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Actualiteiten 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Albergen  Kemnaweg  paasvuur op 5 april 2015 
Geesteren Denekamperweg 2 Rectificatie 

Hippisch Geesteren van 30 april tot en met 10 
mei 2015 

Geesteren Vermolenweg schenken van zwak-alcoholhoudende drank 
tijdens Paaspop op 5 april 2015 

Tubbergen centrum activiteiten opening centrum van 23 tot en met 
25 april 2015 

Tubbergen centrum schenken van zwak-alcoholhoudende drank 
tijdens de activiteiten opening centrum van 23 
tot en met 25 april 2015 

Tubbergen Dr. Schaepmanstraat Oranjedag 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: 

Tubbergen Raadhuisplein Fun shopping op 7 mei, 4 juni, 2 
juli, 6 augustus en 3 september 
2015 

23-02-2015 

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: 2 x fiets, armband, portemonnee, mobiele telefoon, fietscomputer 
Gevonden:  mobiele telefoon 

WOZ-beschikking en gecombineerde aanslag gemeentelijke 
heffingen 2015 
Afgelopen week ontvingen de eigenaren van woningen respectievelijk eigenaren en gebrui-
kers van niet-woningen (bijvoorbeeld: fabriekspanden, agrarische bedrijven, kantoren e.d.) de 
jaarlijkse WOZ-beschikking annex gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen 2015. 
Op één biljet treft u – afhankelijk van uw individuele situatie - de WOZ-waarde en/of een aan-
tal gemeentelijke belastingen aan. Op dit biljet staan dus, naast de WOZ-waarde, ook de na-
volgende heffingen vermeld, zoals de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing, de 
rioolheffing en de hondenbelasting. De hoogte van deze gecombineerde belastingaanslag is 
afhankelijk van de individuele situatie. 
 
De WOZ-beschikking 2015 
De gemeenten zijn verplicht om alle onroerende zaken jaarlijks opnieuw te waarderen op ba-
sis van de criteria, die in de Wet WOZ staan vermeld. De WOZ-waarde op de beschikking 
geldt dus alleen voor het belastingjaar 2015.Voor de WOZ-beschikking geldt, dat de waarde 
van een onroerende zaak is gewaardeerd naar: 

 het prijspeil op 1 januari 2014 (dit is de zogenaamde ‘waardepeildatum’) en; 

 de feitelijke toestand op 1 januari 2015. 
 



 

 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2015, nr. 17- week 10. Uitgifte: 03-03-2015 3/7 

Waardeontwikkeling tussen de waardepeildatum 1 januari 2013 en de waardepeildatum 
1 januari 2014 
Als gevolg van de aanhoudende economische crisis, heeft zich tussen de waardepeildatum  
1-1-2013 en de waardepeildatum 1-1-2014 opnieuw een waardedaling afgetekend. Tussen de 
waardepeildatum 1-1-2014 en de dagtekening van de WOZ-beschikking 2015 (28-2-2015) ligt 
een periode van meer dan 1 jaar. Dit kan betekenen, dat de WOZ-waarde, die thans op de 
beschikking staat, hoger kan zijn dan de actuele marktwaarde van uw object op dit moment. 
Zoals hieronder wordt opgemerkt kan het percentage echter verschillend zijn. Het gaat hier 
immers om gemiddelden. 
 
Waardeontwikkeling van woningen 
Bij de herwaardering voor 2015 is gebleken, dat de totale economische waarde van alle wo-
ningen gemiddeld met 1,6 % is gedaald ten opzichte van de vorige waardepeildatum. Met 
deze waardeontwikkeling is bij de waarde vaststelling voor het belastingjaar 2015 rekening 
gehouden.  
 
Waardeontwikkeling van niet-woningen 
Voor niet-woningen hebben de verkoopcijfers geleid tot een gemiddelde waardedaling van  
2,2 %. Sinds de waardepeildatum 1-1-2013 is er dus opnieuw sprake van een beperkte ge-
middelde waardedaling. 
 
Aanslagbiljet/taxatieverslag/belastinggids raadplegen via internet 
Wilt u weten welke factoren van invloed zijn op de WOZ-waarde van uw object en/of met wel-
ke panden, die in de referentieperiode verkocht zijn, uw object is vergeleken dan kunt u dit zelf 
nakijken op de website www.tubbergen.nl (onder “Direct naar”).  
Als de WOZ-beschikking of het aanslagbiljet op naam is gesteld van een natuurlijk persoon 
(dus niet op een bedrijfsnaam) kunt u het taxatieverslag, de aanslag én de belastinggids op-
vragen via uw  DigiD-code. Staat het aanslagbiljet op naam van een  niet-natuurlijk persoon 
(dus op een bedrijfsnaam) dan zijn het taxatieverslag, de aanslag en de belastinggids op te 
vragen via de combinatie van het aanslagnummer en het totaalbedrag van de aanslag. 
 
