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Openbare vergaderingen 

Commissie Ruimte en Economie 
De commissie Ruimte en Economie komt in een openbare vergadering bijeen op maandag 1 
december 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. Vaststellen van: 

a. verslag van de vergadering van 20 oktober 2014. 
3. Mededelingen. 
Ter informatie: 
4. Informatie vanuit het college. 
Ter voorbereiding op de raadsvergadering: 
5. Vaststellen bestemmingsplan “Reutum, LooSan” en beeldkwaliteitsplan “LooSan. Reu-

tum. 
6. Vaststellen bestemmingsplan “Haarle, Snoeymansweg 13. 
7. Vaststellen bestemmingsplan “Geesteren, Krikhaarsweg 7 en Hardenbergerweg 141. 
8. Onderzoeksresultaten van de studie “Fietsen tussen Manderveen en Tubbergen. 
9. Vaststellen beleidsnotitie Rood voor Rood met gesloten beurs 2014 Gemeente Tubber-

gen. 
10. Vaststellen van (kavel)uitgifteprijzen gemeente Tubbergen voor het kalenderjaar 2015. 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 

Commissie Samenleving en Bestuur 
De commissie Ruimte en Economie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 2 
december 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. Vaststellen van: 

a. verslag van de vergadering van 21 oktober 2014. 
b. verslag van de vergadering van 3 november 2014. 

3. Mededelingen. 
Ter informatie: 
4. Informatie vanuit het college. 
Ter voorbereiding op de raadsvergadering 
5. Aanwijzing economische activiteiten in het algemeen belang. 
6. Beschikbaar stellen budget voor eenmalige koopkrachttegemoetkoming lage inkomens 

Tubbergen 2014. 
7. Vaststellen verordeningen Participatiewet. 

 Verordening individuele inkomenstoeslag en individuele studietoeslag gemeente 
Tubbergen. 

 Verordening bestrijding misbruik, afstemming en recidiveboete Tubbergen. 

 Verordening tegenprestatie Participatiewet Tubbergen. 
8. Vaststellen belastingverordeningen 2015 

 Verordening afvalstoffenheffing 2015. 

 Verordening rioolheffing 2015. 
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 Verordening tot wijziging van de verordening toeristenbelasting 2010, 1e wijziging. 

 Verordening forensenbelasting 2015. 
9. Vaststellen van de legesverordening 2015. 
10. Vaststellen verordening reclamebelasting 2015. 
11. Vaststellen verordening Onroerende-ZaakBelasting 2015 (onder voorbehoud collegebesluit 25 

november 2014). 
12. Vaststellen verordening tot eerste wijziging van de Verordening maatschappelijke onder-

steuning 2015. 
13. Rondvraag. 
14. Sluiting. 

Actualiteiten 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Harbrinkhoek Almeloseweg 113 opening residentie CV De Dubbelkiekers op 14 
december 2014 

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. 

Verleende vergunningen en ontheffingen 
Waar? Betreft: Verzonden: 

Albergen Zenderseweg 53 Kerst-Inn op 7 december 2014 07-11-2014 
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. 

Vastgestelde besluiten, uitgebreide voorbereidingsprocedure  
Onderstaand besluiten liggen met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken na de datum 
van deze publicatie ter inzage op het gemeentehuis: 
Waar?  Betreft: 

Geesteren Geesterseveldweg 11 drank- en horecavergunning voor kantine  
KV De Huier  

Geesteren Vinckenweg 12 drank- en horecavergunning voor kantine en  
terras TV De Bekkelweide  

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. 
Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, onderde-
len A, F en G. 

Verkeersmaatregelen 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om de navolgende verkeersmaatregelen te 
nemen: 
Waar? Wat?  

