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Openbare vergaderingen 
 

Commissie Ruimte en Economie 
De commissie Ruimte en Economie komt in een openbare vergadering bijeen op maandag 
10 maart 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. 
De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die 
de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Belangstellenden kunnen bij het begin 
van de vergadering van een commissie gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren 
over de onderwerpen op de agenda. Wie het woord wenst te voeren kan dat tot kort voor de 
vergadering melden bij griffier van de commissie. 
Agenda 
1. Opening en vaststellen agenda. 
2. Vaststellen van: 

a. verslag van de vergadering van 3 februari 2014. 
b. lange termijn agenda. 

3. Mededelingen. 
4. Rondvraag. 
Ter informatie: 
5. Informatie vanuit het college. 

Toelichting Ecologische Hoofdstructuur (EHS) Reutum (presentatie dhr. M. Nolten). 
Ter voorbereiding op de raadsvergadering: 
6. Vaststellen nota Verblijfsrecreatie Noordoost Twente. 
7. Vaststellen bestemmingsplan “Reutum, Zoekeweg 18”. 
8. Vaststellen bestemmingsplan “Albergen, Zuidesweg 5”. 
9. Vaststellen bestemmingsplan “Geesteren, TMZ Geesteren. 
10. Gewijzigde vaststellen bestemmingsplan “Mander, Plasdijk 25a”. 
11. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Tubbergen, Oldenzaalseweg 8” en “Beeldkwali-

teitsplan + Inrichtingsplan Oldenzaalseweg 8 Tubbergen”. 
12. Sluiting. 
 

Commissie Samenleving en Bestuur 
De commissie Ruimte en Economie komt in een openbare vergadering bijeen op maandag 
10 maart 2014 om 19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. 
De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle informatie die 
de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Belangstellenden kunnen bij het begin 
van de vergadering van een commissie gedurende maximaal vijf minuten het woord voeren 
over de onderwerpen op de agenda. Wie het woord wenst te voeren kan dat tot kort voor de 
vergadering melden bij griffier van de commissie. 
Agenda 
1. Opening en vaststellen agenda. 
2. Vaststellen van: 

a. verslag van de vergadering van 3 februari 2014. 
b. lange termijn agenda. 

3. Mededelingen. 
4. Rondvraag. 
Ter informatie: 
5. Informatie vanuit het college. 
Ter voorbereiding op de raadsvergadering 
6. Governance jeugdzorg Twente.  
7. Vaststellen wijziging Verordening op het gemeenteblad.  
8. Sluiting. 
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Actualiteiten 
 

Sluiting publieksbalies op maandag 3 maart 
Op maandag 3 maart, Rosenmontag, zijn alle publieksbalies gesloten. Ook is het gemeente-
huis telefonisch niet bereikbaar. 
 

Stempas kwijt of niet ontvangen? Kan ik nu wel stemmen? 
Uiterlijk 5 maart 2014 krijgt u uw stempas in de brievenbus. Raakt u de stempas kwijt? Dan 
kunt u op twee manieren een vervangende stempas aanvragen. 
a. Het aanvraagformulier vervangende stempas (J8) kunt u via www.tubbergen.nl downloa-

den, uitprinten, invullen en ondertekenen. Stuur het formulier naar Gemeente Tubbergen, 
afdeling KCC, taakveld Burgerzaken, Antwoordnummer 26, 7620 VS Tubbergen. Het 
aanvraagformulier moet uiterlijk vrijdag 14 maart 2014 in ons bezit zijn. De nieuwe stem-
pas kan alleen worden toegezonden naar het officiële woonadres waar u staat ingeschre-
ven in de Basisregistratie Personen (BRP).  

b. Ook kunt u een vervangende stempas persoonlijk aanvragen bij het Klant Contact Cen-
trum, taakveld Burgerzaken. Dit kan tot en met dinsdag 18 maart 2014 (tot uiterlijk 12.30 
uur). Hierbij moet u zich identificeren door middel van een geldig legitimatiebewijs (pas-
poort, identiteitskaart of rijbewijs).  

