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Openbare vergaderingen 
 

Gemeenteraad  
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op maandag 26 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 niet mogelijk voor het publiek om in een raadsvergadering het woord te 
voeren.  
Agenda  
1. Opening. 
2. Onderzoek geloofsbrieven, advisering en besluitvorming omtrent toelating te benoemen 

raadslid. 
3. Beëdiging en installatie raadslid (tijdelijke vervanging). 
4. Vaststellen agenda. 
5. Mededelingen. 
6. Vragenuurtje. 
7. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 25 maart 2014. 
8. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 27 maart 2014. 
9. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 14 april 2014. 
10. Vaststellen lijst ingekomen stukken. 
11. Vaststellen bestemmingsplan “Reutum, Molenhofweg 10”. 
12. Vaststellen gewijzigde toelichting bestemmingsplan “Tubbergen, Veldwijk”.  
13. Jaarstukken Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 2013. 
14. Benoeming plaatsvervangend lid Algemeen Bestuur Openbaar Lichaam Crematoria 

Twente. 
15. Rondvraag. 
16. Sluiting. 
 

Actualiteiten 
 

College van B&W wil besturen met lef en daadkracht: “Wat 
moed. Dat moet.” 
 
Het nieuwe college van B&W van de gemeente Tubbergen is op dinsdagavond 13 mei offici-
eel geïnstalleerd. In een coalitie van de partijen CDA en Gemeentebelangen/VVD vormen Roy 
de Witte (CDA), Erik Volmerink (CDA) en Tom Vleerbos (GB/VVD) samen met burgemeester 
Mervyn Stegers het nieuwe college van Tubbergen voor de komende vier jaar. 
 
CDA en Gemeentebelangen/VVD willen op een frisse en vernieuwende manier van betekenis 
zijn voor de inwoners van de gemeente Tubbergen. Krachten verbinden, dat is het uitgangs-
punt van het coalitieakkoord. Het college van B&W gelooft in de kracht van de dorpen, inwo-
ners, bedrijven en de maatschappelijke organisaties. Het college wil deze kracht aanwenden 
om nieuwe kansen te ontdekken en te benutten en moeilijkheden het hoofd te bieden. 
 
Het moet anders en er is wat moed voor nodig om het anders te doen. Het devies van het 
college van B&W luidt daarom “Wat moed. Dat moet.” Het nieuwe college wil lef tonen, van de 
gebaande paden afwijken en grenzen opzoeken. De bestuurders gaan verbindingen leggen 
(en moedigen dat aan) tussen onze inwoners en hun maatschappelijke verbanden. Ze willen 
vooral partner zijn van de samenleving en hebben opvangbeleid voor mensen die dat nodig 
hebben. Het coalitieakkoord is te downloaden op www.tubbergen.nl. Ook wordt daar op ver-
nieuwende wijze een bondige samenvatting gepresenteerd van de belangrijkste punten van 
het coalitieakkoord. 

http://www.tubbergen.nl/
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Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Harbrinkhoek Almeloseweg 113 Twents Midzomernacht Festijn op 21 juni 2014 
Reutum Kuierplein Dom verdanloop op 29 juni 2014 
Vasse Denekamperweg 123  Aanvraag drank en horecavergunning 
 
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. 
 

Ontwerpverkeersmaatregelen Geesteren 
Burgemeester en wethouders zijn voornemens navolgende de verkeersmaatregel(en) te ne-
men: 
Waar Wat houdt het ontwerpbesluit in? 

Vriezenveenseweg, 
Röringstraat, 
Kotmanstraat 

het instellen van eenrichtingsverkeer op (een gedeelte van) de Vrie-
zenveenseweg, Röringstraat en Kotmanstraat in Geesteren om de 
verkeersveiligheid op de Vriezenveenseweg te verbeteren te voorko-
men dat er teveel verkeer via de andere wegen gaat rijden 

Dorpsstraat het realiseren van een zebrapad op de Dorpsstraat nabij de aansluiting 
van de Zurinkstraat. Het zebrapad komt op het kruisingsplateau te 
liggen, waar het gemotoriseerde verkeer toch al langzamer rijdt. 

Haarbrinksweg het realiseren van een zebrapad op de Haarbrinksweg, bij de beide 
bushaltes en de beweegtuin Lutkeberg. Het zebrapad komt op het 
kruisingsplateau te liggen, omdat het gemotoriseerde verkeer daar 
toch al iets langzamer rijdt. 

