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GemeenteNieuws

 Besluiten B&W
Het college van B&W komt elke week 
bijeen voor besluitvorming over uit-
eenlopende onderwerpen. De be-
sluiten uit deze vergadering worden 
elke woensdagmiddag gepubliceerd 
en zijn na te lezen op haaksbergen.
raadsinformatie.nl. 

Heeft  u vragen over GemeenteNieuws? 
Neem dan contact op met de ge-
meente Haaksbergen. Dat kan via 
(053) 573 45 67. Of stuur een mail naar 
communicatie@haaksbergen.nl.

Contact
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Omgevingsvergunning voor drie zonnevelden aangevraagd

Foto: Shutterstock

Vorige week kon u in GemeenteNieuws lezen dat drie initiatieven voor zonnevelden 
in Haaksbergen kunnen rekenen op een positief advies van het onafhankelijke toet-
singscomité. Inmiddels is voor deze drie initiatieven de eerste formele stap gezet. De 
initiatiefnemers hebben namelijk ook daadwerkelijk een zogeheten omgevingsver-
gunning aangevraagd.

Met het vaststellen van de Beleidsregels 
zonnevelden maakte de Haaksbergse ge-
meenteraad eerder dit jaar al ruimte voor 
maximaal 40 hectare zonnevelden in de 
gemeente Haaksbergen. Daarmee leveren 
zonnevelden een belangrijke bijdrage aan 
de verduurzaming van Haaksbergen. Ze-
ven initiatieven dienden een vooroverleg-
plan in, waarvan er dus drie een positief 
advies kregen. Daarbij gaat het om Pure 
Energie / ECH op de locaties N18 Noord en 
N18 Eeltinkveld én om LC Energy aan de 
Stegenhoek.

Inspraak
De volgende stap in het proces is dat de 
ingediende aanvragen nu beoordeeld 
worden door de gemeente. Tegelijkertijd 
beoordeelt het eerdergenoemde toet-
singscomité de aanvragen en voorziet ze 
van een definitief advies. Dat moet uitein-
delijk leiden tot het verlenen van een ont-
werp vergunning in de tweede helft  van 
juni. Dat is ook het moment waarop een 
en ander ter inzage komt te liggen en in-
woners er hun mening over kunnen geven. 
Uiteraard kunt u ook tegen die tijd weer 
in GemeenteNieuws lezen hoe dat in zijn 
werk gaat.

 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van energie op 
www.sterinsamenduurzaam.nl
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Vang regenwater 
op in 
een grindbed
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Nieuwe geluidseisen 
voor warmtepompen 
en aircoʼs

Wilt u meehelpen wateroverlast en droog-
teschade te beperken? Koppel dan de re-
genpijp van uw huis af van het riool. Dat 
regenwater kunt u prima opvangen in een 
regenwatergreppel of in een grindbed. 
Zeker op de Haaksbergse zandgrond is 
dit een betere oplossing dan opvangen 
in een vijver. Water zorgt voor sfeer in uw 
tuin, kan er worden opgeslagen en het 

is een plek waar dieren en planten zich 
thuis voelen. Om het u makkelijk te ma-
ken, hebben we op een rij gezet hoe u re-
genwater in uw eigen tuin opvangt. Kijk 
daarvoor op sterinsamenduurzaam.nl/
nieuws.

Voor nieuwe lucht- en waterwarmtepom-
pen en airco’s met buitenunits gelden 
sinds 1 april nieuwe geluidseisen. Om 
geluidsoverlast te beperken mogen de 
installaties op de erfgrens met de buren 
‘s avonds en ’s nachts maximaal 40 deci-
bel geluid produceren. Overdag geldt een 
maximum van 45 decibel. Hoeveel geluid 
een buitenunit maakt, hangt onder meer 

