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Openbare vergaderingen 

Gemeenteraad  
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op maandag 3 november 
2014 om 20.30 uur, in de raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te Tubbergen. 
De voorlopige agenda en de daarbij behorende stukken voor de raadsvergadering liggen voor 
iedereen ter inzage bij  het Klant Contact Centrum in het gemeentehuis. Het is mogelijk dat er 
onderwerpen aan de voorlopige agenda worden toegevoegd of daarvan worden afgevoerd. 
De meest actuele agenda vindt u op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl onder be-
stuurlijke informatie. Het is niet mogelijk voor het publiek om in een raadsvergadering het 
woord te voeren. 
Agenda  
1. Opening. 
2. Vaststellen agenda. 
3. Mededelingen. 
4. Vragenuurtje. 
5. Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 6 oktober 2014. 
6. Vaststellen lijst ingekomen stukken. 
7. Aanvraag verklaring van geen bedenkingen omgevingsvergunning voor het realiseren 

van een hondenpension/trimsalon aan de Vriezenveenseweg 93 te Geesteren. 
8. Vaststellen bestemmingsplan Hezingen, Goudkampsweg 4 en ongenummerd.  
9. Vaststellen bestemmingsplan Tubbergen.  
10. Vaststellen controleprotocol (inclusief normenkader) en opdrachtbevestiging accountant 

met betrekking tot de jaarrekening 2014. 
11. Vaststellen van de 2

e
 Bestuursrapportage 2014.  

12. Rondvraag. 
13. Sluiting. 

Commissie Samenleving en Bestuur 
De commissie Ruimte en Economie komt in een openbare vergadering bijeen op maandag 3 
november 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 kunnen 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. Mededelingen. 

Ter voorbereiding op de raadsvergadering 
3. Vaststellen van de Programmabegroting 2015. 
4. Rondvraag. 
5. Sluiting. 

Actualiteiten 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Reutum dorp Carnavalsoptocht CV De Pin’n 
Tubbergen Raadhuisplein Fun Shopping op 7 mei, 4 juni, 2 juli, 6 augustus 

en 3 september 2015 
De stukken kunnen worden ingezien in  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. 

http://www.tubbergen.nl/
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Verleende vergunningen en ontheffingen 
Waar? Betreft: Verzonden: 

Langeveen Drieschicht standplaatsvergunning tot en met 
15 oktober 2017 voor de verkoop 
van brood 

16-10-2014 

Tubbergen gehele gemeente ontheffing regeling landbouwvoer-
tuigen 

14-10-2014 

Tubbergen Raadhuisplein standplaatsvergunning voor brood 
en banket 

16-10-2014 

 
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. 

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: mobiele telefoon, portemonnee, accuboormachine, diverse pasjes 
Gevonden:  - 

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: 

Tubbergen Almeloseweg 93 kappen van 3 bomen 09-10-2014 
Tubbergen Reutummerweg 31, 

perceel sectie L, nr. 
09149 

kappen van berken en lijsterbes 13-10-2014 

Deze kennisgeving is alleen informatief.  

Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Plaats  Project Verzonden: 

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

kappen van een houtwal 22-10-2014 

Fleringen Haarlefertsweg 51 bouwen van een machine/ werktui-
genberging 

22-10-2014 

Geesteren Volmersweg 8 kappen van 4 kastanjebomen 22-10-2014 
Langeveen Witteweg 5 a bouwen van een schuur 21-10-2014 
 
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 
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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; ontwerpbeschikking, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure  
De volgende ontwerpbeschikkingen op aanvraag om omgevingsvergunning liggen 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. 
Plaats  Project 

Tubbergen Bizetstraat 18 brandveilig gebruik van een school 
Tubbergen Huyerenseweg 3 bouwen van een mestvergister 
 
 
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. 

Gedoogbeschikking (ontwerp) 
Burgemeester en wethouders zijn voornemens onderstaande activiteit, die in strijd is met de 
van toepassing zijnde wet- en regelgeving, tijdelijk te gedogen. Zij zijn voornemens daartoe 
een gedoogbeschikking vast te stellen. De ontwerpgedoogbeschikking ligt gedurende 6 weken 
ter inzage op het gemeentehuis. 
Plaats:  Te gedogen activiteit: Gedogen tot: 

Geesteren Bothofweg 13 het in werking hebben van var-
kensstallen, die niet voldoen aan 
het Besluit ammoniakemissie huis-
vesting veehouderij; 

01-07-2015  

 
De termijn van terinzagelegging van 6 weken gaat in op de dag na de datum van deze publica-
tie. Tijdens die termijn kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren brengen 
bij het college van burgemeester en wethouders. Nadere informatie vindt u in de rubriek “In-
spraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderdelen A en C. 

Ruimtelijk beleid 

Weigering vaststellen bestemmingsplan ”Albergen Broekzij-
deweg 34” 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Tubbergen maken ingevolge artikel 3.8 van 
de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de gemeenteraad op 6 oktober 2014 heeft besloten 
het bestemmingsplan “Albergen Broekzijdeweg 34” niet vast te stellen. 
 
Het ontwerp van dit bestemmingsplan heeft vanaf 3 april 2014 gedurende zes weken ter inza-
ge gelegen en had als doel om de bestaande woonbebouwing op het perceel Broekzijdeweg 
34 in Albergen een verblijfsrecreatieve functie te geven. In de bestaande bebouwing zou dan 
een groepsaccommodatie gerealiseerd kunnen worden. Naast deze functiewijziging zou de 
woonbestemming op het erf aan de Broekzijdeweg 34 worden verplaatst ten behoeve van de 
bouw van de insectwoning op het perceel Kanaal Zuidzijde 12. 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Met ingang van 29 oktober 2014 ligt het raadsbesluit gedurende zes weken ter inzage bij het 
Klant Contact Centrum in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 in Tubbergen. Ook alle relevan-
te stukken en gegevens liggen ter inzage. 
 
Beroep 
Belanghebbenden kunnen beroep instellen tegen dit besluit. Het beroep moet schriftelijk wor-
den 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 waar-
op 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 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 beslist. 
 
Vragen? 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met de heer M. Proper van de afde-
ling 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 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 

http://www.raadvanstate.nl/
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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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