Vinckenweg het opheffen van de geslotenverklaring voor vrachtauto’s op de 
Vinckenweg tussen Vriezenveenseweg en Vermolenweg om de be-
reikbaarheid van het achterliggende “buitengebied” voor vrachtauto’s 
te verbeteren. Het verkeersbesluit is een proef voor de duur van één 
jaar. Het wordt permanent als zich geen grote problemen voordoen. Is 
dat wel het geval, dan wordt de geslotenverklaring voor vrachtauto’s 
weer ingesteld. 

Langeveenseweg-
Schotboersweg 

de voorrangsregeling wordt opgeheven. Dat betekent dat ook hier be-
stuurders van rechts voorrang moeten krijgen. 

 
Deze stukken liggen vanaf vandaag gedurende twee weken ter inzage op het gemeentehuis. 
Gedurende die termijn kunnen belanghebbenden schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen 
bij burgemeester en wethouders. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, zienswij-
zen, bezwaar en beroep”, onderdelen A en B. 
 

Verkeersmaatregelen Geesteren en Reutum 
De navolgende verkeersmaatregelen worden getroffen: 
Geesteren van dinsdag 27 mei tot en met maandag 1 juni 2014 wordt het centrum 

afgesloten voor doorgaand verkeer. Ook wordt het parkeren op de 
Schotboersweg en een gedeelte van de Vermolenweg verboden. Te-
vens wordt op de Schotboerweg eenrichtingsverkeer ingesteld in ver-
band met de School- en Volksfeesten 

Reutum op 29 mei 2014 wordt aan de Kleijsenweg het parkeren aan beide zij-
den van de weg verboden in verband met het evenement Hemelsedag. 

Reutum van vrijdag 23 mei tot en met zondag 25 mei 2014 wordt de Kerkstraat 
gelegen tussen de Ikinkstraat en de Haarlefertsweg afgesloten voor 
doorgaand verkeer in verband met de Zomerfeesten. 

 
Als in verband met de verkeersmaatregel een verkeersbesluit moest worden genomen, is dat 
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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: damesfiets, mobiel, gehoorapparaat 
  
Gevonden:  - 
 

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 2014-29 Officiele bekendmakingen week 19 d.d. 06-05-2014  
GB 2014-30 Officiele bekendmakingen week 20 d.d. 13-05-2014  
GB 2014-31 Verordening op de raadscommissies 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: 

J.J. Fransen-Aink 02-02-1967 Ds. H. Janzenstraat 43   
7651 BL  Tubbergen 

28-04-2014 

 
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 burgemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling via het Klant Con-
tact Centrum op het gemeentehuis gedurende vier weken na deze publicatie. 
 

Gemeentehuis gesloten op vrijdag op 23 mei 
Op vrijdag 23 mei is het gemeentehuis gesloten. Ook is het gemeentehuis telefonisch niet 
bereikbaar. De storingsdiensten zijn telefonisch wel bereikbaar. 

Gemeentehuis gesloten op 29 en 30 mei 
Op donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag, en vrijdag 30 mei is het gemeentehuis gesloten. Ook 
is het gemeentehuis telefonisch niet bereikbaar. De storingsdiensten zijn telefonisch wel be-
reikbaar. 
 

Wijziging afvalinzameling in verband met Hemelvaart 
Afvalbrengpunt  
In verband met Hemelvaart is de afvalinzameling gewijzigd. In plaats van donderdag 29 mei 
wordt het afval achteraf ingezameld op zaterdag 31 mei. De medewerkers van de afvalop-
haaldienst beginnen ’s morgens vroeg met hun werk. Wij adviseren u daarom om uw afvalcon-
tainers en/of het plastic op de inzameldag om 07.00 uur aan straat te hebben staan. Uw con-
tainer staat dan op tijd aan straat en wordt dus geleegd. Dank voor uw medewerking! 
Afvalbrengpunt  
Het afvalbrengpunt in Tubbergen is gesloten op donderdag 29 mei, Hemelvaartsdag. 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant
http://www.tubbergen.nl/over-de-gemeente/gemeentebladen
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12391&sechash=9e1d644b
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12409&sechash=b4691707
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55174&did=12425&sechash=45823b74
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Verkiezing Europees Parlement 
Op donderdag 22 mei 2014 wordt de verkiezing voor het Europese Parlement gehouden. U 
kunt dan uw stem uitbrengen op één van de kandidaten van de 19 deelnemende partijen. In 
de gemeente Tubbergen zijn 13 stembureaus waar u uw stem kunt uitbrengen. Op uw stem-
pas staat het dichtstbijzijnde stembureau. De volgende stembureaus zijn speciaal geschikt 
voor mindervaliden: 

