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Openbare vergaderingen 
 
 

Gemeenteraad  
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op dinsdag 13 mei 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 mogelijk dat er onderwerpen aan de voorlopige agenda worden toege-
voegd of daarvan worden afgevoerd. De meest actuele agenda vindt u op de gemeentelijke 
website www.tubbergen.nl onder bestuurlijke informatie. Het is niet mogelijk voor het publiek 
om in een raadsvergadering het woord te voeren. 
Agenda  
1. Opening. 
2. Mededelingen. 
3. Vaststellen agenda. 
4. Bespreken coalitie-akkoord 2014-2018. 
5. Benoeming en beëdiging wethouders. 
6. Onderzoek geloofsbrieven, advisering en besluitvorming omtrent toelating nieuw benoem-

de raadsleden. 
7. Beëdiging en installatie raadsleden. 
8. Benoeming leden presidium. 
9. Vaststellen Verordening op de raadscommissies 2014. 
10. Benoeming commissieleden. 
11. Benoemen vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden. 
12. Afscheid oud-commissieleden. 
13. Rondvraag. 
14. Sluiting. 
 
 

Commissie Ruimte en Economie / Samenleving en Bestuur 
De commissie Ruimte en Economie / Samenleving en Bestuur komt in een openbare vergade-
ring bijeen op maandag 12 mei 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 kun-
nen 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 commissie Ruimte en Economie /Samenleving en Bestuur van  
7 april 2014. 

b. lange termijn agenda commissie Ruimte en Economie. 
c. lange termijn agenda commissie Samenleving en Bestuur. 

3. Mededelingen. 
4. Rondvraag. 
Ter informatie: 
5. Informatie vanuit het college. 
Ter voorbereiding op de raadsvergadering 
6. Vaststellen bestemmingsplan “Reutum, Molenhofweg 10”. 
7. Jaarstukken Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 2013. 
8. Sluiting. 
 
 

http://www.tubbergen.nl/
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Actualiteiten 
 

Collectes en inzamelingen 
Waar? Betreft: Wanneer? 

hele gemeente Longfonds 4 t/m 10 mei 2014 
hele gemeente Prins Bernard Cultuurfonds 11 t/m 17 mei 2014 
hele gemeente Maag Lever Darm Stichting 18 t/m 24 mei 2014 
Albergen Multi Functionele Accommodatie 17 t/m  24 mei 2014 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. 
 
 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Langeveen Hardenbergerweg, 
feesttent 

Bingo op 22 mei 2014  

Reutum Oldenzaalseweg 176 schenken van zwak alcoholhoudende drank 
tijdens de Hemelsedag op 29 mei 2014 

Tubbergen Sportlaan, terrein van 
TVC ‘28 

Bruisend Weekend op 30, 31 mei en 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: 

Geesteren Oude Hoevenweg 146 live muziek op 19 en 20 juli 2014 17 april 2014 
Geesteren Oude Hoevenweg 146 schenken van zwak-

alcoholhoudende drank op 19 en 
20 juli 2014  

17 april 2014 

Geesteren dorp verkoop van  pakken koffie door 
Mensen met een Missie van 16 
tot en met 22 juni 2014 

30 april 2014 

Tubbergen dorp verkoop van potgrond door Jolly 
Jumpers op 3 en 4 april 2015, 1 
en 2 april 2016 en 7 en 8 april 
2017 

25 april 2014 

Tubbergen dorp verkoop van mandarijnen door 
Jolly Jumpers op 23 en 24 okto-
ber 2015, 28 en 29 oktober 2016 
en 27 en 28 oktober 2017 

25 april 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: - 
Gevonden:  :bril, 2 x fietsen 
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Onlangs uitgegeven gemeentebladen 
Het gemeenteblad wordt elektronisch uitgegeven. U vindt het op het internetadres 
www.tubbergen.nl/over-de-gemeente/gemeentebladen/. Onlangs is uitgegeven gemeenteblad: 
Nummer     Onderwerp: 

GB 2014-25 Officiele bekendmakingen week 17 d.d. 22-04-2014  
GB 2014-26 Leidraad Handhavingsacties en begunstigingstermijnen  
GB 2014-27 Beleidsnota Extern Veiligheidsbeleid een veilig Noaberschap  
GB 2014-28 Officiele bekendmakingen week 18 d.d. 29-04-2014  
 
 

Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie personen  
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat onderstaande personen (persoon) niet meer woon-
achtig zijn op het adres waar zij in de basisregistratie personen zijn geregistreerd. 
Voorletter(s) en naam Geboren Adres van registratie Uitschrijving per: 

G.J. Nijkamp 22-12-1959 Ootmarsumseweg 100    
7665 SC  Albergen 

25 april 2014 

J.H. Kogelman 23-12-1977 Pastoor Bloemenstraat 12  
7651 CD  Tubbergen 

17 maart 2014 

 
Burgemeester en wethouders zijn daarom voornemens om betrokkene(n) op grond van arti-
kel 2.22 van de Wet basisregistratie personen uit de basisregistratie personen uit te schrijven 
als zijnde “vertrokken uit Nederland”. Deze voorgenomen uitschrijving kan ook gevolgen heb-
ben voor het recht op overheidsvoorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in de 
basisregistratie.  
Belanghebbenden kunnen met betrekking tot dit voornemen hun zienswijze indienen bij bur-
gemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling via het Klant Contact Centrum op 
het gemeentehuis gedurende vier weken na deze publicatie. 
 
