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Actualiteiten 
 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Geesteren rond Erve Kampboer sponsorloop op 8 mei 2014 
Reutum Oldenzaalsweg 176 Hemelse Dag op 29 mei 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: 

Albergen Kemnaweg Paaspop op 20 april 2014 08-04-2014 
Albergen Kemnaweg schenken van zwak-

alcoholhoudende drank tijdens 
Paaspop op 20 april 2014 

08-04-2014 

Albergen parcours Kemnaweg/  
Bakenweg/ Hagweg 

regelmatigheidsdemo voor histo-
rische motoren op zondag 31 
augustus 2014 

10-04-2014  

Albergen parcours Kemnaweg/ 
 Bakenweg/ Hagweg 

schenken van zwak alcoholhou-
dende drank tijdens de regelma-
tigheidsdemo voor historische 
motoren op zondag 31 augustus 
2014 

10-04-2014 

Geesteren hoek Broekbeekweg /  
Ossendijk 

motorcross op 21 april 2014 08-04-2014 

Geesteren hoek Broekbeekweg / 
Ossendijk 

schenken zwak-alcoholhoudende 
drank tijdens de motorcross op 21 
april 2014 

08-04-2014 

Geesteren Vermoleweg, hoek  
Heetkampsweg 

Paaspop op 20 april 2014 08-04-2014 

Langeveen Drieschicht schenken zwak-alcoholhoudende 
drank tijdens festiviteiten Ko-
ningsdag op 26 april 2014 

01-04-2014 

Reutum F.J. Groothuisweg schenken van zwak-
alcoholhoudende drank tijdens 
het paasvuur op 20 april 2014 

08-04-2014 

Tubbergen Huyerenseweg  
(terrein bij Canisius) 

Oranjedagactiviteiten op 26 april 
2014 

02-04-2014 

Tubbergen Huyerenseweg  
(terrein bij Canisius) 

schenken zwak-alcoholhoudende 
drank tijdens de Oranjedagactivi-
teiten op 26 april 2014 

03-04-2014 

 
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. 
 

Verkeersmaatregelen 
De navolgende verkeersmaatregelen worden getroffen: 
Albergen afsluiting Gentiaan in verband met ANWB Streetwise op dinsdag 22 april en 

vrijdag 25 april 2014 van 08.30 uur tot 12.30 uur 
Albergen afsluiting Refterstraat in verband met festiviteiten Koningsdag op zaterdag 

26 april 2014 van 10.00 uur tot 13.00 uur  
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Albergen afsluiting Philippus Robbenstraat en de Hobergenstraat tussen de Refter-
straat en de Schultenstraat in verband met Dodenherdenking op zondag 4 
mei 2014 van 19.00 uur tot 20.30 uur 

Geesteren verkeersbesluit voor het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats 
aan de Geermanstraat 84 

Mariaparochie/ 
Harbrinkhoek 

afsluiting Almeloseweg tussen de Ootmarsumsestraat en de Demmers-
dwarsweg in verband met festiviteiten Koningsdag op zaterdag 26 april 
2014 van 08.00 uur tot 18.00 uur  

 
Als in verband met de verkeersmaatregel een verkeersbesluit moest worden genomen, is dat 
verkeersbesluit inmiddels bekendgemaakt in de Staatscourant. De Staatscourant wordt elek-
tronisch gepubliceerd op https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant.  
Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van publicatie in de Staatscourant 
bezwaar maken tegen een verkeersbesluit bij het gemeentebestuur. Nadere informatie vindt u 
in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A, D en G. 

 

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: 2 x fiets, mobiele telefoon, 
Gevonden:  3 x fiets 
 

Wijziging afvalinzameling in verband met Pasen 
Afvalinzameling 
In verband met Pasen is de afvalinzameling gewijzigd. In plaats van maandag 21 april wordt 
het afval vooraf ingezameld op zaterdag 19 april. De medewerkers van de afvalophaaldienst 
beginnen ’s morgens vroeg met hun werk. Wij adviseren u daarom om uw afvalcontainers 
en/of het plastic op de inzameldag om 07.00 uur aan straat te hebben staan. Uw container 
staat dan op tijd aan straat en wordt dus geleegd. Dank voor uw medewerking! 
Afvalbrengpunt  
Het afvalbrengpunt is gesloten op maandag 21 april, Tweede paasdag. Tevens is het afval-
brengpunt gesloten op Koningsdag, zaterdag 26 april. 
 

