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Actualiteiten 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Geesteren Dorpsstraat 36 Après-Ski party op zaterdag 6 december 2014 en 
Kerstmarkt op zondag 7 december 2014 

Geesteren Dorpsstraat 36 schenken van zwak-alcoholhoudende drank tijdens 
de Après-ski party op 6 december 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: 

Fleringen Kerkplein standplaatsvergunning voor 3 jaar 
voor de verkoop van vis 

09-10-2014 

 
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?  

Tubbergen van dinsdag 22 tot en met woensdag 29 oktober 2014 wordt het Raadhuis-
plein afgesloten voor alle verkeer in verband met de najaarskermis. 

 
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: mountainbike 
Gevonden:  - 

Begroting 2015: komende jaren uitdagingen én kansen voor 
toekomstbestendige dorpen 
Het college van B&W is erin geslaagd een meerjarig sluitende begroting op te stellen. Alleen 
de eerste twee jaren dient een beroep te worden gedaan op de algemene reserve. Dit houdt 
echter wel in dat de gemeente Tubbergen de komende jaren moet bezuinigen. Het college 
van B&W ziet daarbij zowel uitdagingen als kansen. Het college wil  krachten in de samenle-
ving verbinden met een overheid die midden in de samenleving staat en creatieve initiatieven 
met draagvlak omarmen en ondersteunen. De eerste voorstellen daartoe staan de begroting 
2015.  
 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant
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Het college wil dorpen aantrekkelijk houden door functies te faciliteren die de dorpen leefbaar 
kunnen houden. Het college van B&W stelt in de begroting 2015 o.a. voor om demografische 
uitdagingen het hoofd te bieden met projecten als mijndorp2030 en aandacht voor jongeren-
huisvesting met nieuwe manieren van gronduitgifte.  
 
De komende vier jaren wil het college geen nieuwe belastingen invoeren. Een uitzondering 
hierop is eventueel de reclamebelasting in de kern Tubbergen, welke op verzoek van onder-
nemers wordt overwogen om ruimte te maken voor evenementen en activiteiten. Het college 
ziet mogelijkheden om leges verder te verlagen en het vergunningsproces te vereenvoudigen. 
Ook zijn er kansen voor het verder verbeteren van de dienstverlening van de gemeente: 
steeds meer zaken kunnen online worden geregeld, de gemeente komt op afspraak bij men-
sen thuis en levert op termijn ook producten thuis af. 
 
Wethouder Tom Vleerbos (financiën): ” Uitgangspunt voor het college blijft een structureel 
sluitende begroting. Het is een uitdaging om de gemeente Tubbergen de komende jaren soci-
aal, economisch en financieel gezond te houden. Om dat te realiseren willen we, uitgaande 
van de kracht in onze eigen samenleving, bestuurlijke moed, daadkracht en vastberadenheid 
tonen. En dat doen we met deze begroting. Uit deze begroting blijkt dat we vooral partner van 
de samenleving zijn. Neem bijvoorbeeld het innovatiefonds dat we hebben ingericht voor het 
sociale domein. Maar niet alles kost geld: neem bijvoorbeeld het verbinden van krachten van 
onderwijs, ondernemers en overheid.” 
 
Het college maakt enkele fundamentele keuzes, zowel op het gebied van de drie decentralisa-
ties als op het gebied van maatschappelijke voorzieningen. Zo wordt een brede heroriëntatie 
op maatschappelijke voorzieningen voorgesteld, waarbij steeds scherp gekeken wordt naar de 
toegevoegde waarde van de activiteit of voorziening. Samen met maatschappelijke organisa-
ties wil het college tot toekomstbestendige oplossingen komen die bijdragen aan leefbare 
dorpen.  
 