 

Uitschrijving uit de basisregistratie personen  
Uit onderzoek is naar voren gebleken dat onderstaande personen (persoon) niet meer woon-
achtig zijn op het adres waar zij in de basisregistratie personen zijn geregistreerd. 
Voorletter(s) en naam Geboren Adres van registratie Uitschrijving per: 
A. Musampa-Nseya 11-11-1942 Hattinkstraat 19 

7651 CL  Tubbergen 
18 februari 2014  

D. Petruska 13-09-1988 Hardenbergerweg 201 
7679 VK  Langeveen 

18 maart 2014 

K. Radovan 07-03-1994 Hardenbergerweg 201 
7679 VK  Langeveen 

18 maart 2014 

M. Lesko 20-08-1993 Hardenbergerweg 201 
7679 VK  Langeveen 

18 maart 2014 

P. Henzen 15-07-1977 Oldenzaalseweg 171 
7667 RR  Reutum 

25 maart 2014  

P. Rabatin 28-07-1994 Hardenbergerweg 201 
7679 VK  Langeveen 

18 maart 2014 

R. Chovanec 29-09-1993 Hardenbergerweg 201 
7679 VK  Langeveen 

18 maart 2014 

S. Macek 11-12-1991 Hardenbergerweg 201 
7679 VK  Langeveen 

18 maart 2014 

S. Tomcufcik 26-04-1994 Hardenbergerweg 201 
7679 VK  Langeveen 

18 maart 2014 

T.R. Musampa 28-10-1942 Hattinkstraat 19 
7651 CL Tubbergen 

18 februari 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-

http://www.tubbergen.nl/over-de-gemeente/gemeentebladen/
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12353&sechash=7be6f307
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12382&sechash=d9ad4d8d
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12383&sechash=5d78e04d
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12384&sechash=2d752a18


 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2014, nr. 29 - week 19. Uitgifte: 06-05-2014 5/8 

schrift indienen bij burgemeester en wethouders. Nadere informatie hierover vindt u in de 
rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A, D en G. 
 
 

Omgeving en milieu  
 

Vervangen of keuren bovengrondse dieseltank voor 1 januari 
2015 
Elke bovengrondse enkelwandige dieseltank moet na plaatsing binnen 15 jaar herkeurd wor-
den.  Heeft u een bovengrondse enkelwandige dieseltank met lekbak in gebruik die voor 1 
januari 2000 is geïnstalleerd, moet deze worden gekeurd of vervangen voor 1 januari 2015. 
Een dubbelwandige tank die een goedgekeurd en goed onderhouden lekdetectiesysteem 
heeft, hoeft niet herkeurd te worden. Deze moet wel voldoen aan de eisen die ook voor nieu-
we tanks gelden. 
 
Keuren van de bovengrondse dieseltank 
Keuren kan enkel als de bovengrondse dieseltank is voorzien van een mangat (met een mini-
male afmeting van 300 millimeter). De dieseltank moet worden gekeurd door een erkend be-
drijf, die voldoet aan de BRL-K903. Als de tank wordt afgekeurd moet deze alsnog worden 
vervangen.   
 
Vervangen van de bovengrondse dieseltank 
Het gaat om een bovengrondse dieselolietank, zonder mangat, die vóór 1 januari 2000 is ge-
installeerd. Een dieselolietank zonder mangat kan niet door een gecertificeerd bedrijf of per-
soon geïnspecteerd worden en moet vóór 1 januari 2015 buiten werking zijn gesteld. 
U moet deze tank altijd door een BRL-K902 of BRL-K904 gecertificeerd bedrijf laten reinigen. 
Wanneer u de tank wilt afvoeren, moet dit ook door zo’n bedrijf gebeuren. U krijgt dan een 
saneringscertificaat. Wilt u de tank na reiniging hergebruiken, binnen uw eigen bedrijf, dan zult 
u van ons hiervoor vooraf toestemming moeten hebben. U moet dan schriftelijk aan ons aan-
geven wat u met de tank gaat doen. Het is heel belangrijk dat de tank onklaar wordt gemaakt 
zodat er geen gevaarlijke stoffen in kunnen worden opgeslagen In dit geval krijgt u van het 
gecertificeerde bedrijf een reinigingscertificaat. 
 
Welke optie u ook kiest, de tank zelf schoonmaken en/of afvoeren is verboden. Dit moet abso-
luut worden gedaan door een BRL-K902 of BRL-K904 gecertificeerd bedrijf. Een metaalhan-
delaar mag alleen een tank accepteren als die door een gecertificeerd bedrijf is schoonge-
maakt en wordt aangevoerd.   
 
