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Actualiteiten 
 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Geesteren Vinckenweg Zomerfeest de Pollen / West Geesteren 
op 29 en 30 augustus 2014 

Manderveen Manderveenseweg/Veendijk Jabafeest op 30 oktober 2014 
Tubbergen Hardenbergerweg 5 Foxweek op 6, 7 en 8 augustus 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 gemeentebe-
stuur. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, on-
derdeel A. 
 

Ontwerpverkeersmaatregelen  
Burgemeester en wethouders zijn voornemens navolgende de verkeersmaatregel te nemen: 
Waar Wat houdt het ontwerpbesluit in? 

Tubbergen gesloten verklaren voor vrachtauto’s van de volgende wegen: 
Van der Veenstraat, Pleystraat, Beunestraat, E. van Weemselstraat, Ba-
rendszenstraat, Bussenmakersstraat en Ten Polstraat. 
 
Vrachtauto’s maken gebruik van (een deel van deze) wegen als route van en 
naar bedrijventerreinen Boskamp en De Haar. Omdat er goede andere routes 
naar de bedrijventerreinen beschikbaar zijn, en de genoemde wegen onge-
schikt zijn voor niet-bestemmingsverkeer, worden zij gesloten voor vrachtau-
to’s. 

 
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, ziens-
wijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A en B. 
 

Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de navolgende verkeersmaatregel te ne-
men: 
Waar? Wat?  

Tubbergen op dinsdag 22 juli 2014 van 06.00 uur tot 16.00 uur is de Hattinkstraat  in 
verband met een rommelmarkt afgesloten voor al het verkeer. 

 
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 portemonnee, fietstas, geld, zonnebril. gehoorapparaat 
Gevonden:  portemonnee, fiets 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant
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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 2014-45 Verordening behandeling bezwaarschriften 
 
 

Omgeving en milieu  
 

Omgevingsvergunningen; ingekomen aanvragen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de reguliere voorberei-
dingsprocedure. Voor de afhandeling van andere omgevingsvergunningen is wettelijk een 
uitgebreide voorbereidingsprocedure voorgeschreven. Op een aanvraag waarvoor de regu-
liere voorbereidingsprocedure geldt, moet in principe binnen 8 weken na ontvangst worden 
beslist. Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag – reguliere procedure - voor: 
Plaats  Project Ingekomen: 

Albergen Ringoven kavel 16 bouwen van een woning 26-06-2014 
Albergen Zandhuisweg 36 uitbreiden van een bedrijfsruimte 04-07-2014 
Geesteren Bragersweg 12 uitbreiden van een ligboxenstal 04-07-2014 
Harbrinkhoek Jannes Brouwer-

straat 36 
bouwen van een werktuigenloods 16-06-2014 

Langeveen Iemenboersweg 7 starten van buitenschoolse opvang 01-07-2014 
Mander Uelserweg 113 kappen van een boom 16-06-2014 
Tubbergen Binnenveldsweg 31 1 plaatsen van een  overkapping 30-06-2014 
Tubbergen. Denekamperweg 77 verbouwen en uitbreiden van een 

ligboxenstal en rooien van be-
staande bosbeplanting 

01-07-2014 

 
Deze kennisgeving is alleen informatief.  
 

Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Plaats  Project Verzonden: 

Albergen Leemhuisweg 6 bouwen van een bijgebouw 07-07-2014 
Harbrinkhoek Klimop 19 (kavel 26) bouwen van een woning 07-07-2014 
Reutum Zoekeweg 18 bouwen van een jongveestal 03-07-2014 
 
Er is vergunning verleend. De beschikkingen zijn inmiddels toegezonden aan de aanvragers. 
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 beroep”, onderdelen A, D en G. 
Een vergunning die uitsluitend of mede betrekking heeft op 

 het uitvoeren van een vergunningplichtig werk of van vergunningplichtige 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 voorzieningenrechter echter verzoeken om de 
schorsende werking op te heffen. Zie hiervoor rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en be-
roep”, onderdeel G.  
 

