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Openbare vergaderingen 
 

Gemeenteraad  
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op maandag 14 april 2014 
om 19.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen.  
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken liggen voor iedereen ter inzage op het 
gemeentehuis. Het is niet mogelijk voor het publiek om in een raadsvergadering het woord te 
voeren.  
Agenda  
1. Opening 
2. Vaststellen agenda 
3. Mededelingen 
4. Vragenuurtje 
5. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 17 maart 2014 
6. Vaststellen lijst ingekomen stukken 
7. Bekrachtiging geheimhouding bijlagen bij raadsvoorstel uitbreidingsplan Hutten te Gees-

teren 
8. Beschikbaar stellen krediet voor aankoop grond ten behoeve van uitbreidingsplan Hutten 

te Geesteren 
9. Nota reserves en voorzieningen 2014 openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tub-

bergen 
10. Vaststellen beleidsnota Extern Veiligheidsbeleid, een veilig Noaberschap 
11. Beschikbaar stellen bedrag voor onderhoud schoolgebouwen 2014 
12. Vaststellen wijziging gemeentebegroting 2014 
13. Rondvraag 
14. Sluiting 
 
 

Actualiteiten 
 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Langeveen Langeveen en omge-
ving 

Wandeldriedaagse op 20 t/m 22 mei 2014 

Langeveen Hardenbergerweg / 
Vasserdijk 

Kermis en volksfeesten op 23 t/m 25 mei 2014 

Langeveen Iemenboersweg 
(voetbalveld) 

Wijkvolleybaltoernooi op 1 juni 2014 

 
De stukken kunnen worden ingezien op het gemeentehuis. Zolang er nog geen beslissing is 
genomen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeente-
bestuur. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, 
onderdeel A. 
 

Verleende vergunningen en ontheffingen 
Waar? Betreft: Verzonden op: 

Albergen Weversweg Autocross op 27 april 2014 01-04-2014 
Geesteren Denekamperweg /  

Dorpsstraat 
Concours Hippique op 25 
t/m 27 april (dressuur) en 1 
t/m 4 mei (springen) 2014 

27-03-2014 

Geesteren Denekamperweg / 
Dorpsstraat 

schenken van zwak alcohol-
houdende drank tijdens 
Concours Hippique op 25 
t/m 27 april en 1 t/m 4 mei 
2014 

27-03-2014 

Geesteren Denekamperweg NK eieren gooien op 20 april 
2014 

01-04-2014 
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Geesteren Denekamperweg schenken van zwak-
alcoholhoudende drank tij-
dens NK eieren gooien op 
20 april 2014 

01-04-2014 

Geesteren Denekamperweg /  
Dorpsstraat 

verkoop loten voor PSV Sint 
Joris. Trekking op 4 mei 
2014 tijdens concours. 

31-03-2014 

Langeveen Heppenweg paasvuur op 1
e
 paasdag 

2014, 2015 en 2016 
31-03-2014 

Reutum F.J. Groothuisweg paasvuur op 1
e
 paasdag 

2014, 2015 en 2016 
26-03-2014 

Tubbergen Markt standplaats voor verkoop 
van noten, zuidvruchten een 
aanverwante artikelen op 
zaterdag 

01-04-2014 

Vasse Denekamperweg paasvuur op 1
e
 paasdag 

2014, 2015 en 2016 
26-03-2014 

 
Belanghebbenden kunnen bezwaar maken bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 
weken na de verzending aan de aanvrager. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, 
zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A, D en G. 
 