Er wordt bezuinigd op de ambtelijke organisatie Noaberkracht, op het onderhoud van de we-
gen en op de bibliotheek en het muziekonderwijs. Zowel het muziekonderwijs als de biblio-
theek zijn teleurgesteld, maar willen samen met de gemeente de schouders er onder zetten 
om een toekomstige voorziening te creëren. De bezuinigingen leiden echter niet tot verslech-
tering van kwaliteit van beide voorzieningen. Kleinschalige organisatie, dicht bij de samenle-
ving en in overleg met het onderwijs en de muziekfederatie Tubbergen, kan slagvaardig wer-
ken. Op die manier kunnen overheadkosten worden gedrukt en gaan kosten omlaag. De ge-
meente vindt dat de bibliotheek zoveel mogelijk haar kernfuncties moet behouden. Dat kan 
door een andere manier van organiseren. De bibliotheek kan zich verder ontwikkelen binnen 
het CHIEC-concept en een verbinding van maken met andere functies en lokale beleidsterrei-
nen. Er moeten nieuwe inkomstenbronnen worden verworven. Zo wordt de bibliotheek klaar-
gestoomd voor de toekomst.  
 
Besluitvorming 
Op 10 november behandelt de gemeenteraad de begroting 2015 en het meerjarenperspectief 
tijdens een openbare raadsvergadering. De begroting 2015 en het meerjarenperspectief staan 
op www.tubbergen.nl. 

http://www.tubbergen.nl/
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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 Hobergenstraat 44 kappen van een eik 07-10-2014 
Geesteren Kotmanstraat 23 handelen in strijd regels ruimtelijke 

ordening, carport komt op de erfaf-
scheiding te staan 

08-10-2014 

Langeveen Witteweg 5 a bouwen van een schuur 03-10-2014 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief.  

Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Plaats  Project Verzonden: 

Albergen Zandhuisweg 36 uitbreiden van een bedrijfsruimte 14-10-2014 
Reutum Reutummerweg 65 legaliseren van tuinhuisjes 09-10-2014 
Tubbergen Everlostraat 19, 

perceel sectie L 
nummer 9695 

bouwen van een woning, aanleggen 
van een inrit en het handelen in strijd 
regels ruimtelijke ordening 

15-10-2014 

Tubbergen Everlostraat 4, per-
ceel sectie L num-
mer 9695 

bouwen woonhuis 07-10-2014 

 
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 
beroep”, onderdeel G.  

Omgevingsvergunningen; intrekking of wijziging, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om navolgende omgevingsvergunning(en) in 
te trekken of te wijzigen: 
Plaats  Betreft Verzonden: 

Tubbergen Reutummerweg, 
perceel sectie L 
nummer 9655 

intrekken van een verlenging van de 
geldigheid van een omgevingsvergun-
ning voor het kappen van bomen. Bij 
besluit van 15 september 2014 was de 

15-10-2014 
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werkingsduur van de omgevingsvergun-
ning van 15 augustus 2013 met een jaar 
verlengd. Dit verlengingsbesluit is nu 
ingetrokken. 

 
Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Dat 
kan gedurende 6 weken na verzending aan de geadresseerde van het intrekkings- of wijzi-
gingsbesluit. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en be-
roep”, onderdelen A, D 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? 

Albergen Diekersweg 6 veranderen van de inrichting nee 
Langeveen Hardenbergerweg 148 wijzigen van een rundveebedrijf nee 
Tubbergen Manderveenseweg 4 wijzigen van het aantal dieren en 

het plaatsen van een dieseltank 
nee 

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

Ruimtelijk beleid 

Ontwerpbestemmingsplannen  

Ontwerpbestemmingsplan “Haarle, Snoeymansweg 24” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat met ingang van 23 oktober 
2014 het volgende ontwerp-bestemmingsplan zes weken ter inzage ligt: 
 
het ontwerp-bestemmingsplan “Haarle, Snoeymansweg 24”.  
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot doel om de agrarische bedrijfswoning de status van 
plattelandswoning te geven, zodat bewoning door een derde die geen binding heeft met het 
agrarische bedrijf mogelijk is. 
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 23 oktober 2014 voor 
een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. U kunt het 
ontwerpbestemmingsplan ook digitaal inzien via de landelijke website 
www.ruimtelijkeplannen.nl en op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl (onder het kopje 
“direct naar” klikken op “ruimtelijke plannen” en dan op “ruimtelijke plannen ter inzage”). 
Het identificatienummer van het plan is NL.IMRO.0183.1304989-ow01. 
 
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 80 00. 
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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 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 
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. 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 

http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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