragen bij 
omgevingsloket@odijsselland.nl onder 
vermelding van zaaknummer
Z2021-00010482-004. 

Bent u het niet eens met dit besluit?
Op grond van de Algemene wet 
bestuursrecht kunt u tegen dit besluit 
een bezwaarschrift indienen bij ons 
college. Ook derde-belanghebbenden 
kunnen van deze gelegenheid 
gebruik maken. 

De termijn voor het indienen van een 
bezwaarschrift bedraagt zes weken. 
Deze termijn vangt aan op de dag na 
de dag waarop het besluit is verzonden. 

Het bezwaarschrift moet ondertekend 
zijn en dient in ieder geval te bevatten:
de naam en het adres van de indiener; 
de dagtekening; een aanduiding/
omschrijving van het besluit waarte-
gen bezwaar wordt gemaakt; de gron-
den van het bezwaar.

Het bezwaarschrift moet gericht 
worden aan het college van burge-
meester en wethouders gemeente 
Hardenberg, ter attentie van de 
Commissie Bezwaarschriften, Postbus 
500, 7770 BA Hardenberg. U kunt een 
bezwaarschrift ook digitaal indienen 
via www.hardenberg.nl en dan via het 
digitaal loket. Voor het digitaal indie-
nen van een bezwaarschrift is DigiD 
nodig. Voor zover het bezwaar zich 
richt tegen de opgelegde leges, kunt u 
het richten aan de heffingsambtenaar 
van de gemeente Hardenberg. 

Verder kan op grond van artikel 8:81 
van de Algemene wet bestuursrecht 
aan de voorzieningenrechter van de 
rechtbank te Zwolle verzocht worden 
een voorlopige voorziening te treffen, 
indien "onverwijlde spoed, gelet op de 
betrokken belangen, dat vereist". Het 
vragen van een voorlopige voorziening 
aan de voorzieningenrechter van de 
rechtbank is mogelijk, indien u binnen 
de genoemde termijn van zes weken 
ook een bezwaarschrift indient. 

Bij het verzoek om voorlopige voorzie-
ning dient een afschrift van het 
bezwaarschrift te worden overlegd. 
Voor deze aangegeven procedure is 
griffierecht verschuldigd. Het verzoek 
om voorlopige voorziening moet 
gericht worden de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank Zwolle team 
Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB Zwolle.

Dit kan ook digitaal ingediend worden 
bij de rechtbank met  
het beroepschriftformulier. 
U heeft hier een DigiD voor nodig. 

Wet Milieubeheer

Intrekken gehandicaptenparkeerplaats
Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Hardenberg maken bekend, 
dat zij hebben besloten: door verwij-
dering van het bord E6 met evt. bijbe-
horend onderbord met daarop het 
kenteken, de volgende locatie in te 
trekken als gereserveerde gehandicap-
tenparkeerplaats: 

- Nabij perceel: Rozenstraat 33, 
Dedemsvaart

- Nabij perceel: Zwiersstraat 57, 
Dedemsvaart

Zie voor het volledige besluit de site 
van de digitale Staatscourant https://
zoek.officielebekendmakingen.nl/, 

Ingevolge de Algemene wet  
bestuursrecht kunnen belanghebben-
den binnen 6 weken na de dag van 
bekendmaking van dit besluit 
hiertegen een bezwaarschrift 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 
waartegen het bezwaar zich richt en 
de gronden (motivering) van het 
bezwaar. Daarnaast kan er - onder 
voorwaarde dat een bezwaarschrift bij 

burgemeester 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.

Hardenberg, 23 november 2022
Burgemeester en wethouders 
voornoemd,

De secretaris, De burgemeester,
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