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Burgemeester brengt toast uit op nieuwe jaar

“Er is een rijkdom aan ideeën, 
deel die met elkaar”
De nieuwjaarsreceptie van de 
gemeente Lochem werd afgelopen 
maandag heel goed bezocht. Velen 
van u toastten met het college 
van burgemeester en wethouders, 
raadsleden en vele andere inwoners 
op het nieuwe jaar. Burgemeester 
Sebastiaan van ’t Erve gaf in zijn 
nieuwsjaarstoespraak aan dat hij 
hoopt dat we in het komende jaar 
“met elkaar” de schouders eronder 
zetten. “Samen hebben we een 
rijkdom aan ideeën. Deel die met 
elkaar. Ideeën hebben we nodig om 
onderscheid te maken”, was zijn 
boodschap.  

Veel mensen schudden elkaar weer 
ouderwets de hand. Ook kregen 
mensen uitgebreid de tijd om 
kennis te maken met het nieuwe 
college en de nieuwe raadsleden. 
De gemeenteraad bestaat uit 
acht partijen. De burgemeester 
haakte tijdens zijn toespraak 
in op de verscheidenheid aan 
partijen en belangen binnen de 
Lochemse politiek en samenleving. 
“Sommigen noemen het versplin-
tering. Maar ik noem het een 
rijkdom aan ideeën. De kunst is 
echter om niet tegenover elkaar te 
gaan staan, maar naast elkaar. Zo 
zorgen we voor verrijking."

Samen in Lochem
Van ‘t Erve wees de aanwezigen 
ook nog op de uitingen van het 
collegeprogramma die hangen in 
de hal. Het heeft de titel ‘Samen 
in Lochem’. “Het heeft te maken 
met verbinden. Daarom wil ik u 
vragen om eens in gesprek te gaan 
hierover. Welke ideeën ziet u van 
een ander. Waar vindt u elkaar? 
En waar niet? En wat kunnen we 
leren van dit verschil? Er zijn op 
dit moment veel uitdagingen door 
bijvoorbeeld de hoge energie-
prijzen.” Wat kunnen we hieraan 
doen in onze gemeente? “Een 
kleine daad van nu kan hele grote 
positieve gevolgen hebben voor de 

toekomst”, wil de burgemeester 
graag benadrukken.

Gedichten
Bij de vorige edities van de nieuws-
jaarsreceptie was het traditie dat 
gemeenteschrijver A.L. Snijders een 
voordracht deed. Met zijn alom 
geprezen Zeer Kort Verhaal (ZKV) 
prikkelde hij dan vaak de zaal. De 
gemeenteschrijver overleed echter 
in juni 2021. De burgemeester 
stond stil bij zijn overlijden. 
“Iemand die onvervangbaar is, kun 
je niet vervangen. Maar wat we wel 
kunnen doen is ruimte geven aan 
nieuw talent.” Vervolgens droegen 
leerlingen van het Staring College 
gedichten voor. 

Bakkersbon
Iedereen kreeg na afloop een bon 
van een van de vijf zelfstandige 
bakkers uit onze gemeente. 
Hiermee steekt de gemeente de 
bakkers, die door de hoge energie-
kosten een flinke tik krijgen, een 
hart onder de riem. Van ’t Erve: 
“Ga langs bij die bakker. Koop wat 
lekkers. En geef dit aan iemand 
cadeau. Het is misschien een 
druppel op de gloeiende plaat.  
Maar zo geven we ons noaberschap 
en onze bakkers een steuntje in 
de rug. Proost op hopelijk een 
fantastisch jaar!”

Contact

Gemeente Lochem
Postbus 17, 7240 AA Lochem
Hanzeweg 8, 7241 CR Lochem
Telefoon:  (0573) 28 92 22
E-mail: info@lochem.nl
Internet:  www.lochem.nl
WhatsApp:  06 - 50 08 06 19

Telefonisch bereikbaar
Ma t/m do  8.30 - 17.00 uur
Vr 8.30 - 12.30 uur 

Openingstijden gemeentehuis 
Lochem
Ma, di en wo:  8:30 - 17.00 uur
Do:  8:30 - 20:00 uur
Vrij:  8:30 - 12:30 uur

Burgerzaken alleen op afspraak
Maak digitaal een afspraak via  
www.lochem.nl of bel met  
(0573) 28 92 22. Dit in verband met 
het coronavirus.