Fietsverkoop op zaterdag 10 mei 2014 
Ieder jaar wordt er een aantal fietsen gevonden in de gemeente Tubbergen. Medewerkers van 
de gemeente nemen die fietsen mee en bewaren deze maximaal 1 jaar totdat de rechtmatige 
eigenaar zich meldt. Wie een fiets kwijt is, kan zich als rechtmatige eigenaar melden bij de 
gemeente Tubbergen.  
Kijkmoment 
Bent u een fiets kwijt en wilt u weten of uw fiets misschien tussen deze gevonden fietsen 
staat, dan kunt u vanaf 15 april tot 8 mei, van maandag tot en met donderdag tussen 12.00 en 
13.00 uur, kijken of uw fiets bij de gemeentewerf, Koggelsteeg 1 Ootmarsum, staat.  
Is dat het geval, dan moet u in het bezit zijn van het aangifteformulier ‘verloren voorwerp’ en 
door middel van aanvullende gegevens kunnen bewijzen dat u de rechtmatige eigenaar van 
die fiets bent. De gemeenteambtenaar beoordeelt of u de rechtmatige eigenaar bent. Tevens 
is er een kijkmoment op zaterdag 10 mei van 08.30 tot 09.30 uur. 
Bij opbod verkocht 
De overgebleven fietsen, waarvoor zich niemand heeft gemeld als rechtmatige eigenaar, wor-
den tijdens een openbare verkoop verkocht. Dit gebeurt op zaterdag 10 mei 2014 op de ge-
meentewerf aan de Koggelsteeg 1 in Ootmarsum. De verkoop start vanaf 09.45 uur. Meer 
informatie nodig? Bel dan met het Klant Contact Centrum van de gemeente Tubbergen (0546) 
62 80 00. 
 

Tubbergen Bruist – fase B2 en E1 
De uitvoeringswerkzaamheden van het project Tubbergen Bruist zijn in volle gang. Aannemer 
Roelofs is nu bezig met het aanbrengen van de verhardingen op het Raadhuisplein. Maandag 
14 april begint Roelofs tegelijkertijd met de herinrichting van fase B2 en E1 van het Raadhuis-
plein (zie kaartje).  
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant
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Vanaf maandag 14 april 2014 zullen de gekleurde  
gebieden volledig worden afgezet en wordt er be-
gonnen met de opruimwerkzaamheden zoals het 
opbreken van de bestaande verhardingen. Na deze 
werkzaamheden zal de nieuwe verharding en het 
nieuwe straatmeubilair worden geplaatst. Verwacht 
wordt dat de fasen op de volgende data zijn afge-
rond:  
• fase B2 - vrijdag 6 juni 2014  

• fase E1 - vrijdag 23 mei 2014  
 
Om de werkzaamheden tijdens deze fase te kunnen 
uitvoeren zal niet voorkomen kunnen worden dat 
delen van het centrum tijdelijk niet toegankelijk zul-
len zijn voor gemotoriseerd verkeer (de werkvakken 
zullen worden afgezet met hekken). Ondanks het 
gefaseerd uitvoeren van het project, zal enige vorm 
van hinder/overlast dan ook niet te voorkomen zijn, 
wij vragen hiervoor uw begrip. 
 
Om de werkzaamheden goed en veilig te laten ver-
lopen vragen wij uw medewerking door: 

 verkeersafzettingen intact te laten; 

 kinderen en, huisdieren tijdens de werkzaamhe-
den op afstand te houden 

 auto’s buiten de afzettingen te parkeren. 
 
Meer informatie is te vinden op de website www.tubbergenbruist.nl  
 

Kastanjeboom  Raadhuisplein  maakt plaats voor markante 
opvolger 
Een beroepschrift dat was ingediend vanwege het verwijderen van de kastanjeboom op het 
Raadhuisplein in Tubbergen wordt door de indieners ingetrokken. De partijen hebben ge-
sprekken gevoerd met het college van B&W en zijn overeengekomen dat de kastanjeboom 
wordt vervangen door een markante paardenkastanjeboom, die op de beoogde plaats uitbun-
dig tot groei kan komen. 
 
Na de afwijzing van het bezwaarschrift tegen het kappen van de Eijsink-kastanjeboom op het 
Raadhuisplein in Tubbergen hebben gemachtigden van bijna 300 bezwaarmakers een be-
roepschrift ingediend bij de Rechtbank Overijssel in Zwolle. Mede naar aanleiding hiervan 
hebben daarna enkele besprekingen plaatsgevonden tussen het gemeentebestuur van Tub-
bergen, de Stichting Platform Natuur en Landschap Tubbergen en de gemachtigden van de 
indieners. 
 
Johan ten Hoopen (Stichting Platform Natuur en Landschap Tubbergen): “Wij denken dat door 
de te voortijdige uitgevoerde grondwerkzaamheden in de directe omgeving van de kastanje-
boom de reeds als beperkt aangemerkte levensverwachting van de kastanjeboom deze thans 
in sterkere mate als verminderd kan worden aangemerkt.” 
 
De partijen zijn daarom overeengekomen dat de huidige kastanjeboom wordt vervangen door 
een forse witte paardenkastanjeboom. De nieuwe markante kastanjeboom zal op nagenoeg 
dezelfde plaats worden neergezet in het lopende of komende plantseizoen. Bovendien zullen 
enkele wijzigingen worden doorgevoerd in de keuze van het sortiment van het overige aan te 
brengen groen rondom het Raadhuisplein mede op basis van door de Stichting Platform Na-
tuur en Landschap Tubbergen aangegeven adviezen. 
 