http://www.tubbergen.nl/over-de-gemeente/gemeentebladen
http://www.tubbergen.nl/nc/over-de-gemeente/gemeentebladen/gemeentebladen2014/?cid=55173&did=12570&sechash=617095dd
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Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, uitge-
breide voorbereidingsprocedure  
Onderstaand besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage op het gemeente huis. De termijn 
van terinzagelegging van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publicatie. 
Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend. Als een vergunning is verleend 
om af te wijken van het bestemmingsplan, kunt u het besluit ook digitaal inzien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Plaats:  Project 

Geesteren Vermolenweg 44 omgevingsvergunning beperkte milieutoets 
 
Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden inge-
steld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door belanghebbenden 
die: 

 eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking tot het ontwerpbesluit; 

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

 het niet eens zijn met eventuele wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 
De beschikking treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedu-
rende die termijn beroep is ingesteld en een verzoek om voorlopige voorziening is gedaan, 
treedt het besluit pas in werking als op dat verzoek is beslist. Nadere informatie vindt u in de 
rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A, F en G. 
 

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer 
Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omge-
vingsvergunning vereist. Wel moet op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer vooraf 
een melding worden ingediend en moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden nage-
leefd. Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot deze bedrijven wel nog zoge-
noemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen. 
Een melding is ingediend voor een inrichting te: 
Plaats:  Betreft: Maatwerk? 

Geesteren Vermolenweg 44 uitbreiden van het vleesvarkensbe-
drijf 

nee 

Langeveen Langeveenseweg 152 verminderen van het aantal vleeskal-
veren 

nee 

Tubbergen Denekamperweg 77 uitbreiden van een ligboxenstal en 
toename van dieraantallen 

nee 

 
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. 
 
 

Ruimtelijk beleid 
 

Ontwerpbestemmingsplannen  
 

Ontwerp-bestemmingsplan “Hezingen, Goudkampsweg 4 en ongenum-
merd” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat met ingang van 17 juli 2014 
het volgende ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage ligt: 
 
het ontwerp-bestemmingsplan “Hezingen, Goudkampsweg 4 en ongenummerd”. 
 
Het ontwerp-bestemmingsplan heeft tot doel om het agrarische erf om te vormen tot twee 
woonerven. 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2014, nr. 46- week 29. Uitgifte: 15-07-2014 5/10 

Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 17 juli 2014 voor een 
ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U kunt het ontwerp-
bestemmingsplan digitaal inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl en op de 
gemeentelijke website www.tubbergen.nl onder het kopje “direct naar”, daarna klikken op 
‘ruimtelijke plannen’ en dan op “ruimtelijke plannen ter inzage”.  
Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0183.1310000-vo01.  
 
Zienswijze 
Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar 
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht aan de gemeenteraad, post-
bus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de termijn te worden ingediend dan 
wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge zienswijzen kunt u binnen bovengenoemde termijn 
indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met de heer Prins van de afdeling 
Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer 0546-62 8000. 
 

Vastgestelde bestemmingsplannen 
 

Vastgesteld bestemmingsplan “Tubbergen,. Oldenzaalseweg 8” en 
“Beeldkwaliteitsplan + inrichtingsplan Oldenzaalseweg 8” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 30 juni 
2014 heeft vastgesteld: 
- het bestemmingsplan “Tubbergen, Oldenzaalseweg 8” 
- het “Beeldkwaliteitsplan + inrichtingsplan Oldenzaalseweg 8” 
 
Het bestemmingsplan heeft tot doel om de bouw van 12 appartementen mogelijk te maken op 
het perceel Oldenzaalseweg 8 in Tubbergen en het beeldkwaliteitsplan heeft tot doel om de 
gewenste beeldkwaliteit te waarborgen. 
 
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan is bij de vaststelling van het bestemmingsplan 
een wijziging aangebracht. Op de digitale verbeelding was het verkeerde symbool gebruikt om 
de maximale goothoogte aan te duiden. Dit is hersteld. Ook het beeldkwaliteitsplan is gewij-
zigd vastgesteld. 
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan en van het beeldkwaliteitsplan ligt met 
ingang van 17 juli 2014 voor een ieder zes weken  ter inzage tijdens de reguliere openingstij-
den van het gemeentehuis. U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via de landelijke web-
site 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.0183.1101193-vg01.  
Het beeldkwaliteitsplan is opgenomen als bijlage bij het bestemmingsplan en is ook digitaal 
beschikbaar. 
 