Gorssel (alleen burgerzaken)
Den Oldenhof
Hoofdstraat 45, 7213 CR Gorssel
Wo 8.30 - 12.30 uur en 13.30 - 17.00 uur
Alleen op afspraak

‘t Baken
www.bakenlochem.nl
Postbus 17, 7240 AA Lochem
Hanzeweg 8, Lochem
Afspraak maken? Bel ‘t Baken!
(0573) 28 92 90

Ideeënmakelaars
Appie Baas en Wouter Swam: 
idee@lochem.nl

B&W info

Als u een van de collegeleden wilt 
spreken, informeer dan naar de 
mogelijkheid om een afspraak  
te maken. U kunt bellen met  
(0573) 28 92 22. U kunt ook 
een brief sturen of mailen naar 
bestuurssecretariaat@lochem.nl.

www.lochem.nl

Burgemeester Sebastiaan van ’t Erve brengt een toast uit tijdens de 
nieuwjaarsreceptie. Ook droegen leerlingen van het Staring College gedichten 
voor (foto rechtsonder). Foto's Punkmedia.

Evenement organiseren in 2023? 
Vraag een vergunning aan!
U heeft een vergunning nodig als u 
een groot of klein evenement wilt 
organiseren. Grote evenementen 
zijn bijvoorbeeld een festival, 
popconcert, braderie, optocht, 
kerstmarkt of sportwedstrijd. Een 
klein evenement is bijvoorbeeld 
een (buurt)feest of straatbarbecue.

Bij grote evenementen vraagt 
u de vergunning minimaal 12 
weken van te voren aan. Bij kleine 

evenementen is 8 weken van te 
voren aanvragen voldoende.

Vragen?
Heeft u vragen of vraagt u voor 
het eerst een evenementenver-
gunning aan? Neem dan contact 
op met Monique Hazewinkel of 
Carla Groenendijk. Beiden zijn het 
beste in de ochtend, behalve de 
woensdag, te bereiken op (0573) 
28 92 22.

Vuurwerk opruimen

Dat verdient een frietje!

Na de jaarwisseling ruimden 
jongeren en kinderen in alle kernen 
vuurwerkafval op. De zakken 
vuurwerkafval konden ze op 2 
januari inleveren bij een van de acht 
inzamelpunten. Iedere zak leverde 
een tegoedbon op voor een zak 
friet bij een lokale patatbakker. Ook 
aardig wat ouders hielpen de jeugd 
een handje! 

Circulus en Stichting Welzijn 
Lochem organiseert in opdracht van 
de gemeente de actie ‘Friet voor 
vuurwerk’. Vrijwilligers namen de 
zakken aan en deelden de bonnen 
uit. Twee jaar ging de actie niet door. 
Dit kwam door lockdowns en het 
vuurwerkverbod. De organisatie en 
ook inwoners pakten de herkenbare 
actie zonder problemen weer op. 

‘Opruimen hoort erbij’
De opruimactie hoort in Lochem 
helemaal bij het nieuwe jaar. 
Oudere jeugd en ouders gaven 
aan het “heel gewoon te vinden” 
de straat na de jaarwisseling op 
te ruimen. Ze maakten de jongere 
jeugd vaak blij met hun frietbonnen. 
De inzameling leverde bijna 800 
zakken vuurwerkafval op. Flink meer 

dan januari 2020. Wel daalde het 
inzamelgewicht. Dit lijkt vooral te 
komen door de verandering van 
het vuurwerkafval. De inzamelaars 
ruimden meer dozen op. En er was 
minder klein en zwaarder afval. 
Dat laatste afval kwam vaak van 
vuurwerk dat sinds 2020 niet meer 
is toegestaan. 