Wethouder Jos Harmelink: “We hebben constructieve gesprekken gevoerd met elkaar en zijn 
op basis daarvan gezamenlijk tot het besluit gekomen. Mijn dank gaat uit naar Stichting Plat-
form Natuur en Landschap Tubbergen voor hun betrokkenheid.” 

http://www.tubbergenbruist.nl/
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Gebaseerd op deze adviezen trekken de indieners met directe ingang het beroepschrift bij de 
Rechtbank Overijssel in, in het vertrouwen dat er weer een nieuwe, markante kastanjeboom 
het Raadhuisplein van Tubbergen zal sieren, die past bij de ontwerpvisie voor het centrum van 
Tubbergen. 
 
 

Omgeving en milieu  
 

Omgevingsvergunningen; ingekomen aanvragen - reguliere 
procedure 
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: 

Fleringen Oldenzaalseweg 141 bouwen van een melktank gebouw 07-04-2014 
Geesteren Delenweg 15 bouwen van een woonhuis en het 

aanleggen van een inrit 
26-03-2014 

Geesteren Koelenbeekweg 4 uitbreiden van een pensionstal 07-04-2014 
Geesteren Vriezenveenseweg 93 realiseren van een hondenpension 27-03-2014 
Reutum Klumperstraat bouwen van een woonhuis 05-04-2014 
Tubbergen Boskampstraat 17 plaatsen van een carport 19-03-2014 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief.  
 

Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Plaats  Project Verzonden: 

Albergen Weemselerweg nabij 
de ijsbaan 

kappen van 2 bomen en het veran-
deren van een uitrit 

08-04-2014 

Albergen Zenderseweg 8 kappen van 6 eiken 07-04-2014 
Geesteren. Krikhaarsweg en  

Bothofweg 
afzetten van elzen en een es 04-04-2014 

Mander Bergweg 9 bouwen van een paardenstal 08-04-2014 
Manderveen Plasdijk 15 kappen van bomen 07-04-2014 
Tubbergen Binnenveldsweg nabij 

nr 80 
aanleggen van een inrit bij weiland 04-04-2014 

Tubbergen Grotestraat 70 aanbrengen van een gemetselde 
muur voor de gevel van de kerk 

09-04-2014 

 
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 “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en be-
roep”, 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.  
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Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer 
Op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer ingediende melding(en) voor het veran-
deren van een inrichting: 
Plaats:  Betreft: Maatwerk? 

Albergen Weemselerweg 23 veranderen bedrijfsgebouwen nee 
Langeveen Veldboersweg 13 uitbreiding ligboxenstal nee 
Manderveen Vasserdijk 21 verminderen van het aantal vlees-

varkens. 
nee 

Reutum Haarlefertsweg 40 wijzigen schuren nee 
 
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 8.52 Wet milieubeheer mobiele puinbreekinstallatie 
Op grond van artikel 8.52 van de Wet milieubeheer ingediende melding(en) voor het mobiel 
breken van bouw- en sloopafval: 
Plaats:  Wanneer? 

Geesteren Vermolenweg 17 2 werkdagen in de periode van 23 april t/m 15 juni 2014 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.  
Toelichting: Op de werkzaamheden zijn de voorschriften van toepassing die vermeld staan in 
het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. De feitelijke uitvoering kan afwijken van de 
planning. De gemeente wordt daarover vooraf geïnformeerd. De werkzaamheden mogen en-
kel plaatsvinden van 07.00 tot 19.00 uur en alleen op werkdagen. 
 

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: 

Mander Uelserweg 113 afzetten van een houtwal 
 
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 wijzigingsplannen 
 
Vastgesteld wijzigingsplan Kapsweg 30 Tubbergen 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat op 8 april 2014 het volgende 
wijzigingsplan is vastgesteld: 
 
het wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied 2006, wijziging Kapsweg 30 Tubbergen”. 
 
Het wijzigingsplan heeft tot doel om de agrarische bedrijfsbestemming van het perceel 
Kapsweg 30 te Tubbergen te wijzigen in een woonbestemming. 
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Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt met ingang van 17 april 2014 voor een 
ieder zes weken ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.  
U kunt het wijzigingsplan digitaal inzien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl onder 
het kopje “direct naar”, daarna klikken op “ruimtelijke plannen” en dan op “ruimtelijke plannen 
ter inzage”.  
 
Beroep 
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan tegen het wijzigingsplan beroep 
worden ingesteld door: 

- 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 wijzigingsplan treedt in werking daags 
na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voor-
lopige 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. 
 
Vragen? 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer Prins 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 
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. 
 

http://www.tubbergen.nl/
http://www.raadvanstate.nl/
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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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