Beroep 
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan tegen het bestemmingsplan be-
roep worden ingediend 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 Algeme-
ne wet bestuursrecht tijdig hun zienswijze bij de gemeenteraad naar voren te brengen; 

- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen. 
 
Tegen het vaststellen van het beeldkwaliteitsplan is geen beroep mogelijk. 
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 van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Voor burgers is het mogelijk 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1310000-vo01
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1101193-vg01
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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. 
 

Gewijzigd vastgestelde bestemmingsplannen 
 

Vastgesteld bestemmingsplan Mariaparochie ,Almeloseweg 208,  
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 30 juni 
2014 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld: 
 
het bestemmingsplan “Mariaparochie, Almeloseweg 208”. 
 
Het bestemmingsplan heeft tot doel op het perceel Almeloseweg 208 te Mariaparochie plano-
logisch een dienstwoning bij het reeds aanwezige uitvaartbedrijf mogelijk te maken. 
 
Ten opzichte van het ontwerp-bestemmingsplan zijn bij de vaststelling van het bestemmings-
plan wijzigingen aangebracht. De wijzigingen zijn: 
In de toelichting: 
1. In hoofdstuk 4 (Planbeschrijving) wordt onder het kopje Noodzaak bedrijfswoning een 

kleine tekstuele aanvulling doorgevoerd. 
Oude tekst: Derhalve dient een bedrijfswoning enkel nog een functionele binding te heb-
ben met het bedrijf. 
Nieuwe tekst: Derhalve dient in onderhavige situatie een bedrijfswoning enkel nog een 
functionele binding te hebben met het bedrijf. 

2. In hoofdstuk 5 (Omgevingsaspecten) wordt paragraaf 2 (Bedrijven en Milieuzonering) 
onder het kopje Conclusie veranderd.  
Oude tekst: Omdat de woning op ongeveer 60 meter van de timmerfabriek is gelegen is 
ten aanzien van de bedrijven en milieuzonering geen belemmering voor het vestigen van 
een woning aan de Almeloseweg 208. 
Nieuwe tekst: 60 meter wordt gewijzigd in 50,89 meter.  

3. In hoofdstuk 6 (Juridische planopzet) wordt in paragraaf 2 (Toelichting op de regels) de 
laatste zin tekstueel gewijzigd. 
Oude tekst: Naast het noodzakelijkheidscriterium is ook een functionele binding toege-
voegd aan de begripsbepaling.  
Nieuwe tekst: Het noodzakelijkheidscriterium is geschrapt, daarvoor in de plaats is het 
begrip gekoppeld aan het hebben van functionele binding met het bedrijf.    

4. In hoofdstuk 7 (Economische uitvoerbaarheid) wordt onder het kopje Financiële uitvoer-
baarheid een tekstuele aanvulling gegeven.  
Oude tekst: De kosten die gemoeid gaan met de totstandkoming van onderliggend be-
stemmingsplan komen geheel voor rekening van de gemeente Tubbergen. 
Nieuwe tekst: Aangezien het een ambtshalve herziening betreft ter compensatie van ge-
leden planschade, komen de kosten die gemoeid gaan met de totstandkoming van onder-
liggend bestemmingsplan geheel voor rekening van de gemeente Tubbergen. 

5. In hoofdstuk 8 (Maatschappelijke uitvoerbaarheid) wordt paragraaf 1 (Inspraak) tekstueel 
gewijzigd. 
Oude tekst: Met de omgeving heeft meerdere malen overleg plaatsgevonden over de acti-
viteiten op het perceel Almeloseweg 208. Derhalve wordt er voor gekozen inspraak op 
een voorontwerp bestemmingsplan achterwege te laten. 
Nieuwe tekst: Er is besloten om geen voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. 
De Wet ruimtelijke ordening schrijft dit ook niet voor. Vanwege de handhavingszaak zijn 
de betrokkenen persoonlijk op de hoogte gesteld en heeft er een ontwerpbestemmings-
plan ter inzage gelegen voor het perceel Almeloseweg 208. Daarnaast heeft voorafgaan-
de publicatie van de terinzagelegging plaatsgevonden in de Staatscourant en het huis-
aan-huis blad.  

