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AANVRAGEN OM VERGUNNING
AANVRAGEN OM OMGEVINGSVERGUNNINGEN ZIJN INGEDIEND VOOR HET:
- Kappen van een Amerikaanse eik op het perceel Möllenbergstraat 53A, 7582 ZX Losser.
- Kappen van diverse bomen op het perceel Rhododendronlaan 8A, 7587 NL De Lutte.
- Kappen van 1 berk op het perceel Diepenbrocklaan 19,
7582 CX Losser.
- Bouwen van een overkapping op het perceel Smalmaatstraat 51, 7581 HH Losser.
- Verbouwen van een opslag tot twee appartementen op het
perceel Irenestraat 8, 7587 AK De Lutte.
- Afwijken van het bestemmingsplan voor het aanbouwen
van een tuinkamer aan de achterzijde van een woning op
het perceel Pallick van Hoevellaan 15A, 7581 DM 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:
-

Aanvraag voor een omgevingsvergunning voor het
bouwen van een schuur op het perceel Lutterkerkpad 5,
7587 NS De Lutte. De beslisdatum is verlengd tot uiterlijk
21 maart 2018.
Datum bekendmaking 29 januari 2018.
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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN
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 verbouwen
en uitbreiden van een woning op het perceel Honingloweg
14, 7581 PK Losser.
Datum bekendmaking 29 januari 2018.
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 voorzie-
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Officiële publicaties

ningenrechter 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

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.

VERLEENDE VERGUNNINGEN APV EN BIJZONDERE WETTEN
Het college van burgemeester en wethouders van Losser
maakt bekend dat zij in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht voornemens is om:
-

-

Een omgevingsvergunning te verlenen voor het verbouwen
en wijzigen van bestaande agrarische bebouwing in een
zorgboerderij, en het afwijken van de voorschriften van het
bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit. De aanvraag heeft betrekking op het perceel
Hogeboekelweg 85 in Losser. Het zaaknummer van de
aanvraag is 17Z02364.
Een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen
van een woning, en het afwijken van de voorschriften van
het bestemmingsplan met toepassing van een projectafwijkingsbesluit. De aanvraag heeft betrekking op het perceel
Hogeboekelweg 85a in Losser. Het zaaknummer van de
aanvraag is 17Z02365.

Deze ontwerpbesluiten(inclusief het ontwerp VVGB, en
bijbehorende bescheiden) liggen met ingang van donderdag
8 februari 2018 tot en met woensdag 21 maart 2018 ter inzage
in het gemeentehuis te Losser. De bescheiden van de aanvragen
kunnen ook via www.losser.nl/bekendmakingen en op
www.ruimtelijkeplannen.nl worden ingezien.
Zienswijzen
Tegen deze voornemens kunnen zienswijzen worden
ingediend binnen zes weken van de dag waarop het ontwerpbesluit ter inzage is gelegd. Deze zienswijzen kunnen worden
gericht aan het college van burgemeester en wethouders van
gemeente Losser, postbus 90, 7580 AB Losser. Daarbij wordt
verzocht om in de zienswijzen duidelijk aan te geven of deze
betrekking hebben op het ontwerpbesluit van de verklaring
van geen bedenkingen (hierna; VVGB), en/of het ontwerpbesluit voor het verlenen van de omgevingsvergunning.
Alleen belanghebbenden die tijdig zienswijzen hebben ingebracht tegen het ontwerpbesluit kunnen later beroep instellen
Rechtbank Overijssel, Afdeling Bestuursrecht, Postbus 10067,
8000 GB Zwolle, tenzij wordt aangetoond dat men redelijkerwijs niet in staat is geweest (tijdig) bezwaren in te brengen, dan
wel de besluitvorming straks afwijkt van het voornemen.
Indien u nadere informatie wenst of zienswijzen wilt indienen,
kunt u een afspraak maken met de afdeling Vergunningen en
Handhaving. Zij zijn te bereiken via nummer 053-5377444.