 Gemeentehuis, Raadhuisplein 1 Tubbergen 

 De Aanleg, De Aanleg 7 Geesteren 

 ’t Eschhoes, Hooidijk 21 Vasse 

 Rabo kultuurhoes, Kerkstraat 77 Reutum. 
 
Wat moet u meenemen ? 
Als u gaat stemmen moet u meenemen: 

 uw stempas 

 uw identiteitsbewijs 
 
Identificatieplicht 

Om te kunnen stemmen moet u zich altijd identificeren met uw: 
1. paspoort 
2. identiteitskaart of 
3. rijbewijs 
Uw paspoort of ID-kaart mag maximaal 5 jaar verlopen zijn. Zonder uw identiteitsbewijs kunt u 
geen stem uitbrengen!  
 
Stemmen bij volmacht 
Kunt u zelf niet stemmen of wilt u in een andere gemeente gaan stemmen? 
 
1. Onderhandse volmacht op de stempas 
U vult de achterkant van uw stempas in met de gegevens van degene die namens u gaat 
stemmen, de gemachtigde. U beiden ondertekent de stempas. Geef aan de gemachtigde (een 
kopie van) uw ID-bewijs mee. Let op: dit kan alleen als u beide in de gemeente Tubbergen 
moet stemmen. De gemachtigde mag maximaal twee volmachten aannemen. 
 
2. Schriftelijke volmacht 
U kunt ook iemand, die niet in de gemeente Tubbergen moet stemmen, machtigen namens u 
te stemmen. Dit gebeurt met een schriftelijke volmacht. Het verzoek hiervoor moet, uiterlijk 
maandag 19 mei 2014 zijn ontvangen. Als u geen geldig identiteitsbewijs heeft is dit de enige 
manier om uw stem uit te brengen. 
Wat zijn de voorwaarden? 

 De gemachtigde moet als kiezer zijn geregistreerd in Nederland; 

 De gemachtigde moet de stem van de volmachtgever tegelijk uitbrengen met zijn eigen 
stem; 

 De gemachtigde mag voor maximaal 2 andere kiezers stemmen; 

 Het is niet mogelijk om een schriftelijke volmacht in te trekken. Als iemand een andere 
persoon machtigt, mag hij vervolgens zelf niet meer stemmen. 

 
3. Kiezerspas als volmacht 
U kunt ook met een aan u verstrekte kiezerspas iemand buiten de gemeente Tubbergen 
machtigen om voor u te stemmen. Om iemand te machtigen (volmacht), vult u de achterkant 
van uw kiezerspas in. U en de gemachtigde moeten de kiezerspas ondertekenen. 
Wat zijn de voorwaarden voor een volmacht via een kiezerspas? 

 De persoon die u machtigt moet als kiezer geregistreerd staan in een Nederlandse ge-
meente. 

 Bij het stemmen moet de persoon die voor u stemt (een kopie van) uw identiteitsbewijs 
laten zien. 

Heeft u geen identiteitsbewijs? Dan kunt u met een aanvraagformulier een volmacht bewijs 
aanvragen. Degene die u machtigt krijgt dan een schriftelijk volmachtbewijs toegestuurd. 
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Hoe vraag ik een schriftelijke volmacht aan? 
Download het aanvraagformulier “Stemmen bij volmacht( L8)” via www.tubbergen.nl en ver-
stuur het ingevuld en ondertekend naar de gemeente Tubbergen, afdeling KCC, taakveld Bur-
gerzaken, Postbus 30  7560 AA  Tubbergen. Het aanvraagformulier is ook verkrijgbaar bij de 
balie van de afdeling KCC, Raadhuisplein 1  7651 CV  Tubbergen. Het aanvraagformulier 
moet uiterlijk maandag 19 mei 2014 door de gemeente zijn ontvangen. De gemachtigde ont-
vangt dan een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen. 