Opruimen is belangrijk 
Natuurlijk veegt Circulus ook de 
straten om de laatste resten te 
verwijderen. Met het opruimen 
gaan we niet alleen straatvuil 
en verstopte goten tegen. 
Vuurwerkafval bestaat uit plastic en 
karton met papier. Dit is vermengd 
met onverbrande stoffen en zware 
metalen zoals koper, barium, 
strontium en antimoon. Opruimen 
voorkomt dat schadelijke stoffen in 
de bodem en het oppervlaktewater 
terecht komen.

Verloop jaarwisseling
De jaarwisseling is in onze 
gemeente, op enkele incidenten 
na, feestelijk verlopen. De schade 
aan gemeentelijke eigendommen 
bedroeg dit jaar € 1850,-. Vorig jaar 
was dit bedrag €5000,-.

In verschillende kernen ruimden jongeren en kinderen vuurwerkafval op en 
leverden het in bij een inzamelpunt van Circulus.

Nieuwe naam elektrische deelauto’s 
LochemEnergie
Per 5 januari 2023 gelden er 
nieuwe regels voor het gebruik 
van de elektrische deelauto's die 
LochemEnergie aanbiedt. Ook 
berekenen ze de prijs anders. 
Verder wijzigt LochemEnergie 
de naam Elektrip in Deelauto 
LochemEnergie.

 Het gebruik van deelauto's in onze 
gemeente neemt toe. Bovendien 

groeit het wagenpark: er is een 
Ford Mustang Mach E toegevoegd. 
En vanaf eind januari komt er een 
Volkswagen ID.3 ter beschikking. 
Meer nieuws over de tarieven en 
de naamsverandering leest u op 
www.lochemenergie.net > nieuws.
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Lochem groeide als grootste kern het snelst

Aantal inwoners gemeente 
licht gestegen
Het aantal inwoners van de 
gemeente Lochem is licht gestegen 
met 242 naar 34.314 inwoners. 
Deze groei komt voornamelijk 
doordat mensen naar onze 
gemeente verhuisden; in totaal 
1671 personen. Ondanks het feit 
dat er meer mensen overleden dan 
er werden geboren, is het aantal 
inwoners dus toegenomen.

Vluchtelingen
Van de mensen die naar onze 
gemeente verhuisden, kwamen 
er 439 uit het buitenland, zoals 
de vluchtelingen uit Oekraïne 
die tijdelijk in onze gemeente 
wonen. Eind 2022 waren dit er 
230; waarvan de gemeente er 
152 onderdak beidt. Particulieren 
vangen 78 vluchtelingen op. 

Vertrek jongeren
Uit de gemeente Lochem vertrokken 
200 mensen in 2022; meest 
jongeren tussen de 15 en 25 jaar 

(378). Omdat er ook jongeren naar 
de gemeente verhuisden, nam 
het totaal aantal jongeren in deze 
leeftijdsgroep per saldo af met 116.

Opvallend
Lochem groeide als grootste kern 
het snelst, gevolgd door Harfsen. In 
Barchem bleef het aantal inwoners 
gelijk. Laren laat de grootste daling 
zien, gevolgd door Epse. 

Geboortes
In 2022 werden in onze gemeente 
251 kinderen geboren; de meeste 
in Lochem (114), gevolgd door 
Laren (46) en Epse (29). In Barchem 
kwamen er 9 kinderen bij. Het minst 
aantal baby’s werd geboren in Joppe 
(1) en Kring van Dorth (2).

Overlijdens
In 2022 registreerden we 461 
overlijdens in onze gemeente. De 
meeste in Lochem (194), Eefde (69) 
en Gorssel (67).