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: alarmapparaat, 4 x wieldoppen Mercedes, stuur 
  
Gevonden:  drinkbak voor vee 
  
 

Uitschrijving uit de basisregistratie personen  
Uit onderzoek is naar voren gebleken dat onderstaand persoon niet meer woonachtig is op 
het adres waar hij in de basisregistratie personen is geregistreerd. 
Voorletter(s) en naam Geboren Adres van registratie Uitschrijving per: 

H. Wessels 23-09-1966 Donckermanstraat 17 
7651 BE  Tubbergen 

13 maart 2014 

 
Burgemeester en wethouders hebben daarom betrokkene(n) op grond van artikel 2.22 van de 
Wet basisregistratie personen uitgeschreven uit de basisregistratie personen als zijnde “ver-
trokken uit Nederland”. Deze uitschrijving kan ook gevolgen hebben voor het recht op over-
heidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in de basisregistratie. 
Een belanghebbende kan binnen zes weken na de datum van deze publicatie een bezwaar-
schrift indienen bij burgemeester en wethouders. Nadere informatie hierover vindt u in de 
rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A, D en G. 
 

Collectieve Vrijwilligersverzekering 
De gemeente Tubbergen heeft bij VNG Verzekeringen/Centraal Beheer twee verzekerings-
pakketten lopen, die de risico’s van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekken. De gemeen-
ten beogen hiermee het maatschappelijk belang van het goede vrijwilligerswerk te benadruk-
ken en de participatie van vrijwilligers te stimuleren. 
 
Voor wie? 
Voor iedere vrijwilliger die ‘in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werk-
zaamheden verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschap-
pelijk belang wordt gediend`. 
 
Alle vrijwilligers zijn verzekerd: 
- ongeacht hun leeftijd 
- ook bij eenmalige activiteiten; 
- geen minimum aantal uren 
- ook bij kerkelijk werk en buurtactiviteiten. 
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Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor 
deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen.  
Mantelzorgers w orden, ook vanuit  de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, niet be-
schouw d als vrijw illiger. Dit  hangt samen met de persoonlijke relat ie die mantelzorgers 
hebben met degene die zijn verzorgen bij aanvang van de zorgverlening. Hoew el Mantel-
zorgers niet als vrijw illigers w orden beschouw d heeft  de verzekering gever echter w el 
voor deze doelgroep een passende dekking gecreëerd binnen het kader van deze vrijw i l-
ligersverzekeringen. Mantelzorgers zijn w el verzekerd voor de ongevallen –en persoonlijke 
eigendommenverzekering. Stagiaires in het kader van de maatschappelijke stage voor 
scholieren vallen eveneens onder de def init ie van vrijw illigers.  
 
Verzekeringspakket 
 
BasisPolis 
- Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor Vrijwilligers en Mantelzorgers 
- Aansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers 
PlusPolis 
- Aansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen 
- Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers 
- Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen 
- Rechtsbijstandverzekering voor Vrijwilligers 
 
Eenvoudig, gemakkelijk en zonder registratie 
Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is dat er 
geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger, actief in de 
gemeente of actief voor een organisatie uit de gemeente, bijvoorbeeld de voetbalvader die 
meegaat met een uitwedstrijd van zijn kind, is verzekerd! 
 
Schade… en dan? 
De vrijwilliger of rechtspersoon downloadt het digitale schadeformulier van de gemeentelijke 
website. Vervolgens kan de claim digitaal naar de gemeente worden doorgestuurd. De ge-
meente zendt de claim vervolgens digitaal door naar de verzekeraar. Ook kan de gemeente 
de gegevens nagaan bij de verenigingen of organisaties. Op deze wijze is toch te controleren 
of iemand terecht een claim indient. De schade wordt rechtstreeks door Centraal Beheer met 
de benadeelde afgewikkeld en de gemeente krijgt vervolgens bericht hoe de claim is afgehan-
deld. Ingeval van vragen kan de vrijwilliger contact opnemen met Centraal Beheer. Als er 
sprake is van een eigen risico, zal dit met de rechtspersoon worden afgewikkeld. 
 
Folder Collectieve Vrijwilligersverzekering 
Op de gemeentelijke website van de gemeente Tubbergen is de folder Collectieve Vrijwil-
ligersverzekering te downloaden. 
 