af van het geluid van het apparaat zelf, 
de plaatsing ten opzichte van andere wo-
ningen en de afstand tot de erfgrens. Een 
geluidwerende omkasting kan een oplos-
sing zijn. Er bestaan ook warmtepompen 
en airco’s zonder buitenunit.
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Webinar op 
dinsdag 8 juni
De coronacrisis heeft  gevolgen voor 
veel zelfstandige ondernemers. 
Heeft  uw businessmodel nog toe-
komst? Waar gaat u zich op richten 
en wat heeft  u daarvoor nodig? Bij 
wie kunt u terecht over financiële 
kwesties of voor heroriëntatie? Her-
kent u zich in dit soort vraagstuk-
ken? Meld u dan aan voor het webinar 
‘Doorgaan, herstarten of stoppen als 
zzp’er?’ van Leerwerkloket Twente 
en ROZ op dinsdag 8 juni van 16.00 
uur tot 17.15 uur. Kijk voor meer in-
formatie op www.rozgroep.nl/
trainingen-en-bijeenkomsten.

De raad vergadert
Op woensdag 26 mei vergadert de gemeenteraad weer digitaal en op afstand. De 
raadsvergadering begint om 19.30 uur en is live te volgen via de website van de ge-
meente. De volgende stukken staan deze avond op de agenda:

Hamerstuk
•   Ontheff ing woonplaatsvereiste wethou-
der Koopman

Bespreekstukken
•   Wijziging van de Regeling Regio Twen-
te in de Gemeenschappelijke Regeling 
Gezondheid en het aangaan van de Be-
drijfsvoeringsorganisatie Recreatie-
schap Twente

•   Vaststellen van de aanmeldnotitie vorm-
vrije m.e.r.-beoordeling van 19 oktober 
2018 in verband met de actualisatie van 
het bestemmingsplan ‘Industrie-West 

2003’
•   Vaststellen van de nota bodembeheer 
regio Twente ‘Twents beleid veur oale 
groond 2.0’ en bijbehorende regionale 
bodemkwaliteitskaart Twente

Als u gebruik wilt maken van het spreek-
recht, dan kunt u tot uiterlijk dinsdag 
25 mei contact opnemen met griff ier 
Gerrit Raaben. Dat kan via mailadres 
g.raaben@haaksbergen.nl of telefoon-
nummer (053) 573 45 67. De griff ier be-
spreekt samen met u wat de verdere gang 
van zaken is.
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   Openbare Bekendmakingen
AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Op zaterdag 22 mei kunt u tussen 10.00 en 
12.00 uur oud papier naar de Paus Joan-
nesschool aan de Benninkstraat 12.

OUD PAPIER OPHALEN
Op zaterdag 22 mei halen Scouting Han 
Jordaan Groep en Bon Boys oud papier 
op in de inzamelgebieden 4 en 5. Het pa-
pier graag in dozen of gebundeld aan-
bieden. U kunt ze dan neerzetten bij de 
containerverzamelplaatsen.

VERGUNNINGEN EN 
MELDINGEN

ALGEMEEN

Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten, ver-
gunningen of meldingen inzien? Neem dan 
contact met ons op. Dit kan telefonisch via 
(053) 573 45 67. Voor meer informatie ver-
wijzen wij u naar onze website onder het 
kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden inge-
diend, dan kunt u dat mondeling of schrif-
telijk doen. Schriftelijke zienswijzen kunt 
u indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders. Postbus 102, 7480 AC 
Haaksbergen. Voor mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken via boven-
staand telefoonnummer.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift moet schriftelijk ge-
richt worden aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 102, 
7480 AC Haaksbergen. U wordt verzocht 
bij correspondentie het beschikkings-
nummer te vermelden, dat achter het 
adres staat. Het is niet mogelijk om een 
bezwaarschrift per e-mail of per fax in te 
dienen. Door het indienen van een be-
zwaarschrift wordt de werking van de ver-
gunning niet geschorst. Daarvoor dient 
naast het indienen van een bezwaarschrift 
een verzoek om voorlopige voorziening 
(in tweevoud) te worden ingediend bij de 
voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Overijssel, Bestuursrecht, Postbus 10067, 
8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de 
werking van de vergunning en de ont-
heffing niet geschorst. Daarvoor dient 
naast het indienen van een beroepschrift 
een verzoek om voorlopige voorziening 
(in tweevoud) te worden ingediend bij 
de voorzieningenrechter. Zowel een be-
roepschrift als een verzoek om voorlo-
pige voorziening (in tweevoud) moeten 
worden ingediend bij de Rechtbank Over-
ijssel, Bestuursrecht Postbus 10067, 
8000 GB Zwolle. Wij wijzen u er op dat 
slechts beroep tegen de uiteindelijke be-
schikking kan worden ingediend als ook 
een zienswijze is ingebracht tegen de 
ontwerpbeschikking.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
•  Hibbertsstraat 28, Z/21/019662, het 
bouwen van een garage/berging, as-
pect bouw, ingediend 13 mei 2021