 Aantal inwoners Aantal inwoners per +/toename
 per 1 1-2022 31-12-2023 -/ afname 

Almen 1250 1271 + 21
Barchem 1777 1777 -
Eefde 4441 4465 + 24
Epse 2091 2068 -23
Gorssel 3983 3994 +11
Harfsen 1790 1824 +34
Joppe 411 413 + 2
Kring van Dorth 290 306 + 16
Laren 4322 4292 -30
Lochem 13717 13904 + 187

Totaal gemeente 34072 34314 + 242

Politieke Avond maandag 16 januari 2023
Maandag 16 januari is er een Politieke Avond in het gemeentehuis van Lochem, Hanzeweg 8.  
Op www.lochem.nl/politiekeavond staat de agenda met bijbehorende documenten. U kunt daar ook het  
vragenhalfuur, de tafel in Ampsen/Verwolde en raadsvergadering live volgen.

Agenda Politieke Avond 

Vragenhalfuur 

19.00-19.30 uur: Vragenhalfuur (raadzaal) en informele ontmoeting (restaurant).

Tafels 

Zaal Ampsen/ Verwolde De Voorst 

19.30 uur Beeldvormen:
Uitspraakberoep bestemmingsplan FAB 
Clustering Laren, herstelbesluit* 

Beeldvormen:
Vitaliteitsonderzoek dagrecreatie*

Alle tafels zijn openbaar: u kunt zonder aanmelding vooraf plaatsnemen op de publieke tribune. Staat er een 
sterretje achter het onderwerp, dan heeft u de mogelijkheid om te reageren op het onderwerp. Hiervoor moet u 
zich wel aanmelden bij de griffie. Dit kan telefonisch via (0573) 28 92 22 of via www.lochem.nl/politiekeavond.

Raadsvergadering

Om 20.30 uur begint de raadsvergadering. Deze kunt u live volgen via www.lochem.nl/politiekeavond.

Agenda
1. Opening
2. Vaststellen agenda
3. Vaststellen besluitenlijst raadsvergadering en verslag tafelgesprekken van 12 december 2022
4. Ingekomen stukken 23 november t/m 6 december 2022
Debatonderwerpen
5. Landbouwbrug Almen
Hamer- en stemstukken
6. Benoeming leden Raad van Toezicht Poolster
7. Extra bouwkrediet Scholenbouw Laren 
8. Aanvullend krediet Markt Lochem
9. Aanwijzen leden vertrouwenscommissie
10. Sluiting

  Nieuws van de gemeenteraad

Bekendmakingen
Het college van B&W en de gemeenteraad nemen besluiten die voor u van belang kunnen 
zijn. Om u hierover te informeren, maakt de gemeente deze besluiten digitaal bekend op 
www.overheid.nl en hier in het Gemeentenieuws. De digitale bekendmakingen zijn de 
officiële bekendmakingen en zijn leidend. De bekendmakingen in Gemeentenieuws zijn 
ondersteunend en komen niet in de plaats van de officiële publicaties op www.overheid.nl.  
Hoewel we de bekendmakingen op de gemeentepagina’s met zorg maken, kunt u aan de 
inhoud ervan geen rechten ontlenen.

Meer informatie
Via www.lochem.nl (> Bestuur en organisatie > Over deze website) kunt u lezen hoe u de 
bekendmakingen ook per e-mail kunt ontvangen. Heeft u vragen of wilt u meer informatie 
over de procedures bij besluiten, neem dan contact op met de contactpersoon die bij de 
bekendmaking staat vermeld. Dit kan telefonisch, schriftelijk, per e-mail of op afspraak.

Aanvragen

Evenementenvergunningen      

Contact: mw. C. Groenendijk en mw. M. 
Hazewinkel

Vanaf 29 december 2022 tot en met 4 januari 
2023 zijn de volgende aanvragen ontvangen:

Barchem
• Voetbalvereniging SVBV Brachem,  

75 jaar jubileum, 31 maart en 1 april 2023, 
Maandagsdijk 1a, 2022-261326

• Vereniging Contact Barchem, 
Palmpasenoptocht met eierzoekwedstrijd, 
2 april 2023, start veld Barchemse Beesten 
(Heidehof), 2023-261588

• Vereniging Contact Barchem, Paasvuur, 
Molenweg, 9 april 2023, 2022-261587

• Stichting Lochemse Bergloop, Lochemse 
Bergloop, start Lochemseweg 37,  
1 april 2023, 2022-261543

Harfsen
• Stichting Motorsport Harfsen, Dutch 

Masters off Motorcross, 19 maart 2023, 
Deventerdijk 7, 2022-261254

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten

Vanaf 22 december 2022 t/m 4 januari 2023 
zijn de volgende aanvragen ontvangen:

Eefde
• Bargeweg 16, het kappen van een esdoorn, 

nr. Z2022-00000502, 22 december 2022 
• Kerklaan 7, het kappen van een ceder, nr. 

