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Actualiteiten 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Albergen Weversweg ter hoogte 
van Hagweg 4 en 4a 

Albercross op 18 en 19 april 2015 

Albergen Vleerweg 8 en 8a Autorodeo Harbrinkhoek op 29 maart 2015 
Vasse dorp en omgeving MTB-tocht op 21 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: 

Geesteren Lutkeberg 69 Nieuwjaarsparty op 1 januari 2015 18-12-2014 
Tubbergen centrum  Kerstkoopzondag op 21 december 

2014 
17-12-2014 

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: handschoen, muts, geldbedrag 
Gevonden:  kruk 

Voornemen uitschrijving uit de basisregistratie personen  
Uit onderzoek is naar voren gekomen dat niet meer woonachtig is op het adres waar hij/zij in 
de basisregistratie personen is geregistreerd: 
Voorletter(s) en naam Geboren Adres van registratie Uitschrijving per: 

M. Snippe 05-08-1989 Kloosteresweg 15 a 09-10-2014 
Burgemeester en wethouders zijn daarom voornemens om betrokkene(n) op grond van artikel 
2.22 van de Wet basisregistratie personen uit de basisregistratie personen uit te schrijven als 
zijnde “vertrokken uit Nederland”. Dit kan ook gevolgen hebben voor het recht op overheids-
voorzieningen die afhankelijk zijn van de inschrijving in de basisregistratie.  
Belanghebbenden kunnen met betrekking tot dit voornemen hun zienswijze indienen bij bur-
gemeester en wethouders. Dat kan schriftelijk of mondeling via het Klant Contact Centrum op 
het gemeentehuis gedurende vier weken na deze publicatie. 

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 Looleeweg 13 bouwen van een werktuigenberging 03-12-2014 
Albergen Ringoven 12 bouwen van een 2^1 kap woning 09-12-2014 
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Albergen Ringoven 14 bouwen van een 2^1 kap woning 10-12-2014 
Langeveen Witteweg, Vasserdijk, 

sectie A nummer 7266 
kappen van 17 berken en 5 eiken 08-12-2014 

Tubbergen Boskampstraat 31 uitbreiden van een bedrijfshal 04-12-2014 
Vasse Steenbrei 3 (kavel 14) bouwen van een woning 10-12-2014 
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 Geesterseveldweg 5 Geweigerd 
bouwen van een tuinhuis 

11-12-2014  

Langeveen Veldboersweg 14 verbouwen van een woning tot wo-
ning met inwoning 

15-12-2014 

De gevraagde vergunningen zijn verleend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Toezending 
aan de aanvragers heeft plaatsgevonden op de aangegeven datum. Belanghebbenden kun-
nen 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; ontwerpbeschikking, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure  
De volgende ontwerpbeschikking en 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 
Plaats  Project 

Tubbergen Wilhelminastraat 2 brandveilig gebruik van een kinderdagverblijf 
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. 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, uitge-
breide voorbereidingsprocedure  
Onderstaande besluiten liggen 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 publica-
tie. Burgemeester en wethouders hebben vergunning verleend. Als een vergunning is ver-
leend om af te wijken van het bestemmingsplan, kunt u het besluit ook digitaal inzien op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Plaats:  Project 

Geesteren Vriezenveenseweg 94 veranderen van een inrichting 
Langeveen Dollerweg 1 veranderen van het huisvestingssysteem voor 

vleeskuikenouderdieren 
Tubbergen Huyerenseweg 3 bouwen van een mestvergister 
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. 

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 Voshaarsweg 8 veranderen van dieraantallen nee  
Langeveen Dollerweg 1 veranderen van huisvestingssys-

teem voor vleeskuikenouderdieren 
nee 

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

Meldingen 8.52 Wet milieubeheer mobiele puinbreekinstallatie 
Op grond van artikel 8.52 van de Wet milieubeheer ingediende melding(en) voor het mobiel 
breken van bouw- en sloopafval: 
Plaats:  Wanneer? 