Bent u op 19 maart uw stempas kwijt? Dan kunt u helaas niet stemmen. Hebt u nog vragen, 
neem contact op met afdeling Klant Contact Centrum, het taakveld Burgerzaken, telefoon-
nummer (0546) 62 80 00. 
 

Aanvragen paspoort en identiteitskaart op 6 en 7 maart niet 
mogelijk  
Er kunnen tijdelijk geen aanvragen gedaan worden in verband met het veranderen van de 
geldigheidsduur. Op zondag 9 maart 2014 wordt de geldigheidsduur van het paspoort en de 
Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder verlengd van vijf naar tien 
jaar. Omdat bij de producent de systemen moeten worden aangepast om de nieuwe reisdo-
cumenten te kunnen leveren kunt u op 6 en 7 maart geen paspoort of identiteitskaart aanvra-
gen. Op deze dagen blijft het wel mogelijk om een eerder aangevraagd paspoort of ID-kaart 
op te halen. 
Vanaf maandag 10 maart 2014 kunnen inwoners vanaf 18 jaar een nieuwe reisdocument met 
een geldigheidsduur van tien jaar aanvragen. De geldigheidsduur van tien jaar geldt dus al-
leen voor reisdocumenten van personen van 18 jaar en ouder die na maandag 10 maart 2014 
zijn aangevraagd. 
Vanaf 9 maart 2014 gelden nieuwe tarieven: 
1. Een nationaal paspoort voor personen van 18 jaar en ouder kost € 59,00. 
2. Een nationaal paspoort voor personen jonger dan 18 jaar kost € 50,00. 
3. Een Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder kost € 52,50. 
4. Een Nederlandse identiteitskaart voor personen jonger dan 18 jaar, kost € 28,00. 
5. Bij een spoedaanvraag voor een nationaal paspoort of een Nederlandse identiteitskaart 

worden er extra kosten berekend van € 47,00. 
Extra kosten door vermissing van een oud reisdocument (en rijbewijs) komen te vervallen. 
 

Parkeren in de wijken tijdens de carnavalsoptochten 
Bezoekers van de carnavalsoptochten worden uitdrukkelijk verzocht in de woonwijken hun 
auto aan één zijde van de weg te parkeren. Op deze manier blijft er een vrije doorgang voor 
de hulpdiensten. Tijdens de Twentse verlichte carnavalsoptocht op vrijdag 28 februari 2014 
kunnen bezoekers volop parkeren op het bedrijventerrein in Tubbergen.  
Er mag niet met snoep e.d. gegooid worden vanaf de praalwagens! 
 

Diverse aanvragen en meldingen 
Waar? Waarvoor? Wanneer? 

Albergen Kemnaweg Paaspop Albergen 20 april 2014 
Fleringen Oldenzaalseweg Paasvuur Fleringen 20 april 2014 
Manderveen Veendijk Paasvuur Manderveen 20 april 2014 

http://www.tubbergen.nl/
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Heeft u vragen over deze aanvragen? Neem dan contact op met het Klant Contact Centrum, 
team Wonen en Leven. Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of be-
roep mogelijk. 
 

Diverse vergunningen en ontheffingen 
Waar? Waarvoor / waardoor? Verzonden 

Albergen Zenderseweg Standplaats voor snacks 
en frisdrank op 23 februari 
2014 

18-02-2014 

Harbrinkhoek/ 
Mariaparochie 

Centrum Harbrink-
hoek/Mariaparochie 

Optocht CV De Dubbel-
kiekers op  1 maart 2014 

19-02-2014 

Langeveen Dorp Verkopen van potgrond 
t.b.v. Muziekvereniging 
Crescendo Langeveen-
Bruinehaar op 8 maart 
2014 