Z2022-00000509, 29 december 2022 
• Rustoordlaan 30a (nabij), het oprichten van 

drie woningen, nr. Z2022-00000512,  
30 december 2022 

Gorssel
• Grooterkamp 40, het plaatsen van een 

dakkapel, nr. Z2022-00000501, 22 december 
2022 

• Lindelaan 11, het verbouwen/vergroten  
van een woning, nr. Z2022-00000499,  
22 december 2022 

Harfsen
• Koelerweg 1 (nabij), het plaatsen van vier 

kantoorunits, nr. Z2022-00000505,  
23 december 2022 

• Lochemseweg 129, het kappen van een 
Amerikaanse eik, twee grove dennen en een 
beuk, nr. Z2023-00000001, 2 januari 2023 

Kring van Dorth
• Kasteelweg 16, het oprichten van een 

werktuigenberging, werkplaats en een 
jongveestalling, nr. Z2022-00000506,  
23 december 2022 

Laren
• Stoomdijk 8, het verbouwen van een 

woning, nr. Z2022-00000507, 23 december 
2022 

Lochem
• Dr. ten Bokkel Huininkweg 20, het vergroten 

van een woning, nr. Z2022-00000500,  
22 december 2022 

• Haitsma Mulierlaan 11, het verbouwen  
van een woning, nr. Z2022-00000504,  
23 december 2022 

• Marinus Naefflaan 4, het plaatsen van 
zonnepanelen bij een gemeentelijk 
monument, nr. Z2023-00000002, 2 januari 
2023 

• Markt 3 (nabij), het kappen van zeven 
bomen en het knotten van 22 platanen,  
nr. Z2023-00000003, 2 januari 2023 

• Prins Bernhardweg 24, het plaatsen 
van een pakket- en briefautomaat, nr. 
Z2023-00000004, ingekomen 3 januari 2023 

Buiten behandeling gestelde aanvraag 
omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende aanvragen zijn buiten 
behandeling gesteld en aan de aanvrager 
bekendgemaakt:

Gorssel
• Ravensweerdsweg 32, het plaatsen van een 

paardenhekwerk, nr. Z2022-00000359,  
23 december 2022 

Lochem
• Bierstraat 14, het plaatsen van 

gevelreclame (gemeentelijk monument), nr. 
Z2022-00000380, 29 december 2022 

Zie informatie: Bezwaar 

Openbare bekendmakingen
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Kennisgeving verlenging beslistermijn 

Contact: afdeling Publiekscontacten

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is besloten voor de volgende 
aanvraag de beslistermijn te verlengen met 
een termijn van maximaal 6 weken:

Barchem
• Vrochterdijk 8, het kappen van een linde, nr. 

Z2022-00000363, 28 december 2022 
Epse
• Deventerweg (nabij N348), het kappen van 

een Amerikaanse eik, nr. Z2022-00000368, 
28 december 2022 

Laren
• Deventerweg 65, het kappen van twee 

notenbomen, nr. Z2022-00000350,  
23 december 2022 

Lochem
• Nieuweweg 52, het kappen van een esdoorn, 

nr. Z2022-00000342, 21 december 2022.

