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Woensdag 25 maart 2020

AFGELAST

AANVRAGEN OM VERGUNNING

Alle raadsbijeenkomsten tot 1 juni zijn
afgelast. Nadere berichtgeving volgt, zie
o.a. de website www.losser.nl
OPENBARE VERGADERINGEN
AFGELASTING RAADSBIJEENKOMSTEN TOT 1 JUNI
De gemeenteraad vergadert de komende tijd niet i.v.m. het corona-virus.
Alle overleggen vervallen in ieder geval tot 1 juni.
Nadere berichtgeving volgt o.a. op de website van de gemeente www.losser.nl
Wij wensen alle inwoners veel sterkte en een goede gezondheid toe.

BESLUITEN OMGEVINGSRECHT
Het college van burgemeester en wethouders van Losser
maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Dorpstraat 52C, 7587 AD
De Lutte.
Datum bekendmaking 12 maart 2020.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning op het perceel Grimberge 8 in Losser, kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10149.
Datum bekendmaking 12 maart 2020.
-

Een omgevingsvergunning in te trekken voor het bouwen
van 3 pluimveestallen en 2 tussengebouwen op het perceel
Mekkelhorsterstraat 31, 7588 PL Beuningen.
Datum bekendmaking 16 maart 2020.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 2 eikenbomen op het perceel Tiekenveenweg 41, 7586
SC Overdinkel, kadastraal bekend LSR00, sectie Q, nummer
1030.
Datum bekendmaking 16 maart 2020.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het vervangen
van twee schuren voor boerderijappartementen op het perceel Postweg 19, 7587 PB de Lutte.
Datum bekendmaking 16 maart 2020.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 1 Amerikaanse eik op het perceel Hoofdstraat 32, 7586
BT Overdinkel.
Datum bekendmaking 18 maart 2020.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 1 eikenboom op het perceel Lossersedijk 3, 7587 RB De
Lutte.
Datum bekendmaking 18 maart 2020.
-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het kappen
van 2 eikenbomen op het perceel Rhododendronlaan 4,
7587 NL De Lutte.
Datum bekendmaking 18 maart 2020.

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken
na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover
vindt u op de website www.rechtspraak.nl.

AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN
INGEDIEND VOOR HET:
- Inrichten van een perceel landbouwgrond door het verplaatsen van een in- en uitrit op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 2580 nabij de Nijenhaerweg
in Beuningen.
- Wijzigen van de reeds verleende vergunning voor het bouwen van een woning op een perceel kadastraal bekend
LSR00, sectie E, nummer 3258, toekomstig adres Tankenbergweg 1, 7587 MK De Lutte. De wijziging betreft een mutatie in de kelderlay-out en een verlenging van de overkapping aan de achterzijde.
- Kappen van 2 eikenbomen op het perceel Goormatenweg
47, 7586 RV Overdinkel.
- Inrichting Losserse Elsbeek op percelen kadastraal bekend
LSR00, sectie Q, nummers 191, 269, 265, 267, 258, 260, 1395,
602, 662 en 661.
- Bouwen van 9 rijwoningen op een perceel kadastraal bekend LSR00, sectie H, nummer 10161 in het plan De Saller
in Losser.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een aanvraag om een vergunning kan geen bezwaar
worden ingediend.
N.B.: Het is mogelijk dat de tekeningen waarop, bij een positieve beslissing, de vergunning wordt verleend afwijken van
welke ter inzage liggen.
VERLENGEN BESLISTERMIJN
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Losser maakt bekend dat op grond van artikel 3.9, lid
2 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen
met een termijn van maximaal zes weken:
Een aanvraag om omgevingsvergunning voor het kappen
van 26 eikenbomen en 5 dennenbomen op het perceel Lutterstraat 138, 7581 PL Losser. De beslisdatum is verlengd
tot uiterlijk 5 mei 2020.
Datum bekendmaking 19 maart 2020.