Overweegt u een nieuwe tank aan te schaffen?  
Omdat de oude bovengrondse dieseltanks gesaneerd moeten worden, is door de gemeente 
op een aantal voorschriften niet gecontroleerd. Deze controle gaat wel plaatsvinden op bo-
vengrondse dieseltanks die nieuw geplaatst worden.  
 
Voor de nieuwe tank die u gaat aanschaffen gelden de volgende regels: 
- U moet de nieuwe tank laten installeren door een BRL-K903 gecertifieerd bedrijf. U krijgt 

dan binnen één maand na installatie een installatiecertificaat. Let op! Wanneer u een tank 
koopt ontvangt u een tankcertificaat. Dit tankcertificaat moet u aan de installateur tonen. 
De tankinstallateur heeft het tankcertificaat nodig, anders mag hij geen installatiecertificaat 
afgeven.  

- Als de tank bij of in een gebouw wordt geplaatst dan moet dit gebouw 60 minuten brand-
werend zijn (ook ramen en deuren), of de tank zelf moet 60 minuten brandwerend zijn. U 
zult dit zelf met documenten moeten aantonen. Een houten schuur/kapschuur voldoet ze-
ker niet aan deze brandwerendheid.  

- Een goedgekeurde brandblusser moet in de buurt aanwezig zijn. 
- De tank moet jaarlijks door een erkend bedrijf gecontroleerd worden op water/bezinksel. 
- In letters met een hoogte van tenminste 5 cm moet op een duidelijk zichtbare plaats zijn 

aangegeven de tekst ‘Roken en open vuur verboden’. Dit verbod kan ook worden aange-
geven met een pictogram. 
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- Neemt u een dubbelwandige tank dan moet het lekdetectiesysteem jaarlijks door een er-
kend bedrijf gecontroleerd worden.  

- Al deze informatie moet worden bijgehouden in een logboek.      
 
U moet de wijziging melden 
In alle gevallen moet u de wijziging melden. De melding kan plaatsvinden via het internet.  
 
Tot slot 
Constateren wij dat u gesaneerd hebt maar u kunt geen sanerings- of reinigingscertificaat aan 
ons laten zien? Dan zullen wij de milieupolitie of de buitengewoon opsporingsambtenaar hier-
van op de hoogte stellen. Zij kunnen dan een proces verbaal opmaken. Wilt u weten welke 
bedrijven gecertificeerd zijn om een tank te reinigen en/of een nieuwe tank te plaatsen dan 
kunt u dit navragen bij uw branche-organisatie of brandstofleverancier. 
 
 

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: 

Albergen Leemhuisweg 6 bouwen van een bijgebouw 22-04-2014 
Albergen Ringoven 9 bouwen van een woning met garage 17-04-2014 
Reutum. Kleijsenweg 7 bouwen van een multifunctionele ruim-

te met speelplaats 
23-04-2014 

 
Deze kennisgeving is alleen informatief.  
 
 

Gedoogbeschikking (bezwaar mogelijk) 
Burgemeester en wethouders hebben besloten onderstaande activiteit, die in strijd is met de 
van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tijdelijk te gedogen. Zij hebben daartoe een ge-
doogbeschikking vastgesteld en verzonden aan betrokkene. 
Plaats:   Uiterste termijn en onderwerp van 

de gedoogbeschikking: 
Verzonden: 

Langeveen Witteweg 30 tot 1 januari 2015: het extra stallen van 
biggen/varkens, waarbij niet wordt 
voldaan aan het Besluit ammoniak-
emissie huisvesting veehouderij 

28-04-2014 

  
Met ingang van de dag na verzending kunnen belanghebbenden gedurende 6 weken een  
bezwaarschrift indienen tegen dit besluit bij het college van burgemeester en wethouders. 
Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderde-
len A, D en F. 
 
 

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? 

Fleringen Oldenzaalseweg 141 oprichten van een melktankgebouw nee 
Geesteren Bragersweg 4 verminderen van het aantal dieren nee 
Geesteren Vermolenweg 26 verminderen van het aantal dieren nee 
Geesteren. Bothofweg 17 oprichten van een buitenuitloop 

voor vleeskuikens 
nee 

Manderveen Beltweg 6 verminderen van het aantal dieren 
(vleesvarkens) 

nee 

Manderveen. Vasserdijk 21 veranderen van een inrichting, het 
houden van minder vleesvarkens 

nee 
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Reutum Plegtsweg 11 A veranderen van de inrichting, er 
wordt ingekrompen 

nee 

Tubbergen. Doevenweg 4 veranderen van de inrichting (ge-
bruik magazijn/werkplaats ten dien-
ste van bedrijfsmatig gebruik) 

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 wel be-
sluiten om zogenoemde “maatwerkvoorschriften” op te leggen.  
 
 
 

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. 
 
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; 
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 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit gemeenteblad is uitgegeven door 
burgemeester en wethouders van Tubbergen 
de secretaris, de burgemeester, 

 

 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M. K.M. Stegers 
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