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Actualiteiten 
 

Verleende vergunningen en ontheffingen 
Waar? Betreft: Verzonden:: 

Albergen Assinkshoekweg offroadrit met quads op 18 oktober 
2014 en een offroadrit met motoren 
op 19 oktober 2014 

25-09-2014 

Albergen Ootmarsumseweg 181 benefietactiviteiten en een reünie 
t.b.v. Multi Functionele Accommoda-
tie Albergen op 11 en 12 oktober 
2014 

01-10-2014 

Albergen Ootmarsumseweg 181 schenken van zwak-
alcoholhoudende drank tijdens de 
benefietactiviteiten en reünie op 11 
en 12 oktober 2014 

01-10-2014 

Reutum Snoeymansweg clubcross op 11 oktober 2014 25-09-2014 
Reutum en 
Haarle 

dorp en omgeving verkoop van  baklever- en bloedworst 
op 17 januari 2015 

29-09-2014 

Tubbergen Raadhuisplein Fun Shopping op 5 maart, 2 april en 
8 oktober 2015 

29-09-2014 

Vasse Tumuliweg vergunning voor 5 jaar voor: 

 Samen Gestelde Wedstrijd; 

 schenken van zwak alcoholhou-
dende drank; 

 ontheffing Zondagswet; 

 ontheffing geluidshinder   

29-09-2014 

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

Geesteren verkeersbesluit voor het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats  
tegenover Kampboerlaan 5  

 
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: armband, ring, portemonnee, tas, mobiel 
Gevonden:  3 x fiets 
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant
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Waterloket gaat online, alle informatie over water op één plek 
Samen met de andere Twentse gemeenten en het Waterschap “Vechtstromen” heeft de ge-
meente Tubbergen een Waterloket ingericht. Het is een digitaal loket waarop alle informatie 
staat over “water” in de meest brede zin. Het waterloket is te vinden op de website van de 
gemeente Tubbergen. www.tubbergen.nl/waterloket 
 
In de Wet Gemeentelijke watertaken (2008) is vastgelegd dat de gemeenten een waterloket 
moeten hebben. Daarmee geven de gemeenten invulling aan hun taken op het gebied van 
afvalwater, hemelwater en grondwater. Ook het waterschap heeft in het waterbeheerplan 
aangegeven één loket te willen gebruiken voor burgers en bedrijven. Dat is het waterloket 
geworden.  
 
Het waterloket bevat alle informatie die met het thema water te maken hebben. U wordt geïn-
formeerd over o.a. de overheidsinstanties, die met water te maken hebben, de werking van de 
riolering, wat te doen bij problemen met water, digitaal vergunningen aanvragen, recreatieve 
aspecten rond water en vochtproblemen in huis. Kortom: het waterloket biedt een goed inzicht 
in de hele wereld achter het thema water. 
 
 

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 Weemselerweg, Mors-
dijk perceel sectie H, nr. 
08041 

kappen van een houtwal 18-09-2014 

Tubbergen Sportlaan 4 kappen van 7 eiken 22-09-2014 
Tubbergen Uelserweg 22 bouwen van een berging/carport 16-09-2014 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief.  
 

Omgevingsvergunningen; verlenging beslissingstermijn 
Burgemeester en wethouders hebben de termijn om te beslissen op onderstaande aanvraag of 
aanvragen om omgevingsvergunning verlengd: 
Plaats  Project Ingekomen: 

Fleringen Oldenzaalseweg 75 (na-
bij) 

vervangen duiker 05-08-2014 

Tubbergen Everlostraat perceel sec-
tie L, 9695 

bouwen van een woning, aan-
leggen van een inrit en het han-
delen in strijd regels ruimtelijke 
ordening 

02-07-2014 

 
Tegen een beslissing om een beslissingstermijn te verlengen kan alleen bezwaar gemaakt 
worden door degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit. 
 

http://www.tubbergen.nl/waterloket
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Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Plaats  Project Verzonden: 

Albergen Schopmansweg 5 uitbreiden van een ligboxenstal 30-09-2014 
Reutum Reutummerweg 65 ZH09 legaliseren van een tuin-

schuurtje 
30-09-2014 

Reutum Reutummerweg 67 ZH 17 legaliseren van 2 schuurtjes 01-10-2014 
Tubbergen Monnikenbraakweg 11 verbouwen van een woning 30-09-2014 
 
Er is vergunning verleend. De beschikkingen zijn  inmiddels toegezonden aan de aanvrager. 
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.  
 

Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, uitge-
breide voorbereidingsprocedure  
Onderstaand besluit ligt gedurende 6 weken ter inzage in  het gemeente huis. De termijn van 
terinzagelegging van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publicatie. Burge-
meester 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 

Albergen Ootmarsumseweg 187 bouwen van een schuur 
 
Met ingang van de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld 
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. 
 