Officiële publicaties

Hiervoor is griffierecht verschuldigd. Meer informatie hierover
vindt u op de website www.rechtspraak.nl.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
APV EN BIJZONDERE WETTEN
Op grond van artikel 4:6 van de Algemene Plaatselijke Verordening is de volgende ontheffing verleend:
- VolkerRail Nederland bv, Postbus 280, 7400 AG Deventer
voor het in werking hebben van apparaten die geluidsoverlast produceren ten behoeve van werkzaamheden aan het
spoor rondom de spoorwegovergangen aan Koppelboerweg, Rhodondendronlaan Lossersestraat en Bentheimerstraat in De Lutte op onderstaande data en tijden:
- 16 augustus 2020 tot en met 17 augustus 2020
- 23 augustus 2020 tot en met 24 augustus 2020
- 27 september 2020 tot en met 28 september 2020
- 4 oktober 2020 tot en met 5 oktober 2020
De werkzaamheden vinden plaats tussen 23:00 uur en 7:00 uur
(of zoveel korter of langer dan noodzakelijk zal blijken).
Datum bekendmaking 19 maart 2020.
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, tegen een besluit voorzien van
een ¹ moet het bezwaarschrift worden gericht aan de burgemeester, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het

-

Bezwaar
Tegen dit besluit kan men schriftelijk bezwaar maken bij ons
college, Postbus 90, 7580 AB Losser. Dit bezwaarschrift dient
te zijn ondertekend en bevat tenminste
- uw naam en adres;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is
gericht en de gronden van het bezwaar.
Het bezwaarschrift moet zijn ingediend binnen 6 weken na de
dag waarop dit besluit is bekend gemaakt. De datum van bekendmaking is gelijk aan de datum van toezending van het besluit.
BESLUIT BUITEN BEHANDELING
Het college van burgemeester en wethouders van Losser
maakt bekend dat zij op grond van artikel 4:5 van de Algemene
wet bestuursrecht de onderstaande aanvraag om omgevingsvergunning niet in behandeling neemt:
-

Een omgevingsvergunning voor het dempen van een kavelsloot, het aanleggen van drainage, het verdiepen van de
gemeentelijke sloot langs de Nijenhaerweg en het aanpassen van een bestaande duiker onder de Nijenhaerweg op
en nabij het perceel kadastraal bekend LSR00, sectie A,
nummer 2580.
Datum bekendmaking 13 maart 2020.

Tegen een besluit kan een belanghebbende binnen 6 weken
na de dag van bekendmaking bezwaar indienen bij het college
van burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
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Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
E-mailadres:
gemeente@losser.nl
Website:
www.losser.nl
Bezoekadres gemeentehuis: Raadhuisplein 1, Losser
Postadres:
Postbus 90, 7580 AB Losser
Openingstijden publieksbalie ‘t Lossers hoes in Losser
De publieksbalie werkt alleen op afspraak.
Plan uw afspraak zelf op www.losser.nl/afspraak (digitale
balie). U kunt ook telefonisch een afspraak maken: (053) 537
7444.
U kunt bij de publieksbalie terecht op:
Maandag
13.00 - 16.30 uur
Woensdag
13.00 - 16.30 uur
Donderdag
12.00 - 16.15 uur
en 17.00 - 20.00 uur
Afhalen van uw aangevraagde reisdocument/rijbewijs
bij de receptie in ‘t Lossers hoes
Op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.30 uur en op
donderdag tot 20.00 uur.
Meldingen openbare ruimte
Een melding over de openbare ruimte doet u digitaal via:
www.losser.nl/Digitalebalie. Meldingen over zeer dringende
gevallen, buiten kantooruren, kunt u ook telefonisch melden
via de calamiteitenlijn, telefoon: (053) 537 7399.
Afspraak met burgemeester, wethouder of
gemeentesecretaris
Voor het maken van een afspraak met leden van het College
van B&W neemt u contact op met het bestuurssecretariaat:
(053) 537 7282 of 537 7283
De officiële publicaties worden opgenomen in het gemeentenieuws in het huis-aan-huisblad De Week van Losser en
op www.losser.nl/actueel/bekendmakingen
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treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
KENNISGEVING DEFINITIEF BESLUIT UITGEBREIDE VOORBEREIDINGSPROCEDURE WET ALGEMENE BEPALINGEN
OMGEVINGSRECHT
Het college van burgemeester en wethouders van Losser
maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht heeft besloten:

Hebben u of derde belanghebbenden er veel belang bij dat dit
besluit niet in werking treedt, dan kan een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de Voorzieningenrechter van de
rechtbank Overijssel te Zwolle, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Voor het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening
bent u griffierechten verschuldigd. Wanneer een voorlopige
voorziening wordt aangevraagd treedt het besluit pas in werking nadat hierover een beslissing is genomen.