Bezwaar
Tegen een besluit tot het al dan niet verlengen 
van de beslistermijn is in principe geen 
bezwaar of beroep mogelijk (artikel 6.3 Awb)

Intrekking aanvraag omgevingsvergunning 

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Burgemeester en wethouders hebben de 
afgelopen periode onderstaande intrekking 
aanvraag bekendgemaakt:

Epse
• Deventerweg (nabij N348), het kappen van 

een Amerikaanse eik, nr. Z2022-00000368,  
4 januari 2023 

• Middenweg 9, het kappen van een 
douglasspar, nr. Z2022-00000369,  
28 december 2022 

Geweigerde omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Onderstaande aanvraag voor een omgevings-
vergunning is geweigerd en aan de aanvrager 
bekendgemaakt. 

Epse
• Middenweg 19, het plaatsen van twee 

carports, nr. Z2022-00000352, 29 december 
2022 

Besluit Omgevingsvergunning uitgebreide 
procedure (milieu) Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek 

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht is besloten een omgevingsver-
gunning te verlenen voor:

Laren
• Deventerweg 80a, het starten van een 

onbemand tankstation (milieu), nr. 
2021-206046, 22 december 2022 

Inzage 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende 
stukken liggen vanaf 12 januari t/m 22 februari 
2023 ter inzage bij de publieksbalie, Hanzeweg 
8 in Lochem en Hoofdstraat 45 in Gorssel. 

Zie informatie: Zienswijzen

Vergunningen

Omgevingsvergunningen

Contact: afdeling Publiekscontacten 

Vanaf 22 december 2022 t/m 4 januari 
2023 zijn de volgende vergunningen aan de 
aanvrager bekendgemaakt:

Barchem
• Zwiepseweg 21 (nabij), het tijdelijk plaatsen 

van een zorgunit voor een periode van 10 
jaar, nr. Z2022-00000396, 23 december 2022 

Epse
• Het Diekman 12-14, het kappen van twee 

prunussen (herplant opgelegd 2 st.), nr. 
Z2022-00000347, 23 december 2022 

• Middenweg 5, het kappen van een 
esdoorn (herplant opgelegd 1 st.), nr. 
Z2022-00000381, 30 december 2022 

Gorssel
• Elfuursweg 21b en 25 (nabij), het kappen 

van twee Amerikaanse eiken (herplant 
opgelegd 2 st.), nr. Z2022-00000341,  
23 december 2022 

• Quatre Brasweg 2, het kappen van 
een beuk (herplant opgelegd 1 st), nr. 
Z2022-00000351, 23 december 2022 

Laren
• Brenschutte 7, het plaatsen van 

zonnepanelen, nr. Z2022-00000488,  
23 december 2022 

• Deventerweg 65, het kappen van twee 
notenbomen en twee sparren (herplant 
opgelegd 2 st.), nr. Z2022-00000350,  
4 januari 2023 

• Ooldselaan 1a, het vervangen van een 
pannen dak door een rieten dak, nr. 
Z2022-00000291, 23 december 2022 

Lochem
• Nieuweweg 50, het plaatsen van een garage 

bij een gemeentelijk monument,  
nr. Z2022-00000389, 2 januari 2023 

• Nieuwstad 3, het plaatsen van handels-
reclame en plaatsen van een uitblaaskanaal 
op het dak, nr. Z2022-00000432,  
4 januari 2023 

• Zwiepseweg 2, het plaatsen van 
zonnepanelen bij een rijksmonument, nr. 
Z2022-00000182, 23 december 2022 

• Zwiepseweg 120, het verbouwen/vergroten 
van een woning en plaatsen van een 
bijgebouw en carport, nr. Z2022-00000358, 
20 december 2022 

Definitief besluit omgevingsvergunning
uitgebreide procedure

Contact: afdeling Publiekscontacten

Met toepassing van artikel 2.12, lid 1 onder 
sub a, sub 3° van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht (Wabo, artikel 2.1 en 2.12, 
afwijken bestemmingsplan) is een vergunning 
verleend voor:

Velhorst 7 Lochem (planid-nummer 
NL.IMRO.0262.buVelhorst7Lo-OV41), waarbij 
medewerking wordt verleend aan het 
plaatsen van zonnepanelen op het dak van 
een bijgebouw en in de tuin van buitenplaats 
de Velhorst (rijksmonument). Hiermee wordt 
afgeweken van het bestemmingsplan. Dit 
besluit is bekend gemaakt op 22 december 
2022.