19-02-2014 

Tubbergen Hardenbergerweg 5 Carnavalsfeesten Eetcafé 
Fox op 28 februari, 1, 2 
en 3 maart 2014 (meerja-
renvergunning t/m 2018) 

18-02-2014 

Tubbergen  Hardenbergerweg Schenken van zwak-
alcoholhoudende drank  
op 28 februari 2014 
(meerjarenvergunning t/m 
2018) 

18-02-2014 

Tubbergen Julianastraat Schenken van zwak-
alcoholhoudende drank in 
mobiel café op 28 februari 
2014 

13-02-2014 

Tubbergen Markt Intrekken van stand-
plaatsvergunning voor 
verkoop van vis op 15 
februari 2014 

18-02-2014 

Vasse Denekamperweg Carnavalsfeest De Spek-
scheeters op 1 en 3 maart 
2014 

14-02-2014 

Vasse Denekamperweg Schenken van zwak-
alcoholhoudende drank 
t.b.v. het carnavalsfeest 
van De Spekscheeters op  
1 en 3 maart 2014 

18-02-2014 

 
De vergunningen en ontheffingen zijn inmiddels verzonden aan de aanvragers. Belangheb-
benden kunnen gedurende 6 weken na de datum van die verzending bezwaar maken bij 
burgemeester/ burgemeester en wethouders. Nadere informatie vindt u in de rubriek “In-
spraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A, D en G. 
 

Onlangs uitgegeven gemeentebladen 
Deze week zijn uitgegeven de gemeentebladen 
Nummer Onderwerp:  

GB 2014-10 Eerste wijziging van de Verordening duurzaamheidssubsidies  
GB 2014-11 Regeling betreffende de rechtspositie van de griffier en de ambtenaren van de 

griffie  
GB 2014-12 Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning 2014  
GB 2014-13 Eerste wijziging Legesverordening 2014  
 
 

http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12149&sechash=72272c2c
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12150&sechash=ddebd75b
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12150&sechash=ddebd75b
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12151&sechash=dce5bc32
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12153&sechash=4ba84043
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Omgeving en milieu 
 

Omgevingsvergunning, ingekomen aanvragen reguliere pro-
cedure 
Onderstaande aanvragen zijn bij de gemeente binnengekomen. In principe moet op deze 
aanvragen binnen 8 weken na de datum van ontvangst worden beslist. 
Adres:  Project Ingekomen: 

Geesteren Voorboersweg 6 het kappen van 1 eik en 9 elzen 10-02-2014 
Harbrinkhoek Walboersweg 80 kappen van 2 eiken en afzetten van 

elzen 
30-01-2014 

Manderveen De Werent 9 bouwen van een tuinschuur 04-02-2014 
Reutum Zoekeweg 18 kappen van een stuk bos 12-02-2014 
Tubbergen Nitertstraat 10 bouwen van een erker 06-02-2014 
Geesteren Vinckenweg9 vernieuwen/uitbreiden van de kleed-

accommodatie 
13-02-2014 

Geesteren Geermanstraat 52 bouwen van een erker 10-02-2014 
Tubbergen Grotestraat 60 aanbouwen van een veranda 12-02-2014 
Geesteren Huyerenseweg 35 afzetten van een houtwal 04-02-2014 
Tubbergen Binnenveldsweg 

(nabij nr. 80) 
aanleggen van een inrit   10-02 2014 

Manderveen Holtenplasweg 3 kappen van een eik 10-02-2014 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief.  
 

Omgevingsvergunningen, verlenging beslissingstermijn 
Burgemeester en wethouders hebben de termijn om te beslissen op onderstaande aanvragen 
om omgevingsvergunning verlengd: 
Adres Project Ingediend op 

Albergen Tichelweg ong bouwen van een stal 13-12-2013 
 
Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar gemaakt 
worden door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit. 
 

