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Openbare vergaderingen 

Commissie Ruimte en Economie 
De commissie Ruimte en Economie komt in een openbare vergadering bijeen op maandag 9 
februari 2015 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 12 januari 2015. 
3. Mededelingen. 
4. Rondvraag 

Ter informatie: 
5. Informatie vanuit het college. 

Ter voorbereiding op de raadsvergadering: 
6. Vaststellen bestemmingsplan “Haarle, Snoeymansweg 24”. 
7. Sluiting. 

Commissie Samenleving en Bestuur 
De commissie Ruimte en Economie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 10 
februari 2015 om 20.00 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. Concept-advies heroriëntatie gemeentelijke samenwerking in Twente. 
3. Vaststellen van: 

a. verslag van de vergadering van 13 januari 2015. 
4. Mededelingen. 
5. Rondvraag. 

Ter informatie: 
6. Informatie vanuit het college. 

Ter voorbereiding op de raadsvergadering 
7. Eerste wijziging Verordening op de raadscommissies 2014. 
8. Vaststellen Preventie- en handhavingsplan alcohol 2015. 
9. Nieuwbouw sporthal Tubbergen. 
10. Sluiting 

Actualiteiten 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Albergen Bakenweg, Assinkshoekweg, 
Hagweg en Kemnaweg  

regelmatigheidsdemo historische motoren op 
30 augustus 2015 

Harbrinkhoek De Krön 3 standplaatsvergunning voor de verkoop 
van vis op zaterdag 

Vasse Denekamperweg 148 Kingpop Vasse op 27 april 2015 
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Vasse Denekamperweg 148 schenken zwak- alcoholhoudende drank 
tijdens Kingpop Vasse op 27 april 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 gemeente-
bestuur. Nadere informatie vindt u in de rubriek “Inspraak, zienswijzen, bezwaar en beroep”, 
onderdeel A. 

Verleende vergunningen en ontheffingen 
Waar? Betreft: Verzonden: 

Albergen Ootmarsumseweg 157 Noaberbal op 8 februari 
2015 

26-01-2015 

Albergen Ootmarsumseweg / hoek 
Kemnaweg 

Megacarnavalsfeest op 8 
febuari 2015 

26-01-2015 

Geesteren Dorpsstraat 36 Papsleef’ndag op 15 febru-
ari 2015 

22-01-2015 

Harbrinkhoek Almeloseweg 113 drank- en horecavergun-
ning voor Doldwazedweil-
dag op 17 februari 2015 

27-01-2015 

Harbrinkhoek/ 
Mariaparochie 

centrum  carnavalsoptocht C.V. de 
Dubbelkiekers op 14 febru-
ari 2015 

27-01-2015 

Harbrinkhoek Almeloseweg 113 Doldwazedweildag op 17 
februari 2015 

27-01-2015 

Langeveen Drieschicht standplaatsvergunning voor 
verkoop van vlees en 
vleeswaren voor 3 jaar.  

28-01-2015 

Vasse centrum  carnavalsoptocht op 14 en 
16 februari 2015  

22-01-2015 

Vasse Denekamperweg nabij 
nummer 217 

carnavalsfeest op 14 en 16 
februari 2015  

22-01-2015 

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: - 
Gevonden:  houten kist met daarin diverse service onderdelen, diverse sieraden (waar-

onder horloges, kettingen, manchetknopen, armbanden, broches, ring) 

Verkiezing Provinciale Staten 2015 
De burgemeester van Tubbergen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de 
leden van provinciale staten van op woensdag 18 maart 2015 een kiezer is toegestaan bij 
volmacht te stemmen. Daarbij gelden de volgende bepalingen: 
Machtiging door schriftelijke aanvraag volmachtbewijs 
- Bij de afdeling Klant Contact Centrum, team Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos 

formulieren verkrijgbaar voor de verzoekschriften om bij volmacht te mogen stemmen. 
- Het verzoekschrift moet uiterlijk op vrijdag 13 maart 2015, door de kiezer  worden inge-

diend bij de burgemeester van de gemeente, waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als 
kiezer is geregistreerd. Het verzoekschrift kan niet worden ingediend door de kiezer aan 
wie al een kiezerspas is verstrekt. 