Geesteren Op 6 en 7 december 2014 worden gedeeltes van de Dorpsstraat, Vriezen-
veenseweg en Langeveenseweg worden afgesloten voor alle verkeer. Te-
vens wordt op de Schotboersweg éénrichtingsverkeer ingesteld m.u.v. de 
lijnbus dit in verband met de kerstmarkt en Apres Ski feest. 
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Harbrinkhoek In verband met de wegreconstructie van de Almelosestraat wordt het wegvak 
tussen de Noordergraafsingel en de Populier afgesloten voor alle verkeer. Er 
worden omleidingen ingesteld. 

Langeveen Op 28 december 2014 worden gedeeltes van de Hardenbergerweg, Dwars-
straat, Bruinehaarsweg en Iemenboersweg afgesloten voor alle verkeer in 
verband met een hardloopwedstrijd. 

Tubbergen Op 30 november 2014 worden gedeeltes van de Grotestraat, Raadhuisplein, 
Almeloseweg, Markt en Oranjestraat, afgesloten voor alle verkeer in verband 
met koopzondag. 

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. 

Voornemen concessieovereenkomst afvalbrengpunt 
De gemeente Tubbergen is voornemens een concessieovereenkomst voor diensten af te slui-
ten voor 10 jaar voor het exploiteren van het gemeentelijk afvalbrengpunt voor de gemeenten 
Dinkelland en Tubbergen. Aan de concessieovereenkomst is gekoppeld de verkoop van een 
perceel grond (met een omvang van ca. 20.025 m

2
), kadastraal bekend, gemeente Tubber-

gen, sectie L, percelen 8299, 9198 (ged.) en 9489 (ged.). Het betreft de gronden van de 
voormalige gemeentewerf  van Tubbergen en het afvalbrengpunt gelegen aan de Galva-
nistraat te Tubbergen. 
Belangstellenden voor de exploitatie en koop van het onroerende goed kunnen zich tot 10 
dagen na publicatiedatum melden bij de heer L.B.H. Ottenhof, l.ottenhof@noaberkracht.nl. 

Inzameling kca 
U kunt klein chemisch afval op bepaalde tijden gratis afgeven bij de chemokar. Elke laatste 
vrijdag en zaterdag van de maand komt de chemokar in onze gemeente. Voor de maand no-
vember wordt het kca op vrijdag 28 november en zaterdag 29 november  ingezameld. 
De chemokar staat deze maand op de volgende locaties: 

 Albergen: vrijdagmorgen 28 november van 09.00 tot 12.30 uur standplaats op de parkeer-
plaats aan Eenhuisstraat (bij de papiercontainer) 

 Tubbergen: vrijdagmiddag 28 november van 13.00 uur tot 16.30 uur en zaterdag 29 no-
vember van 10.00 uur tot 14.00 uur op de parkeerplaats bij de gemeentewerf aan de Gal-
vanistraat 4. 

 
Op de website www.tubbergen.nl kunt u de overige data waarop het kca ingezameld wordt, 
zien. Daar staat ook aangegeven welke producten tot kca worden gerekend. 

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 Molenbinnenweg, Ka-
naal N.Z. perceel sec-
tie G nummers 1222, 
1219 en 577 

kappen van elzen 10-11-2014 

https://zoek.officielebekendmakingen.nl/zoeken/staatscourant
mailto:l.ottenhof@noaberkracht.nl
http://www.tubbergen.nl/
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Albergen Ringoven 3 bouwen seniorenwoning 12-11-2014 
Fleringen Oldenzaalseweg 134 wijzigen van een reeds verleende 

vergunning (bouwwerk met agrari-
sche functie) 

21-10-2014 

Fleringen De Scholt fase 2 kavel 
7 en 8 

bouwen van een woning 06-11-2014 

Haarle F.J. Groothuisweg 14 uitbreiden van een jongveestal en 
handelen met gevolgen bescherm-
de natuurgebieden 

06-11-2014 

Tubbergen Bachstraat 28 bouwen van een schuurtje 12-11-2014 
Tubbergen Eeshoflaan 21 bouwen van een  liftschacht en 

wijziging entree 
14-11-2014 

Tubbergen Eeshoflaan 21 wijzigen van de constructie van 38 
aanleunwoningen 

14-11-2014 

Deze kennisgeving is alleen informatief.  