VERLEENDE ONTHEFFING
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het brandveilig
gebruiken van een kinderdagverblijf en BSO De Bonte Koe
op het perceel Honingloweg 30, 7581 PK Losser.
Het bovengenoemde besluit ligt met bijbehorende bescheiden
met ingang van donderdag 26 maart 2020 tot en met woensdag 6 mei 2020 ter inzage in het gemeentehuis in Losser.
-

Beroep
Tegen het besluit kan binnen zes weken na bekendmaking beroep worden aangetekend. Het beroepschrift moet in tweevoud worden ingediend bij de rechtbank Overijssel te Zwolle,
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het beroepschrift wordt ondertekend en bevat tenminste:
- de naam en het adres van de indiener;
- de dagtekening;
- een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is
gericht;
- de gronden van beroep.
De mogelijkheid tot het indienen van een beroepsschrift staat
open voor belanghebbenden die:
- tijdig tegen het ontwerpbesluit hun zienswijze naar voren
hebben gebracht bij het college;
- aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest hun
zienswijze bij het college naar voren te brengen.
Voor het instellen van beroep bent u griffierecht verschuldigd
aan de rechtbank.
Inwerkingtreding
Het besluit treedt in werking nadat de termijn voor het indienen van een beroepschrift is verstreken. Het indienen van een
beroepschrift schorst de werking van het besluit niet.

STOOKONTHEFFINGEN
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer
is ontheffing verleend van het verbod gesteld in artikel 10.2,
eerste lid van de Wet milieubeheer.
Voor het verbranden van takken en snoeihout tijdens het
stookseizoen, van 1 november tot en met 30 april in het jaar
2019/2020 voor het volgende perceel:
- Mekkelhorsterstraat 29, 7588 PL Beuningen, kadastraal b
kende LSR00, sectie P, nummer 556.
Datum bekendmaking 16 maart 2020.
Tegen een besluit kunnen belanghebbenden ingevolge de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na datum bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van
burgemeester en wethouders, Postbus 90, 7580 AB Losser.
Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter bij de Rechtbank Overijssel, afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle een verzoek tot het
treffen van een voorlopige voorziening worden ingediend.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep
open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt
hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de
afdeling.
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor:
- Het vervangen van een gasdrukregelstation aan de Lossersedijk 26, 7587 RC de Lutte.
Deze bekendmaking heeft uitsluitend een informatief karakter.
Tegen een ingediende melding staat geen bezwaar of beroep
open. De mogelijkheid bestaat deze melding in te zien. U kunt
hiervoor tijdens de openingstijden contact opnemen met de
afdeling VH.

BEKENDMAKINGEN
KENNISGEVINGEN MOBIEL PUINBREKEN
Bij de gemeente Losser is een kennisgeving krachtens artikel 4
van het Besluit mobiele puinbrekers ten behoeve van de voorgenomen inzet van een mobiele puinbreker ingediend door:
- Oude Nijeweeme B.V., Witteweg 10, 7679 VV Langeveen.
Locatie waar de mobiele puinbreker wordt ingezet: Bentheimerdijk 12, 7588 PH Beuningen.
Periode: van 24-02-2020 tot en met 02-04-2020.
Verwachte hoeveelheid: 800 ton.
Aard bouw- en sloopafval: menggranulaat.
Geluid (bronvermogen): 111
Aantal dagen dat de installatie wordt ingezet: 2 dagen.

MELDINGEN
BESLUIT LOZEN BUITEN INRICHTINGEN
Er is een meldingsformulier op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen ingediend voor:
- Het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem
aan de Goormatenweg 1, 7586 RT Overdinkel.

Het is niet mogelijk tegen deze kennisgeving bezwaar in te dienen. Het gaat uitsluitend om de melding van het werk. Voor
meer informatie kunt u bellen met de afdeling Vergunningen
en Handhaving, telefoon 053-5377391.