- Degene die zich bereid heeft verklaard als gemachtigde op te treden, moet op maandag 2 
februari 2015 als kiezer voor verkiezing van de leden van Provinciale Staten van, zijn ge-
registreerd. Bij inwilliging van het verzoek ontvangt de gemachtigde een volmachtbewijs.  

- Een volmachtgever is niet bevoegd de volmacht in te trekken of zelf aan de stemming 
deel te nemen. 

Machtiging door overdracht van de stempas of kiezerspas 
- De kiezer kan een andere kiezer die in dezelfde gemeente als kiezer is geregistreerd 
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machtigen om voor hem/haar te stemmen. 
- De kiezer tekent daartoe het formulier dat voorkomt op de stempas of kiezerspas en laat 

de kaart door de gemachtigde medeondertekenen. 
- De kiezer draagt de, aldus in een volmachtbewijs omgezette, stempas of kiezerspas aan 

de gemachtigde over. 
- Tevens moet de kiezer een kopie van een geldig identiteitsbewijs aan de gemachtigde 

meegeven. Dit kopie moet de gemachtigde aan de voorzitter van het stembureau laten 
zien. 

- Het overdragen, van de in volmachtbewijs omgezette stempas of kiezerspas, kan tot en 
met de dag van de stemming. 

- Een volmacht dat is verleend door overdracht van de stempas of kiezerspas kan, tot het 
uitbrengen van een stem door de gemachtigde, door de volmachtgever worden  ingetrok-
ken. 

 
Een kiezer mag niet meer dan twee volmachten aannemen. De volmachtstem dient tegelijk 
met de eigen stem te worden uitgebracht. Nadere inlichtingen worden verstrekt door de me-
dewerkers van de afdeling Klant Contact Centrum, team Burgerzaken, Raadhuisplein 1 te 
Tubbergen. 

Stemmen met een keizerspas 
De burgemeester van Tubbergen maakt bekend dat het bij de aanstaande verkiezing van de 
leden van Provinciale Staten van op woensdag 18 maart 2015 een kiezer is toegestaan 
zijn/haar stem uit te brengen in een willekeurig stembureau in de provincie Overijssel. 
Daarbij gelden de volgende bepalingen. 
 
Schriftelijke aanvraag 
Bij de afdeling Klant Contact Centrum, team Burgerzaken van de gemeente zijn kosteloos 
formulieren verkrijgbaar voor verzoekschriften om in een willekeurig stembureau aan de 
stemming te mogen deelnemen. 
- Het verzoekschrift, alsmede de stempas (indien reeds verstrekt), moeten uiterlijk op vrij-

dag 13 maart 2015, door de kiezer zijn ingediend bij de burgemeester van de gemeente, 
waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is geregistreerd. 

- Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij vol-
macht aan de stemming te mogen deelnemen. 

- Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. 
 
Mondelinge aanvraag 
De kiezer dient hiertoe, na ontvangst van de stempas, doch uiterlijk op dinsdag 17 maart 
2015, 12.00 uur de stempas over te leggen bij de afdeling Klant Contact Centrum, team Bur-
gerzaken van zijn/haar woonplaats waar hij/zij op maandag 2 februari 2015 als kiezer is gere-
gistreerd. 
- Het verzoek wordt niet ingewilligd, wanneer het de verzoeker is toegestaan om bij vol-

macht aan de stemming te mogen deelnemen. 
- Bij inwilliging van het verzoek wordt een kiezerspas verstrekt. 
 
Een eenmaal verstrekte kiezerspas kan bij verlies niet worden vervangen. Als u gaat stem-
men moet u naast uw kiezerspas ook een geldig identiteitsbewijs overleggen. Als u zich niet 
kunt identificeren mag u niet stemmen. Nadere inlichtingen worden verstrekt door de mede-
werkers van de afdeling Klant Contact Centrum, team Burgerzaken, Raadhuisplein 1 te Tub-
bergen. 