VERLEENDE ONTHEFFING
STOOKONTHEFFINGEN
Op grond van artikel 10.63, tweede lid van de Wet milieubeheer
zijn ontheffingen verleend van het verbod gesteld in artikel
10.2, eerste lid van de Wet milieubeheer.
1. Voor het verbranden van takken en snoeihout in de jaren
2017/2018, 2018/2019 en 2019/2020 van 1 november tot
en met 30 april voor de volgende percelen kadastraal bekend:
- LSR00, sectie Q, nummer 1730 nabij Wensinkweg 4, 7582
RE Losser.
Datum bekendmaking 31 januari 2018.
2. Voor het verbranden van takken en snoeihout ten behoeve
van een vreugdevuur (paasvuur) op 1e paasdag in 2018, 2019
en 2020 voor de volgende percelen gelegen aan de:

MELDINGEN
WET MILIEUBEHEER
Er is een meldingsformulier op grond van het Activiteitenbesluit ingevolge artikel 8.40 van de Wet milieubeheer ingediend
voor:
- De inrichting gelegen aan de Bentheimerdijk 5, 7588 PH
Beuningen.
- De inrichting gelegen aan de Oldenzaalsestraat 146a,
7587 PK 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
ACTIVITEITENBESLUIT MILIEUBEHEER
Besluit tot stellen van maatwerkvoorschriften op grond van
artikel 3.131 lid 5 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
betreffende:
- ’t Theeluttke, Plechelmusstraat 10, 7587 AT De Lutte.
Datum bekendmaking 26 januari 2018.
Tegen dit 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.

Adressen en telefoonnummers gemeente Losser
Telefoon:
(053) 537 7444
E-mailadres:
gemeente@losser.nl
Website:
www.losser.nl
Bezoekadres gemeentehuis:
Postadres:

Raadhuisplein 1, Losser
Postbus 90, 7580 AB Losser

Openingstijden publieksbalie gemeentehuis 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
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag

13.00 – 16.30 uur
09.00 – 12.30 uur
13.00 – 16.30 uur
09.00 – 12.30 uur
en 13.30 – 18.00 uur
09.00 – 12.30 uur

Afhalen van uw documenten bij de receptie
in het gemeentehuis
Op maandag t/m vrijdag van 09.00 – 16.30 uur en op
donderdag tot 18.00 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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Naast het indienen van een bezwaarschrift kan bij de voorzieningenrechter te Almelo, Postbus 323, 7600 AH Almelo een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening worden
ingediend. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.
Voor verdere informatie over de genoemde rechtsgangen kunt
u zich wenden tot het team Bestuurszaken van de gemeente
Losser.

VORMVRIJE M.E.R.-BEOORDELINGSBESLUIT
Het college van burgemeester en wethouders hebben besloten
dat er geen milieueffectrapport (m.e.r.) hoeft te worden gemaakt voor het wijzigen van de inrichting:
- Volterdijk 6, 7588 PS Beuningen.
Datum bekendmaking 23 januari 2018.
Tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing is alleen bezwaar- of
beroep mogelijk als deze beslissing de belanghebbende, los
van het voor te bereiden besluit, rechtstreeks in zijn belang
treft. Verder staat er tegen een m.e.r.-beoordelingsbeslissing
geen direct bezwaar en beroep open. Mocht een belanghebbende, anders dan de initiatiefnemer, het niet eens zijn met

de gevolgde procedure, dan kan bezwaar of beroep worden
ingediend bij het besluit in het kader waarvan de m.e.r.-beoordeling plaatsvond.
Behoudens bovenstaande kunnen belanghebbende op grond
van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na de
datum van verzending van het besluit tegen dit besluit
bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend
en bevat tenminste naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het
bezwaar zich richt en de gronden van het bezwaar. Het
bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van
burgemeester en wethouders van Losser, Raadhuisplein 1,
7581 AG LOSSER.

VOORBEREIDINGSBESLUIT GLANERBRUGSTRAAT 31
GLANE
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Losser maakt ingevolge het bepaalde in artikel 3.7. lid 7 van de Wet
ruimtelijke ordening bekend dat door de gemeenteraad een voorbereidingsbesluit is genomen voor het perceel Glanerbrugstraat

31 te Glane zoals weergegeven op de verbeelding met
planidentificatie code nl.imro.0168bp008vb18.0401
Hierbij is door de raad verklaard dat voor dit perceel een
partiële herziening van het bestemmingsplan Buitengebied
wordt voorbereid.
Het voorbereidingsbesluit is gericht op het tegengaan van
ongewenste ontwikkelingen voor wat betreft het bouwen op
dit perceel.
Het voorbereidingsbesluit treedt in werking op 7 februari 2018
en geldt voor de duur van 1 jaar.
Het besluit ligt ter inzage met ingang van 7 februari 2018 bij
de publieksbalie in het kulturhus Losser (gemeentehuis).
Het besluit kan digitaal worden ingezien via
www.ruimtelijkeplannen.nl en via de gemeentelijke website.
Tegen het voorbereidingsbesluit staat een bezwaar of beroep
open. Voor meer informatie kunt contact opnemen met de
heer G. Kwekkeboom van de afdeling BSP. Tel. 0612703580.