Met behulp van het taxatieverslag kunt u zien of de waarde van uw object in een juiste waar-
deverhouding staat tot vergelijkbare in de referentieperiode verkochte objecten. 
Lukt het u niet om digitaal het taxatieverslag te raadplegen dan kunt u die ook aanvragen via: 

 e-mail: gemeente@tubbergen.nl; 

  het aanvraagkaartje uit de gemeentelijke belastinggids 2015 of; 

 telefonisch: (0546) 62 80 00. 
 
Vragen 
Hebt u nog vragen over de WOZ-beschikking of over de belastingaanslag dan kunt u telefo-
nisch contact opnemen met de gemeente. Wilt u uw vragen persoonlijk stellen dan kunt u een 
afspraak maken met een van de medewerkers van de afdeling Administratie en Beheer, team 
WOZ en Belastingen.  
 
Bezwaar 
Bent u desondanks toch van mening, dat de waarde op een te hoog bedrag is vastgesteld of 
bent u het niet eens met de belastingaanslag dan kunt u binnen zes weken na dagtekening 
van de WOZ-beschikking/ belastingaanslag schriftelijk (of digitaal via de website van de ge-
meente) bezwaar maken bij de heffingsambtenaar. Voordat u bezwaar maakt tegen de WOZ-
waarde is het zinvol om eerst het taxatieverslag te bekijken. In uw bezwaarschrift moet u dui-
delijk aangeven waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde of waarom u het 
niet eens bent met de belastingaanslag.\ 
 
WOZ-bezwaar door een ‘no cure, no pay’ bureau 
Verschillende (commerciële) bureaus en makelaars bieden aan om kosteloos (no cure, no 
pay) een bezwaarschrift namens u in te dienen. Het is belangrijk om te weten dat deze bu-
reaus en makelaars voor zaken, waarbij het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde wordt 
gewijzigd, een kostenvergoeding van de gemeente ontvangen. Zij ontvangen o.a. een vergoe-
ding voor het indienen van een taxatierapport, terwijl een taxatierapport in de bezwaarfase niet 
perse een toegevoegde waarde heeft. In de praktijk komt het erop neer, dat als in de bezwa-

http://www.tubbergen.nl/
mailto:gemeente@tubbergen.nl
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renprocedure de WOZ-waarde van een object wordt verlaagd, dit u een geringe vermindering 
van de aanslag OZB oplevert. Het bureau of de makelaar krijgt voor zijn werkzaamheden van 
de gemeente een vergoeding uitbetaald. Deze kostenvergoedingen komen uiteindelijk voor 
rekening van de inwoners van de gemeente.    
 
Kwijtschelding 
Bent u niet in staat om de belastingaanslag te betalen, ook niet door middel van een betalings-
regeling, dan kunt u voor de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en/of de riool-
heffing kwijtschelding aanvragen. Bij de beoordeling van het verzoek om kwijtschelding zal uw 
vermogen en inkomen worden getoetst. 
 
Meer informatie? 
Meer uitgebreide informatie over de Wet WOZ, de diverse gemeentelijke belastingen, kwijt-
schelding en (automatische) betaling van belastingen vindt u in de belastinggids 2015 of op de 
gemeentelijke website. De belastinggids treft u aan bij uw WOZ-beschikking en/of bij de belas-
tingaanslag. 

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 Watereggeweg 6 bouwen kapschuur ter vervanging 
van een bestaande schuur 

18-02-2015 

Langeveen Ossendijk 31 kappen van 2 eiken 19-02-2015 
Mander Uelserweg 134 kappen van een houtsingel 19-02-2015 
Tubbergen Kluunvenweg 17   maken van een inrit 19-02-2015 
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 Ringoven 12 bouwen van de helft van een 2 onder 
1 kap woning 

26-02-2015 

Albergen Ringoven 14 bouwen van de helft van een 2  on-
der 1 kap woning 

26-02-2015 

Albergen Vlamoven 5 bouwen van de helft van een 2 onder 
1 kapwoning 

25-02-2015 

Albergen Vlamoven 7 bouwen van de helft van een 2 onder 
1 kap woning 

25-02-2015 

Albergen Ringoven 1 bouwen van een woning 20-02-2015 
Fleringen Oldenzaalseweg 134 wijzigen van een reeds verleende 

vergunning (bouwwerk met agrari-
sche functie). 

20-02-2015 

Haarle Snoeymansweg 13 uitbreiden van een woonzorgruimte 24-02-2015 
Hezingen Maatmansweg 13 renoveren van een schuur tot een 

karakteristieke woning 
23-02-2015 

Vasse De Rietakker 16 bouwen van een woning 25-02-2015 
De gevraagde vergunningen zijn verleend. Toezending aan de aanvragers heeft plaatsgevon-
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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.  

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.  
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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


 

 

 
Gemeenteblad Tubbergen 2015, nr. 17- week 10. Uitgifte: 03-03-2015 7/7 

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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