Beleid in voorbereiding 

Ontwerp-kapverordening ter inzage 
Burgemeester en wethouders zijn van plan om de gemeenteraad voor te stellen om een nieu-
we kapverordening vast te stellen. Met ingang van 4 februari ligt de ontwerp-kapverordening 
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gedurende 30 dagen ter inzage op het gemeentehuis. U kunt het ontwerp ook thuis inzien op 
de gemeentelijke website (www.tubbergen.nl onder “Nieuws”). 
 
Volgens deze ontwerpverordening zal niet meer zo vaak een “kapvergunning” nodig zijn. Er 
hoeft ook geen melding meer te worden gedaan voor het afzetten van hakhout en dergelijk. 
Als de gemeenteraad akkoord gaat met het voorstel, zal voortaan alleen nog een kapvergun-
ning nodig zijn voor: 

 bepaalde soorten streekeigen bomen met een dikte van meer dan 40 cm op een hoogte 
van 1,30 meter;  

 rooien van landschapselementen, zoals houtwallen en bosjes. 
 
Iedereen kan gedurende de genoemde termijn van 30 dagen, schriftelijk of mondeling, een 
zienswijze over het ontwerp indienen. Een zienswijze kan aanleiding zijn om het ontwerp te 
wijzigen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht aan de gemeenteraad van Tubber-
gen, Postbus 30 te 7650 AA  Tubbergen of per e-mail worden ingediend op het internetadres 
gemeente@tubbergen.nl. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u contact op-
nemen met de heer M. Nolten op het gemeentehuis, telefoon (0546) 62 80 00.  

Ontwerpbesluit bebouwde komgrenzen Boswet 
In de Boswet zijn regels opgenomen over het vellen van houtopstanden. Daarnaast kan een 
gemeenteraad ook een kapverordening vaststellen. Maar een kapverordening geldt niet voor 
grotere houtopstanden buiten een bebouwde kom als bedoeld in de Boswet.  
Het vaststellen van de grenzen van de bebouwde kom als bedoeld in de Boswet is een be-
voegdheid van de gemeenteraad. Voordat de gemeenteraad dit besluit vaststelt, maakt de 
burgemeester op grond van het bepaalde in artikel 1 lid 5 van de Boswet bekend dat een ont-
werpbesluit voor iedereen ter inzage ligt in het gemeentehuis.  
 
Inzageprocedure  
De burgemeester van Tubbergen maakt bekend dat een ontwerpbesluit tot het opnieuw vast-
stellen van de bebouwde komgrenzen als bedoeld in de Boswet vanaf 4 februari 2015, gedu-
rende 30 dagen, voor een ieder tijdens openingsuren ter inzage in het gemeentehuis, Raad-
huisplein 1 te Tubbergen. U kunt het ontwerpbesluit eveneens inzien via de gemeentelijke 
website, onder “Nieuws” op  www.tubbergen.nl. 
 
Reactiemogelijkheden  
Iedereen kan gedurende bovengenoemde termijn van 30 dagen, schriftelijk of mondeling, een 
zienswijze over het ontwerpbesluit indienen. Een schriftelijke zienswijze kan worden gericht 
aan de gemeenteraad van Tubbergen, Postbus 30 te 7650 AA  Tubbergen of per e-mail wor-
den ingediend op het internetadres gemeente@tubbergen.nl. In de zienswijze moet duidelijk 
worden aangegeven op welke onderdelen van het ontwerpbesluit de zienswijze betrekking 
heeft. Voor het mondeling indienen van uw zienswijze kunt u contact opnemen met het Klant 
Contact Centrum in het gemeentehuis, telefoon (0546) 62 80 00. Van mondelinge zienswijzen 
wordt een verslag gemaakt. Een zienswijze kan aanleiding zijn om het ontwerp te wijzigen.  