 

Omgeving en milieu  
 

Omgevingsvergunningen; ingekomen aanvragen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Onderstaande aanvragen zijn bij de gemeente binnengekomen. In principe moet op deze 
aanvragen binnen 8 weken na de datum van ontvangst worden beslist. 
Plaats  Project Ingekomen: 

Albergen Ringoven 10 bouwen van een woning 11-03-2014 
Geesteren Denekamperweg 21 rooien van 7 eiken 25-03-2014 
Mander Bergweg 9 uitbreiden van een keuken 31-01-2014 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief.  
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Omgevingsvergunningen; beschikkingen - reguliere voorbe-
reidingsprocedure 
Plaats  Project Verzonden op: 

Albergen Kemnaweg 12 verbouwen van een berging tot 
recreatiewoning 

28-03-2014 

Albergen Steenkampsweg 5 realiseren van een stilteplek 31-03-2014 
Geesteren Wierenseveldweg,  

percelen sectie A, 
nrs. 6517 en 6518 

kappen van 1 eik en 9 elzen 27-03-2014 

Langeveen Grensweg 18 bouwen van een werktuigenber-
ging 

31-03-2014 

Langeveen Ossendijk 35 bouwen van een mestopslag t.v.v. 
een bestaande 

28-03-2014 

Langeveen Veldboersweg 13 uitbreiden van een ligboxenstal 03-04-2014 
Mander Bergweg 9 uitbreiden van een keuken 28-03-2014 

Manderveen Bovenbroeksweg 25 bouwen van een tuinschuur 02-04-2014 
Manderveen De Werent 9 bouwen van een tuinschuur 02-04-2014 
Tubbergen Denekamperweg, 

nabij nr. 94, sectie E 
nr. 2689 

kappen van 2 Amerikaanse eiken 27-03-2014 

Tubbergen L. von Bönninghau-
senstraat 10 

bouwen van een woonhuis 02-04-2014 

Tubbergen Nitertstraat 10 bouwen van een erker 02-04-2014 
 
Voor genoemd(e) project(en) is vergunning verleend. 
De beschikking(en) is (zijn) inmiddels toegezonden aan de aanvrager(s). Belanghebbenden 
kunnen gedurende 6 weken na de datum van die toezending schriftelijk bezwaar maken bij 
het college van burgemeester en wethouders. Nadere informatie vindt u in de rubriek “In-
spraak, 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. De vergunninghouder kan de voorzienin-
genrechter echter verzoeken om de schorsende werking op te heffen. Zie hiervoor rubriek 
“Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdeel G.  
 

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer 
Op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer ingediende melding(en) ivoor het veran-
deren van een inrichting: 
Plaats:  Betreft: Maatwerk? 

Fleringen Hagveldsweg 5 veranderen van de inrichting, 
38 melkkoeien worden niet 
meer gehouden 

nee 

Haarle Reutummerweg 58 verminderen van het aantal 
vrouwelijk jongvee 

nee 

Harbrinhoek Noordegraafsingel 18 verminderen van het aantal 
melkkoeien 

nee 

Langeveen Hardenbergerweg 168a verminderen van het aantal 
dieren 

nee 
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Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omge-
vingsvergunning vereist. Wel moet vooraf een melding worden ingediend en moeten landelijk 
vastgestelde voorschriften worden nageleefd. Burgemeester en wethouders kunnen boven-
dien besluiten om zogenoemde “maatwerkvoorschriften” op te leggen.  
Tegen een besluit met betrekking tot maatwerkvoorschriften is hetzij bezwaar dan wel be-
roep mogelijk. Of bezwaar dan wel beroep mogelijk is, wordt steeds vermeld bij het besluit. 
Zie ook ”Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep, onderdelen A, D en G (bezwaar) of A,F 
en G (beroep). 
 