Tubbergen Huyerenseweg 3 in de periode 19 december t/m 15 februari gedu-
rende maximaal 3 werkdagen 

Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk.  
Toelichting: Op de werkzaamheden zijn de voorschriften van toepassing die vermeld staan in 
het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. De feitelijke uitvoering kan afwijken van de 
planning. De gemeente wordt daarover vooraf geïnformeerd. De werkzaamheden mogen en-
kel plaatsvinden van 07.00 tot 19.00 uur en alleen op werkdagen. 

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: 

Albergen Ootmarsumseweg, nabij 
Assinkshoekweg 11 

kappen van enkele wilgen en andere struiken 

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

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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Ruimtelijk beleid 

Ontwerp bestemmingsplan “Vasse, Herziening Steenbrei III” 
en beeldkwaliteitsplan “Steenbrei III Vasse” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat met ingang van 24 decem-
ber 2014 gedurende zes weken ter inzage ligt: 
-  het ontwerp van het bestemmingsplan “Vasse, Herziening Steenbrei III” 
-  het ontwerp van het beeldkwaliteitsplan “Steenbrei III Vasse” 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot doel om een herverkaveling mogelijk te maken van de 
reeds bestemde uitbreidingswijk Steenbrei III in Vasse. Het beeldkwaliteitsplan heeft tot doel 
om de gewenste beeldkwaliteit te waarborgen. 
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 24 december 2014 
voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Het 
beeldkwaliteitsplan is hierbij als bijlage opgenomen. 
U kunt het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan tevens 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.0183.1412137-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 het Klant Contact Centrum via het 
telefoonnummer (0546) 62 80 00. 

Vastgesteld bestemmingsplan “Geesteren, Krikhaarsweg 7 en 
Hardenbergerweg 141” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 15 
december 2014 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld: 
 
het bestemmingsplan “Geesteren, Krikhaarsweg 7 en Hardenbergerweg 141”. 
 
Het bestemmingsplan heeft tot doel om een rood voor rood-project te realiseren. Op beide 
percelen wordt landschap ontsierende bebouwing gesloopt en geïnvesteerd in ruimtelijke kwa-
liteit. De rood voor rood-woning wordt aan de Krikhaarsweg 7 gerealiseerd. 
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 24 december 2014 
voor een ieder zes weken ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeente-
huis.  
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.0183.1102711-vg01. 
 
Beroep 
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan tegen het bestemmingsplan be-
roep worden ingediend door:  

- 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. 

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 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?dossierid=NL.IMRO.0183.1412137
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?dossierid=NL.IMRO.0183.1102711
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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 de heer Prins van de afdeling 
Maatschappelijke Effecten via het telefoonnummer (0546) 62 80 00. 

Onherroepelijk bestemmingsplan “Manderveen, Langemaats-
weg 16”. 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat het bestemmingsplan “Man-
derveen, Langemaatsweg 16” vastgesteld door de gemeenteraad op 6 oktober 2014, onher-
roepelijk is geworden met ingang van 17 december 2014. 
 
Doel van het plan 
Het bestemmingsplan heeft tot doel het uitbreiden van de huidige camping naar 80 stand-
plaatsen en 4 vakantie-appartementen. 
 
Onherroepelijk 
Gedurende de beroepstermijn is er geen beroep ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak 
van de Raad van State, zodat het bestemmingsplan onherroepelijk is geworden.  
 
Inzien bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan en de bijbehorende stukken zijn beschikbaar via: 
-  de website www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan 

NL.IMRO.1774.0183.1001604-vg01;  
-  op de gemeentelijke website www.tubbergen.nl onder het kopje “direct naar”, daarna klik-

ken op ‘ruimtelijke plannen’ en dan op “ruimtelijke plannen ter inzage”.  
 
Vragen? 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevrouw Koerselman 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 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 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?dossierid=NL.IMRO.0183.1001604
http://www.tubbergen.nl/


 

 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2014, nr. 86- week 52. Uitgifte: 23-12-2014 7/8 

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. 
 
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 
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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. 
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