Inzage 
De aanvraag, het besluit en de bijbehorende 
stukken zijn voor een ieder in te zien met 
ingang van 12 januari 2023. De aanvraag, het 
besluit en de bijbehorende stukken kunnen 
worden ingezien op de website www.ruimte-
lijkeplannen.nl. Op deze website klikt u op 
de knop "Zoeken plannen", waarna u de 
mogelijkheid heeft de informatie op te roepen 
via het invullen van de locatie, de naam van de 
omgevingsvergunning of het planid-nummer. 
U kunt tevens op afspraak bij de publieksbalie, 
Hanzeweg 8 in Lochem en Hoofdstraat 45 
in Gorssel de stukken inzien (digitaal of op 
verzoek op papier). 

Tegen het besluit kan binnen 6 weken na de 
hierboven genoemde dag van bekendmaking 
van het besluit beroep worden aangetekend. 
Het beroepsschrift moet worden ingediend bij 
de Rechtbank Gelderland, Postbus 9030, 6800 
EM Arnhem. Voor het digitaal indienen van het 
beroepsschrift zie www.rechtspraak.nl. 
Het besluit treedt in werking nadat de termijn 
voor het indienen van een beroepschrift is 
verstreken. Het indienen van een beroepsschrift 
schorst de werking van het besluit niet.

Mocht er een belang zijn dat het besluit niet 
in werking treedt, dan kan er een voorlopige 
voorziening worden gevraagd bij de voorzie-
ningenrechter van de rechtbank. Wanneer een 
voorlopige voorziening wordt aangevraagd 
binnen een termijn van zes weken treedt het 
besluit pas in werking nadat over het verzoek 
een beslissing is genomen. Het beroepsschrift 
moet zijn ondertekend en moet ten minste 
bevatten de naam en adres van de indiener, de 
dagtekening, een omschrijving van het besluit 
waartegen het beroep is gericht en de gronden 
(motivering) van het beroep. 

Ontwerpbesluit Omgevingsvergunning 
uitgebreide procedure (milieu) Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht

Contact: Omgevingsdienst Achterhoek 

In het kader van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht bestaat het voornemen 
vergunning te verlenen voor:

Laren
• Koebushorst 5a, het veranderen van 

een melkveehouderij (milieu), nr. 
Z2022-00000085 

Inzage 
De aanvraag, het ontwerpbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen vanaf 12 
januari t/m 22 februari 2023 ter inzage bij 
de publieksbalie, Hanzeweg 8 in Lochem en 
Hoofdstraat 45 in Gorssel.

Milieu

Meldingen Wet milieubeheer

Contact: afdeling Publiekscontacten

De volgende meldingen, die op grond van 
artikel 8.40 van de Wet milieubeheer onder 
een zogenaamde Algemene Maatregel van 
Bestuur (AMvB) vallen, zijn ontvangen. Deze 
activiteiten zijn niet vergunningplichtig 
en moeten ter bescherming van het milieu 
voldoen aan algemene regels die bij de 
desbetreffende AMvB zijn gesteld:

Eefde
• Eefdese Enkweg 10, Besluit bodemenergie-

systeem buiten inrichtingen milieubeheer, 
het aanleggen van een gesloten bodemener-
giesysteem bij een woning (milieu),  
nr. Z2022-00000388, 10 november 2022 

Gorssel
• Flierderweg 1a, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, het veranderen 
van een bedrijf (milieu), nr. 2022-256483,  
1 november 2022 

Harfsen
• Broekstraat 5, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, het plaatsen van 
een stikstoftank van 6100 liter (milieu),  
nr. 2022-260223, 9 december 2022 

Laren 
• Kattendaal 6a, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, het uitbreiden 
van het gebouw voor stro-opslag (milieu),  
nr. 2022-257550, 14 november 2022 