Omgevingsvergunningen, verleend met de reguliere voorbe-
reidingsprocedure 
Adres  Project Verzonden 

Albergen Assinkshoek-
weg 10a 

kappen van een beuk 13-02-2014 

Fleringen Essenhuisweg 
5a 

bouwen van een bijgebouw ter ver-
vanging van 2 bestaande schuren 

14-02-2014 

Langeveen Hardenberger-
weg 190  

bouwen van een woonzorgcentrum 
en het kappen van 3 eiken 

18-02-2014 

 
De vergunningen zijn inmiddels toegezonden aan de aanvragers. Belanghebbenden kunnen 
gedurende 6 weken na de datum van die toezending schriftelijk bezwaar maken bij het colle-
ge van burgemeester en wethouders. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, 
zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A, D en G.  
Een vergunning die uitsluitend of mede betrekking heeft op het  uitvoeren van een werk of 
van werkzaamheden, slopen in een beschermd stads- of dorpsgezicht, slopen op grond van 
de bouwverordening, slopen, verstoren, verplaatsen, herstellen of  (laten) gebruiken van een 
monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht’ en/of vellen of 
doen vellen van houtopstand, treedt niet eerder in werking dan op de dag na afloop van de 
termijn voor het indienen van  een bezwaarschrift. 
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Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer 
Op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer zijn navolgende meldingen ingediend 
voor het veranderen van een inrichting. 
Adres  Betreft: Maatwerk? 

Langeveen Ossendijk 35-37 veranderen van de inrichting, er 
wordt een mestbassin geplaatst 

nee 
 

Tubbergen 
 

Braakmansweg 7 het verminderen van het aantal 
dieren 

nee 

Tubbergen Oldenzaalseweg 61 beëindigen van de inrichting nee 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. 
Toelichting: Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is 
geen omgevingsvergunning. Wel dient vooraf melding te worden gedaan van het oprichten of 
veranderen. Ook moeten er landelijk vastgestelde voorschriften worden nageleefd. Burge-
meester en wethouders kunnen zo nodig ook nog maatwerk verrichten door zogenaamde 
maatwerkvoorschriften vast te stellen. 
 

Melding vellen van houtopstanden 
Op grond van de gemeentelijke kapverordening zijn navolgende meldingen ingediend voor het 
kappen van hakhout en-of het vellen van houtopstanden. Burgemeester en wethouders heb-
ben navolgende meldingen ontvangen: 
Adres  Betreft: 

Harbrink-
hoek 

Klösseweg (sectie I nr. 
1796) 

afzetten en verwijderen van een geriefbosje en el-
zenzingel 

Tubbergen Elsweg sectie B nr 
5007 

afzetten van hakhout 

 
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. 
Toelichting: er is geen omgevingsvergunning vereist voor het afzetten van hakhout en het vel-
len van houtsopstanden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tot het verrich-
ten van groene en blauwe diensten. Wel dient vooraf een melding plaats te vinden. 
 
 

Ruimtelijk beleid 
 

Ontwerpbestemmingsplannen 
 
Ontwerp-bestemmingsplan “Hezingen en Geesteren, Maatmansweg 11 en Witteveens-
weg 12” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat met ingang van 27 februari 
2014 het ontwerp-bestemmingsplan “Hezingen en Geesteren, Maatmansweg 11 en Witte-
veensweg 12” zes weken ter inzage ligt. 
Het ontwerp-bestemmingsplan geeft uitvoering aan een tussen de aanvrager en de gemeente 
gesloten rood voor rood-overeenkomst. Op beide percelen wordt landschap ontsierende be-
bouwing gesloopt en geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. In een karakteristieke boerderij aan 
de Maatmansweg 11 te Hezingen wordt een compensatiewoning gerealiseerd. 
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 27 februari 2014 voor 
een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U kunt het 
ontwerp-bestemmingsplan digitaal inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl 
en op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl (onder het kopje “direct naar”, klikken op 
“ruimtelijke plannen” en dan op “ruimtelijke plannen ter inzage”).  
Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0183.1007116-ow01. 
 