Meldingen 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 melding(en) ontvangen: 
Plaats:  Betreft: 

Geesteren Wulferinksweg / 
Huyerenseweg 

uitvoeren van werkzaamheden op basis van groene 
blauwe diensten 

Langeveen Witteweg 20 afzetten van 5 elzen op basis van groene blauwe 
diensten 

 
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 
vellen van houtsopstanden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tot het ver-
richten van groene en blauwe diensten. Wel dient vooraf een melding plaats te vinden. 
 
 

Ruimtelijk beleid 
 

Vastgestelde bestemmingsplannen 
 
Vastgesteld bestemmingsplan “Mander, Plasdijk 25a” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 17 
maart 2014 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld: 
 
het bestemmingsplan “Mander, Plasdijk 25a”. 
 
Het bestemmingsplan maakt de realisatie van een machineberging bij een agrarisch bedrijf 
aan de Plasdijk 25a in Mander planologisch mogelijk.  
 
Ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn bij de vaststelling van het bestemmings-
plan wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zijn: 
 
Regels: 
In artikel 9.1.2. “bouwregels”, onderverdeling van de 2 alinea’s in de leden a en b en toevoe-
ging van  lid c: “Alvorens te beslissen over een aanvraag voor een omgevingsvergunning 
hoort het 
bevoegd gezag de grondwater- en leidingbeheerder”. 
Toelichting: 

- Toevoeging van afbeelding 6 “bestaand bouwperceel en uitbreiding” aan paragraaf 2.2 
“planbeschrijving” en hierdoor de daaropvolgende afbeeldingen te vernummeren naar 
respectievelijk 7, 8 en 9. 

- In paragraaf 4.7 “water”, subparagraaf “grondwaterbeschermingsgebied Manderheide en 
Manderveen” in de laatste alinea te verwijderen dat het waterschap gehoord moet worden 
voordat een omgevingsvergunning wordt verleend en de volgende nieuwe alinea toe te 
voegen: “Wanneer het een omgevingsvergunning voor het uitvoeren van andere werken 
dan bouwwerken, zoals het aanleggen van drainagesystemen of het leggen van kabels en 
leidingen wordt naast de grondwater- en leidingbeheerder ook het Waterschap gehoord.”; 
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Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van donderdag 10 april 
2014 voor een ieder zes weken  ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het ge-
meentehuis.  
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 inzage”. 
Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0183.1103835-vg01. 
 
Beroep 
Tijdens de beroepstermijn kan tegen het bestemmingsplan beroep 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. De beroepstermijn begint te lopen met 
ingang op de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. 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 be-
slist. 
 
Vragen? 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw R. Rietveld van de 
afdeling Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer (0546) 62 80 00. 
 
 

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. 
 
C. Zienswijze indienen met betrekking tot ontwerpbesluiten, die worden voorbereid 

met de “uitgebreide openbare voorbereidingsprocedure” 
Bij besluiten die worden voorbereid met de uitgebreide voorbereidingsprocedure bedoeld in 
afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt eerst een ontwerpbesluit ter inzage 
gelegd. Met betrekking tot dit ontwerpbesluit kunnen tijdens de inzagetermijn van 6 weken 
mondeling of schriftelijk zienswijzen worden ingediend. Wie nalaat om tijdig een zienswijze in 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.raadvanstate.nl/
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te dienen, kan later niet in beroep gaan als het besluit is genomen. Als u mondeling een 
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 steeds vermeld bij het besluit. Doorgaans is de be-
stuursrechter 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 de beslissing op het bezwaarschrift is bekendgemaakt. Voor de 
behandeling van het beroep is griffierecht verschuldigd. Voor de mogelijkheid om digitaal be-
roep 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, wordt steeds vermeld bij het besluit. Doorgaans is de be-
stuursrechter 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 griffierecht 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 te schorsen of om 
een andere voorlopige maatregel te treffen. Maar soms is het ook mogelijk om tijdelijke af-
spraken 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 
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. 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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