Lochem
• Aalsvoort 2-4, Besluit algemene regels voor 

inrichtingen milieubeheer, het starten van 
een handels- en productiebedrijf (milieu),  
nr. 2022-258037, 21 november 2022 

• Ampsenseweg 22, Besluit algemene 
regels voor inrichtingen milieubeheer, 
het veranderen van een paardenhouderij 
(milieu), nr. 2022-244001, 14 juni 2022 

• Nieuwstad 3, Besluit algemene regels voor 
inrichtingen milieubeheer, het starten van 
een pizzeria (milieu), nr. 2022-258763,  
29 november 2022 

 Informatie over de procedures

Mediation
Bent u het niet eens met een gepubliceerd 
besluit waartegen u bezwaar kunt indienen? 
Soms is een juridische procedure te voorkomen 
door mediation. Bij mediation probeert een 
bemiddelaar partijen (vergunninghouder, 
bezwaarde en gemeente) met een geschil 
met elkaar in gesprek te brengen en zo tot 
een oplossing te komen. Heeft u een geschil 
waarbij de gemeente betrokken is en wilt u 
gebruik maken van de mogelijkheid om dat met 
mediation op te lossen? Neem dan contact op 
met mevrouw V. Vroege, v.vroege@lochem.nl of 
telefonisch via (0573) 28 92 84. 

Bezwaar
Veel besluiten worden zonder uitgebreide 
openbare voorbereidingsprocedure genomen. 

Denk hierbij aan een reguliere (niet-complexe) 
omgevingsvergunning, evenementen-
vergunning of verkeersbesluit. Wanneer u het 
niet eens bent met een besluit kunt u hiertegen 
bezwaar maken. U dient binnen zes weken 
nadat het besluit aan de aanvrager bekend is 
gemaakt, bezwaar in bij de gemeente. 

Zienswijzen
Bij complexe aanvragen of besluiten, 
bijvoorbeeld een aanvraag om een uitgebreide 
omgevingsvergunning of een ontwerp- 
bestemmingsplan, liggen het ontwerpbesluit en 
de bijbehorende stukken ter inzage. 

U leest bij de bekendmaking waar en wanneer 
u de stukken kunt inzien. U kunt gedurende de 
inzagetermijn een mondelinge (op afspraak) of 
schriftelijke reactie (formeel zienswijze) geven. 

Beroep na openbare voorbereidingsprocedure
Dit betreft besluiten die genomen zijn met 
een openbare voorbereidingsprocedure. 
Degenen die een zienswijze hebben ingediend 
kunnen beroep aantekenen bij de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
Beroep kan ook wanneer de gronden van het 
beroep zich richten tegen wijzigingen in het 
besluit ten opzichte van het ontwerpbesluit 
of wanneer u redelijkerwijs niet verweten kan 
worden niet tijdig een zienswijze te hebben 
ingediend. U dient een beroepschrift in binnen 
zes weken na bekendmaking van het besluit aan 
de aanvrager.

Beroep na bezwaarprocedure
Wanneer u tegen een besluit een bezwaarschrift 
heeft ingediend, kunt u tegen het besluit op 
het bezwaarschrift in beroep gaan. Dit beroep-
schrift dient u in bij het team Bestuursrecht 

van de Rechtbank Gelderland binnen zes weken 
na bekendmaking van de beslissing op het 
bezwaarschrift aan de bezwaarmaker. 

Voorlopige voorziening
Een bezwaar- of beroepschrift tegen een besluit 
schort de werking van dat besluit niet op. Dit 
betekent bijvoorbeeld dat de vergunninghouder 
mag beginnen te bouwen tijdens een bezwaar- 
of beroepsprocedure. Om dit tegen te gaan, 
kunt u bijkomend een voorlopige voorziening 
vragen.
Bij een bezwaarprocedure vraagt u dit aan 
de voorzieningenrechter van de Rechtbank 
Gelderland. Bij een beroepsprocedure vraagt 
u de voorlopige voorziening bij de instantie 
waar het beroep aanhangig is, dat is de 
rechtbank of bij hoger beroep de afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

www.lochem.nl 