Zienswijze 
Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar 
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, post-

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
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bus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan 
wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn 
indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met het Klant Contact Centrum via het 
telefoonnummer (0546) 62 80 00. 
 

Vastgestelde bestemmingsplannen 
 
Vastgesteld bestemmingsplan “Geesteren, Koelenbeekweg 4” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 17 
februari 2014 het bestemmingsplan “Geesteren, Koelenbeekweg 4” heeft vastgesteld. 
Het bestemmingsplan heeft tot doel om de woonbestemming van het perceel te wijzigen in 
een paardenhouderij bestemming. Ter compensatie van deze ontwikkeling wordt er geïnves-
teerd in de ruimtelijke kwaliteit ter plekke. 
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 27 februari 2014 voor 
een ieder zes weken ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.  
U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl  en op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl onder het kopje 
“direct naar”, daarna klikken op “ruimtelijke plannen” en dan op “ruimtelijke plannen ter inza-
ge”.  Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0183.1104643-vg01. 
 
Beroep 
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan tegen het bestemmingsplan be-
roep worden ingesteld: 

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht; 

- belanghebbenden die aantonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest om over-
eenkomstig artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening juncto afdeling 3.4 van de Afdeling 
bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen; 

- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen. 
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Voor burgers is het mogelijk digitaal 
beroep in te stellen. De voorwaarden voor het indienen van een digitaal beroepschrift staan op 
www.raadvanstate.nl. Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt in werking 
daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een 
voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van 
State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op het verzoek is beslist. 
 
 

Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep 
 
Contactgegevens: 
Gemeentehuis Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA Tubbergen.  
Tel: 0546-628000 Fax: 0546-628111 E-mail: gemeente@tubbergen.nl 
 
A. Ter inzagelegging 
Aanvragen, ontwerpbeleidsnota’s, (voor)ontwerpbesluiten en besluiten liggen ter inzage op 
het gemeentehuis. Ook alle bijbehorende stukken liggen hier ter inzage. Tegen betaling van 
de kosten kunnen kopieën hiervan verkregen worden. U kunt op het gemeentehuis ook een 
toelichting op de stukken krijgen. Het  verdient aanbeveling om hiervoor eerst telefonisch een 
afspraak te maken. 
 
B. Inspraak bij de voorbereiding van beleid of van andere besluiten 
Bij de voorbereiding van gemeentelijk beleid of van andere gemeentelijke besluiten kan het 
gemeentebestuur een inspraakprocedure volgen. Een aanvraag, een ontwerp of een vooront-
werpbesluit wordt dan een bepaalde tijd ter inzage gelegd. Tijdens die inzagetermijn kunt u 
schriftelijk of mondeling uw mening naar voren brengen. Als u mondeling uw zienswijze wilt 
indienen, verdient het aanbeveling om eerst telefonisch een afspraak te maken. 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.raadvanstate.nl/
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C. Zienswijze indienen met betrekking tot ontwerpbesluiten, die worden voorbereid 
met de “uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure” 

Bij besluiten die met de uitgebreide procedure worden voorbereid, wordt eerst een ontwerpbe-
sluit ter inzage gelegd. Met betrekking tot een ontwerpbesluit kunt u tijdens de inzagetermijn 
van 6 weken mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen. Wie nalaat om tijdig een zienswijze 
in te dienen, kan later niet in beroep gaan als het besluit is genomen. Als u mondeling uw 
zienswijze wilt indienen, verdient het aanbeveling om eerst telefonisch een afspraak te maken. 
 