 

http://www.raadvanstate.nl/
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In de regels: 

6. Artikel 1 Begrippen 
Bij het begrip “bedrijfswoning” wordt de volgende passage geschrapt: 
“ a. bij nieuw te bouwen of te herbouwen woningen: als er een noodzaak is voor ten min-
ste één lid van het huishouden om ter plaatse te wonen met het oog op de bestemming; 
bij bestaande woningen:” 

7. Artikel 1 Begrippen 
Het begrip “uitvaartbedrijf” wordt toegevoegd en als volgt omschreven: 
“een bedrijf in de dienstverlenende sector, waarbij de werkzaamheden bestaan uit het uit-
voeren van administratieve handelingen, ontvangst van klanten, reproductie van papier, 
opslag van aanverwante artikelen en autostalling.” 

8. Artikel 1 Begrippen 
Het begrip “uitvaartcentrum” wordt toegevoegd en als volgt omschreven: 
“een al dan niet openbaar gebouw waar overledenen opgebaard kunnen worden en waar 
rouwdiensten gehouden kunnen worden.” 

9. Artikel 3 Bedrijf 
In de “Bestemmingsomschrijving” vindt onder sub a een aanpassing plaats. 
Oude tekst: de voor “Bedrijf” aangewezen gronden zijn bestemd voor: bedrijven uit de mi-
lieucategorieën 1 en 2 van de staat van bedrijfsactiviteiten. 
Nieuwe tekst: de voor “Bedrijf” aangewezen gronden zijn bestemd voor: bedrijven uit de 
milieucategorieën 1 en 2 van de staat van bedrijfsactiviteiten, met uitzondering van een 
“uitvaartcentrum”. 

10. Artikel 3 Bedrijf  
In de “Bouwregels” vindt onder sub a een aanpassing plaats.  
Oude tekst: gebouwen mogen uitsluitend binnen de bouwvlakken worden gebouwd, met 
dien verstande, dat ter plaatse van de aanduiding "bedrijfswoning" uitsluitend bedrijfs-
woningen zijn toegestaan; 
Nieuwe tekst: gebouwen mogen uitsluitend binnen de bouwvlakken worden gebouwd, met 
dien verstande, dat een bedrijfswoning uitsluitend is toegestaan ter plaatse van de aan-
duiding "bedrijfswoning"; 

11. Artikel 6 Algemene gebruiksregels  
In lid b wordt aan het strijdig gebruik de volgende passage toegevoegd:  
“een gebruik van en het in gebruik laten nemen van gronden en bouwwerken voor een 
crematorium, mortuarium, rouwcentrum, uitvaartcentrum, aula voor het houden van ge-
meenschappelijke bijeenkomsten en/of voor het aanwezig hebben van opbaringsmoge-
lijkheden en/of daarmee gelijk te stellen faciliteiten”.  

 
Ambtshalve: 
12. In hoofdstuk 5 (Omgevingsaspecten) wordt paragraaf 4 (Geluidhinder) onder het kopje 

Toetsing ambtshalve gewijzigd.  
Oude tekst: Derhalve is het uitvoeren van een akoestisch onderzoek voor de betreffende 
woning niet noodzakelijk. 
Nieuwe tekst: In het kader van een goede ruimtelijke ordening zal toch gekeken moeten 
worden naar de gevelbelasting op de nieuw te bouwen woning. Uit de verkeersmilieukaart  
(vmk) van de gemeente Tubbergen blijkt dat deze gevelbelasting is gelegen tussen de 48 
en 53 dB. Daar de gevelisolatie op grond van het bouwbesluit 20 dB moet bedragen wordt 
aan het wettelijk toegestane binnen niveau van 33 dB voldaan. Hieruit kan worden gecon-
cludeerd dat er sprake is van een goed leefmilieu. 

 
De verbeelding is ongewijzigd.  
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 16 juli 2014 voor een 
ieder zes weken  ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.  
U kunt het bestemmingsplan digitaal inzien via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl onder het kopje 
“direct naar”, daarna klikken op ‘ruimtelijke plannen’ en dan op “ruimtelijke plannen ter inza-
ge”>.  Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0183.1204629-vg01.  
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1204629-vg01
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Beroep 
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan tegen het bestemmingsplan be-
roep worden ingediend 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 Algeme-
ne wet 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 van 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 Miranda Rutjes 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. 
 
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 

http://www.raadvanstate.nl/
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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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Dit gemeenteblad is uitgegeven door 
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