 
Zelf stemmen in andere gemeente? 
Bent u 22 mei niet in staat in de gemeente Tubbergen te stemmen omdat u elders in Neder-
land bent? Vraag dan een “kiezerspas” aan. Hiermee kunt u dan wel zelf uw stem uitbrengen 
in elk stembureau in Nederland. U vraagt uw stempas aan bij het Klant Contact Centrum van 
de gemeente Tubbergen. 
Schriftelijk  
Download het aanvraagformulier (K6) via onze website www.tubbergen.nl. Als u al een stem-
pas heeft ontvangen, moet u deze bij het verzoek voegen en naar de gemeente sturen. 
Mondeling 
Tot 21 mei 12.00 uur aan de balie van het Klant Contact Centrum. U moet persoonlijk naar de 
balie van de afdeling Klant Contact Centrum, taakveld Burgerzaken, in het gemeentehuis ko-
men. Daar toont u de stempas, het ingevulde aanvraagformulier (K6) en uw geldige identi-
teitsbewijs.  
 
Wat heb ik nodig om een kiezerspas aan te vragen:  
1. Stempas; 
2. Het ingevulde aanvraagformulier (K6); 
3. Een geldig Nederlands paspoort, identiteitskaart, of een rijbewijs.  
U kunt geen nieuwe kiezerspas aanvragen als u de kiezerspas bent kwijtgeraakt! 
 
Stempas kwijt? 
Geen stempas of uw stempas is zoekgeraakt? Dan kunt u op twee manieren een vervangen-
de stempas aanvragen. Ook als uw stempas ernstig beschadigd is, kunt u een nieuwe stem-
pas aanvragen.  
Hoe kunt u een nieuwe stempas aanvragen?  
Schriftelijk: Download het aanvraagformulier (J8) via onze website www.tubbergen.nl .Dit 
formulier moet uiterlijk maandag 19 mei 2014 door de gemeente zijn ontvangen.  
Mondeling 
Aan de balie van de afdeling Klant Contact Centrum, taakveld Burgerzaken, Raadhuisplein 1  
7651 CV  Tubbergen kunt u uiterlijk woensdag 21 mei 2014 tot 12:00 uur met een geldig iden-
titeitsbewijs een vervangende stempas aanvragen.  
 
Vragen 
Heeft u nog vragen over de Europese Parlementsverkiezing ? Bel het Klant contact Centrum 
van de gemeente, telefoon (0546) 62 8000, kijk op de website www.tubbergen.nl of mail naar : 
gemeente@tubbergen.nl  
 
 

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 De Mosbrink 8 plaatsen van een erfafscheiding 12-05-2014 

http://www.tubbergen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
mailto:gemeente@tubbergen.nl
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Albergen Ringoven, kavel 22 bouwen van een woongebouw 
(11 woningen) 

09-05-2014 

Geesteren Langeveenseweg 127 veranderen van een inrichting en 
het uitbreiden van een vleesvar-
kensstal 

12-05-2014 

Geesteren Lutkeberg 51 bouwen van een bedrijfshal 09-05-2014 
Harbrinkhoek Klimop 19 (kavel 26) bouwen van een woning 12-05-2014 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief.  
 

Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Plaats  Project Verzonden: 

Albergen Ootmarsumseweg 159   handelen in strijd met regels ruim-
telijke ordening 

14-05-2014 

Albergen Ringoven 10 bouwen van een woning 15-05-2014 
Geesteren Huyerensebroekweg 2 bouwen van een bedrijfswoning 12-05-2014  
Harbrinkhoek Kemerinkstraat 3 vergroten van een dakkapel 15-05-2014 
Mander Vleerhoeksweg 9 bouwen van een vleesvee-/ zoog-

koeienstal en beperkte milieutoets 
(OBM) 

12-05-2014 

Reutum Klumperstraat bouwen van een woonhuis 13-05-2014 
 
Voor genoemd(e) project(en) is vergunning verleend, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat ver-
gunning voor een project is geweigerd. 
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 verminderen van aantal melkkoeien nee 
Hezingen Laagseweg 80 veranderen van de inrichting nee 
Reutum Agelerweg 18a verminderen van het aantal vlees-

varkens 
nee 

Reutum Sluttenweg 8 verminderen van het aantal dieren 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). 
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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; 

 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 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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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 
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