D. Bezwaar gedurende 6 weken tegen een reeds vastgesteld besluit 
Vanaf de dag nadat een besluit is verzonden aan de geadresseerde of op andere wijze is 
bekendgemaakt, kunnen belanghebbenden doorgaans gedurende 6 weken tegen een besluit 
bezwaar maken bij het gemeentebestuur. Het gemeentebestuur beslist zelf op het 
bezwaarschrift. Maar het wordt daarbij geadviseerd door een onafhankelijke 
bezwaarschriftencommissie. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift kan vervolgens nog 
weer beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter.  
Een bezwaarschrift kan per post, per fax of per e-mail worden ingediend. Indiening per e-mail 
is alleen mogelijk door verzending naar het algemene e-mailadres van de gemeente. Als u 
een bezwaarschrift per e-mail indient, vermeld dan ook uw gewone postadres.  
 
E. Beroep op de bestuursrechter gedurende 6 weken tegen een besluit op een be-

zwaarschrift 
Tegen een beslissing op een bezwaarschrift kan bij de bestuursrechter beroep worden inge-
steld door belanghebbenden die 

 eerder een bezwaarschrift hebben ingediend tegen het oorspronkelijke besluit; 

 er niets aan konden doen dat zij niet eerder bezwaar hebben gemaakt; 

 het er niet mee eens zijn als het oorspronkelijke besluit is herroepen of gewijzigd bij de 
beslissing op het bezwaarschrift. 

Welke bestuursrechter bevoegd is, wordt vermeld bij het besluit. Doorgaans is de bestuurs-
rechter van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle bevoegd. Een beroep-
schrift moet worden ingediend binnen 6 weken. Deze termijn van 6 weken gaat lopen met 
ingang van de dag nadat de beslissing op het bezwaarschrift is bekendgemaakt. Voor de be-
handeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Voor de mogelijkheid om digitaal beroep 
in te stellen bij de rechtbank kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
 
F. Beroep op de bestuursrechter gedurende 6 weken tegen een besluit dat is voorbe-

reid met de uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure 
Tegen een besluit dat is genomen na toepassing van de uitgebreide voorbereidingsprocedure 
bedoeld in afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, kan bij de bestuursrechter beroep 
worden ingesteld door belanghebbenden die: 

 eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit; 

 er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswijzen hebben ingebracht; 

 het niet eens zijn met eventuele wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
Welke bestuursrechter bevoegd is, is vermeld bij het besluit. Doorgaans is de bestuursrechter 
van de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle bevoegd. Een beroepschrift 
moet worden ingediend binnen 6 weken. Deze termijn van 6 weken gaat lopen met ingang van 
de dag nadat een besluit ter inzage is gelegd. Voor de behandeling van het beroep is griffie-
recht verschuldigd. Voor de mogelijkheid om digitaal beroep in te stellen kunt u kijken op 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
 
G. Voorlopige voorziening 
Meestal treedt een besluit door bekendmaking in werking. Wie bezwaar of beroep heeft inge-
steld en de beslissing op bezwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten vanwege 
dringende redenen, kan aan de bevoegde rechter vragen om het besluit voorlopig te schorsen 
of om een andere voorlopige maatregel te treffen. Maar soms is het ook mogelijk om tijdelijke 
afspraken te maken zonder bemoeienis van de rechter. U kunt dit desgewenst bespreken met 
de behandelend ambtenaar. Eventuele andere belanghebbenden moeten dan wel met die 
tijdelijke afspraken kunnen instemmen. 
Ook het omgekeerde kan zich voordoen. De wet bepaalt dat sommige besluiten niet meteen in 
werking treden maar pas nadat op een bezwaar- of beroepschrift is beslist. In die gevallen kan 
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een belanghebbende vragen aan de  bevoegde rechter om die schorsende werking op te hef-
fen. 
Doorgaans is de voorzieningenrechter van de rechtbank Overijssel te Zwolle bevoegd. Voor 
de behandeling van een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd. Voor 
de mogelijkheid om digitaal een voorlopige voorziening aan te vragen kunt u kijken op 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit gemeenteblad is uitgegeven door 
burgemeester en wethouders van Tubbergen 
de secretaris, de burgemeester, 
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