Aanvraag tot intrekking van een omgevingsvergunning; regu-
liere procedure 
Ingekomen is een aanvraag tot intrekking van een omgevingsvergunning die indertijd is ver-
leend met een reguliere procedure. Op deze aanvraag tot intrekking van de vergunning moet 
in principe binnen 8 weken na ontvangst worden beslist. Het betreft: 
Plaats  Project Ingekomen: 

Mander Vleerhoeksweg 9 bouwen van een recreatiegebouw 12-11-2014 
Deze kennisgeving is alleen informatief. 

Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen; reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de reguliere voorbereidingsproce-
dure de navolgende beschikkingen afgegeven: 
Plaats  Project Verzonden: 

Geesteren Langeveenseweg, 
perceel sectie K, 
nummer 9335, ter 
hoogte van nr. 33 

kappen van een Amerikaanse eik 19-11-2014 

Harbrinkhoek Dannenkampsweg 33 kappen van 4 kastanjebomen 18-11-2014 
Tubbergen Reutummerweg 31 

perceel sectie L, 
nummer 09149 

kappen van berken en lijsterbes 18-11- 2014 

Tubbergen Uelserweg 15 bouwen van een garage ter ver-
vanging van bestaande schuren 

20-11-2014 

De gevraagde vergunningen zijn verleend. Toezending aan de aanvragers heeft plaatsgevon-
den op de aangegeven datum. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum 
van die toezending schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethou-
ders. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, on-
derdelen 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.  



 

 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2014, nr. 78- week 47. Uitgifte: 25-11-2014 6/8 

Intrekking omgevingsvergunning; reguliere voorbereidings-
procedure 
Burgemeester en wethouders hebben besloten om navolgende omgevingsvergunning(en) in te 
trekken of te wijzigen: 
Plaats  Betreft Verzonden: 

Mander Vleerhoeksweg 9 bouwen van een recreatiegebouw 18-11-2014 
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. 

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 

Fleringen Breemorsweg 15 revisievergunning vervangen van stallen B en C 
Geesteren Langeveenseweg 151 revisievergunning voor het transportbedrijf 
Manderveen Plasdijk 23 bouwen ligboxenstal 
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? 

Fleringen Ootmarsumseweg 289 vergroten verkoopruimte van vuurwerk nee 
Mander Plasdijk 25a wijziging dieraantallen nee 
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. 

Meldingen vellen van houtopstanden 
Er is geen omgevingsvergunning vereist voor het afzetten van hakhout en het vellen van 
houtsopstanden in het kader van de uitvoering van een overeenkomst tot het verrichten van 
groene en blauwe diensten. Wel dient vooraf een melding plaats te vinden. Burgemeester en 
wethouders hebben navolgende melding(en) ontvangen: 
Plaats:  Betreft: 

Geesteren Hardenbergerweg 
nabij 94 

uitvoeren van werkzaamheden op basis van groene 
blauwe diensten 

Geesteren Vermolenweg 39 onderhouden/herstellen van een houtsingel op basis 
van groene blauwe diensten 

Mander Leningsbeekweg 4 snoeien/kappen van een houtwal op basis van groe-
ne blauwe diensten 

Mander Possenweg 15 uitvoeren van werkzaamheden op basis van groene 
blauwe diensten 

Reutum Stroveldsweg 21 dunnen houtopstand 
Tubbergen Braakmansweg 7 afzetten van een wal op basis van groene blauwe 

diensten 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Tubbergen kruising Uelserweg/ 
Denekamperweg 

uitvoeren van werkzaamheden op basis van groene 
blauwe diensten 

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

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. 
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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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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