Omgevingsvergunningen; ontwerpbeschikking, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure  
De volgende ontwerpbeschikking op aanvragen om omgevingsvergunning ligt gedurende 6 
weken ter inzage in  het gemeentehuis. De termijn van terinzagelegging van 6 weken gaat in 
op de dag na de datum van deze publicatie. Burgemeester en wethouders zijn voornemens 
vergunning te verlenen. 
Als een ontwerpbeschikking  er (mede) toe strekt om vergunning te verlenen om af te wijken 
van het bestemmingsplan, kunt u die ontwerpbeschikking ook digitaal inzien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Plaats  Project 

Geesteren Bothofweg 17 het aanbouwen van vrije uitloop aan kippenschuren 
 
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar 
voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Nadere informatie vindt u in 
de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A en C. 
 

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? 

Reutum Stroveldsweg 21 A wijzigen inrichting ivm aanvraag 
bouwvergunning 

nee 

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

Ruimtelijk beleid 
 

Ontwerpbestemmingsplannen  
 

Ontwerpbestemmingsplan “Geesteren en Albergen” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken, ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimte-
lijke ordening, bekend, dat met ingang van 8 oktober 2014 voor een ieder voor een periode 
van 6 weken het ontwerpbestemmingsplan “Tubbergen” ter inzage ligt. 
 
Waar gaat het bestemmingsplan over? 
Het ontwerp betreft een integrale herziening van de planologische regelingen voor de be-
bouwde kom van Geesteren en de bebouwde kom van Albergen en heeft een conserverend 
en beheersmatig karakter. Dat wil zeggen dat in dit bestemmingsplan geen nieuwe ontwikke-
lingen (bijv. woningbouw) mogelijk wordt gemaakt. Als gevolg van landelijke wetgeving moe-
ten alle plannen, die ouder zijn dan tien jaar worden geactualiseerd. 
 
Hoe is het plan in te zien?  
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage tijdens de 
reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Het ontwerp is ook te raadplegen via 
www.tubbergen.nl, onder het kopje “direct naar”, daarna klikken op ‘ruimtelijke plannen’ en 
dan op “ruimtelijke plannen ter inzage’. Daarnaast is het ontwerp ook te raadplegen via 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0183.1410476-ow01. 
  
Wanneer is er een inloopmoment? 
Naast de terinzagelegging biedt de gemeente Tubbergen inwoners en overige belanghebben-
den de mogelijkheid om tijdens een inloopavond kennis te nemen van het bestemmingsplan.  
De inloopmomenten vinden plaats op: 

 maandag 27 oktober 2014 van 17.00 uur tot 19:00 uur bij Zalencentrum Morshuis,  
Ootmarsumseweg 159 te Albergen. 

 woensdag 29 oktober 2014 van 17.00 uur tot 19:00 uur bij Café Zaal Kottink,  
Dorpstraat 36 te Geesteren. 

 

http://www.tubbergen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0183.1410476-ow01
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Tijdens de inloopmomenten zijn medewerkers van de afdeling Maatschappelijke Effecten 
aanwezig om aanwezig om een toelichting op het plan te geven en eventuele vragen te be-
antwoorden. 
 
Wilt u een reactie hierop geven? 
Als u het niet eens bent met het ontwerpbestemmingsplan “Geesteren en Albergen” dan kunt 
u mondeling of schriftelijk een zienswijze indienen, gedurende bovengenoemde termijn van 6 
weken (8 oktober t/m 19 november 2014). Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij ge-
meenteraad van Tubbergen, postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Voor het geven van een toe-
lichting of het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken met de 
heer R.C. van der Spek van de afdeling Maatschappelijke Effecten, tel. 0546-62 80 00. Wij 
verzoeken u om tijdig een afspraak te maken, bij voorkeur 14 dagen voor het einde van de 
tervisielegging om termijnoverschrijding te voorkomen.  
 
Hoe verloopt de procedure? 
Alle zienswijzen worden verzameld in een rapport en waar mogelijk verwerkt in het bestem-
mingsplan. Na afhandeling hiervan, kan het bestemmingsplan definitief door de Gemeente-
raad worden vastgesteld. 
 
 

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 in  het 
gemeentehuis. Ook alle bijbehorende stukken liggen hier ter inzage. Tegen betaling van de 
kosten kunnen kopieën hiervan verkregen worden. U kunt in  het gemeentehuis ook een toe-
lichting 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 zienswijze  naar voren brengen. Als u mondeling uw zienswijze 
naar voren wilt brengen, verdient het aanbeveling om eerst telefonisch een afspraak te ma-
ken. 
 
C. Zienswijze met betrekking tot ontwerpbesluiten, die worden voorbereid met de “uit-

gebreide 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 naar voren worden gebracht. Wie nalaat om tijdig een 
zienswijze naar voren te brengen, kan later niet in beroep gaan als het besluit is genomen. Als 
u mondeling een zienswijze naar voren wilt brengen, verdient het aanbeveling om eerst tele-
fonisch 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 
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weer beroep worden ingesteld bij de bestuursrechter. Ook kan het zijn dat bezwaarmakers en 
overige betrokkenen worden gebeld voor een informeel gesprek om te bezien of het geschil 
op een andere wijze kan worden opgelost. 
 
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 bij  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 bij  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 afspraken 
te maken zonder bemoeienis van de rechter. U kunt dit desgewenst bespreken met de behan-
delend 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 
burgemeester en wethouders van Tubbergen 
de secretaris, de burgemeester, 

 

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