•  Kinkelerweg tussen Stegenhoekweg 
en de Fluttersbeek, kadastraal be-
kend onder sectie M, nummer 66, 
Z/21/019661, het realiseren van een 
zonnepark, aspect bouw, handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening 
en werk of werkzaamheden uitvoeren, 
ingediend 12 mei 2021

•  Klaashuisstraat 70, Z/21/019632, het 

bouwen van een jongveestal met ber-
ging, aspect bouw, ingediend 11 mei 
2021

•  N18 tussen de Kerkweg en de Linte-
lerweg, kadastraal bekend onder 
sectie N, nummers 914, 918 en 921, 
Z/21/019656, het realiseren van een 
zonnepark, aspect bouw, handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening 
en werk of werkzaamheden uitvoeren, 
ingediend 12 mei 2021

•  N18, nabij de Schoolkaterdijk, ka-
dastraal bekend onder sectie O, num-
mer 488, Z/21/019655, het realiseren 
van een zonnepark, aspect bouw, han-
delen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening en werk of werkzaamheden 
uitvoeren, ingediend 12 mei 2021

•  Weegbree 4, Z/21/019653, het realise-
ren van een berging, aspect handelen 
in strijd met regels ruimtelijke orde-
ning, ingediend 12 mei 2021

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE
•  Moatsnieder 40, Z/21/019321, het bou-
wen van een woonhuis, aspect bouw en 
handelen in strijd met regels ruimtelij-
ke ordening

Deze vergunning is bekendgemaakt op 19 
mei 2021. Tegen bovengenoemd besluit 
kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit 
een bezwaarschrift indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

ONTWERP 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
UITGEBREIDE PROCEDURE
•  Kinkelerweg 12, Z/21/018733, het 
bouwen van een rundveestal en ber-
ging, aspect bouw, milieu en hande-
lingen met gevolgen voor beschermde 
natuurgebieden

Met ingang van 20 mei 2021 kunnen bin-
nen zes weken schriftelijk en mondeling 
zienswijzen worden ingebracht. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe en het inzien 
van de stukken onder de kop Algemeen. 

MELDINGEN ACTIVITEITENBESLUIT 
•  Stepelerveldweg 40, Z/21/019620, 
voor het houden van jongvee en het 
wijzigen van een stalsysteem

Tegen deze melding staat geen bezwaar 
en/of beroep open.

BESTEMMINGSPLANNEN

BARTELERWEG 9
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken bekend 
dat het bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Haaksbergen, partiële herziening Barte-
lerweg 9 ’met ingang van 30 april 2021 on-
herroepelijk is geworden. Dit houdt in dat 
dit bestemmingsplan het juridische kader 
is waaraan aanvragen om omgevingsver-
gunningen en vormen van grondgebruik 
worden getoetst. Het bestemmingsplan 
is onherroepelijk geworden, omdat er te-
gen het bestemmingsplan geen beroep is 
ingediend bij de Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State. Het identi-
ficatienummer van het bestemmingsplan 
is NL.IMRO.0158.BP1179-0002. 

Het onherroepelijke bestemmingsplan is 
beschikbaar en raadpleegbaar via de lan-
delijke website www.ruimtelijkeplannen.
nl. Het ruimtelijke plan via die landelijke 
website is authentiek en rechtsgeldig bo-
ven alle andere versies. Het plan met de 
bijbehorende stukken is tevens in digita-
le vorm te raadplegen via onze website 
www.haaksbergen.nl → Inwoner → Ver-
gunningen en plannen → Bestemmings-
plannen en voorbereidingsbesluiten → 
Buitengebied → Onherroepelijk. Hier vindt 
u tevens een rechtstreekse link naar ruim-
telijkeplannen.nl.