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: 

http://www.tubbergen.nl/
mailto:gemeente@tubbergen.nl
http://www.tubbergen.nl/
mailto:gemeente@tubbergen.nl
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Plaats  Project Ingekomen: 

Langeveen hoek Witteweg/ Vasser-
dijk, perceel sectie A, 
nummer 7917 en 7427 

verplaatsen van twee landschaps-
elementen 

20-01-2015 

Langeveen Witteweg 30 verplaatsen van een landschapsele-
ment en twee losstaande elementen 

20-01-2015 

Tubbergen Binnenveldsweg 31 
ZH02 

bouwen glazen overkapping 26-01-2015 

Tubbergen Grotestraat 60  plaatsen van vier glazen kubussen 
op een pilaar 

20-01-2015 

Vasse. plan Steenbrei 3,  
kavel 4 

bouwen woning 30-12-2014 

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: 

Albergen Looleeweg 13 bouwen werktuigenberging 26-01-2015 
Albergen Zandhuisweg sectie H, 

nummer 8073 
kappen houtopstand 26-01-2015 

Fleringen Essenhuisweg 11 bouwen woning tegen de bestaan-
de woning aan en het bouwen van 
een schuur 

22-01-2015 

Langeveen Witteweg 20, sectie A 
nrs. 7445 en 7827 

kappen 3 eiken 26-01-2015 

Mander Uelserweg nabij num-
mer 132 sectie C num-
mer 3327 

plaatsen tijdelijke woonvoorziening 28-01-2015 

Reutum Hondenveldsweg 2 bouwen schuur ter vervanging van 
tijdelijke opslagruimte 

27-01-2015 

Tubbergen Eeshoflaan 21 kappen van 3 beuken 27-01-2015 
De gevraagde vergunningen zijn verleend. Toezending aan de aanvragers heeft plaatsge-
vonden op de aangegeven datum. 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 be-
roep”, 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; ontwerpbeschikking, uitgebreide 
voorbereidingsprocedure  
De volgende ontwerpbeschikking op aanvraag 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. 
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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 

Geesteren Kampboerlaan 10 brandveilig gebruiken van een bouwwerk 
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? 

Albergen Zenderseweg 54 veranderen dieraantallen en dier-
soorten 

nee 

Albergen Looleeweg 13 veranderen inrichting; bouwen werk-
tuigenberging 

nee 

Geesteren Witteveensweg 2 bouwen machineberging t.v.v. be-
staande machineberging en vermin-
deren dieraantallen 

nee 

Geesteren Vriezenveenseweg 93 oprichten hondenpension & trimsalon nee 
Geesteren Vriezenveenseweg 109 veranderen dieraantallen nee 
Reutum Weustboerweg 5 wijzigen stallen  nee 
Tubbergen Manderveenseweg 29 veranderen inrichting 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 Vinckenweg 62 uitvoeren werkzaamheden op basis van groene 
blauwe diensten 

Tubbergen Schultenhofweg 4 afzetten hakhout 
Tubbergen Vikkersweg 4 afzetten hakhout op basis van groene blauwe dien-

sten 
Vasse Denekamperweg 124 afzetten en verwijderen van hakhout op basis van 

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

Ruimtelijk beleid 

Voorontwerp bestemmingsplan  “Geesteren, Vriezenveen-
seweg 87” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat met ingang van 4 februari 
2015 zes weken ter inzage ligt: 
 
het voorontwerp van het bestemmingsplan “Geesteren, Vriezenveenseweg 87”. Dit bestem-
mingsplan heeft tot doel om een bedrijfsuitbreiding mogelijk te maken. 
 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/


 

 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2015, nr. 10- week 6. Uitgifte: 03-02-2015 8/10 

Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het voorontwerp ligt voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere 
openingstijden in het gemeentehuis. U kunt het voorontwerp van het bestemmingsplan digitaal 
inzien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl onder het kopje “direct naar”, daarna 
klikken op ‘ruimtelijke plannen’ en dan op “ruimtelijke plannen ter inzage”. Daarnaast kunt u 
het voorontwerp van het bestemmingsplan ook digitaal inzien via de landelijke website 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl. Het identificatienummer van het plan is 
NL.IMRO.0183.1417957. 
 
Inspraak 
Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar 
voren brengen. Schriftelijke inspraakreacties moeten worden gericht aan het college van bur-
gemeester en wethouders, postbus 30, 7650 AA Tubbergen en dienen voor het einde van de 
termijn te worden ingediend dan wel per post te zijn bezorgd. Mondelinge inspraakreacties 
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. 

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.  

http://www.tubbergen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?dossierid=NL.IMRO.0183.1417957
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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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