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Openbare vergaderingen 

Gemeenteraad  
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op maandag 20 april 2015 
om 19.30 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 30 maart 2015. 
6. Vaststellen lijst ingekomen stukken. 
7. Instemmen met het vervangen van de openbare verlichting Ootmarsumseweg in Alber-

gen. 
8. Vaststellen van de Kapverordening Tubbergen 2015.  
9. Vaststellen bebouwde kommen ingevolge de Boswet. 
10. Vaststellen van de nota Reserves en Voorzieningen 2015-2018 gemeente Tubbergen. 
11. Rondvraag. 
12. Sluiting. 

Actualiteiten 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Geesteren Dorpsstraat 36 het schenken van zwak alcoholhoudende drank 
tijdens de kermis van 5 tot en met 7 juni 2015 

Mariaparochie kerkplein Roparun op 24 mei 2015 
Reutum Kerkstraat 78 Zomerfeesten van 11 tot en met 14 juni 2015 
Tubbergen gehele gemeente Truckrun op 6 juni 2015 
Vasse Denekamperweg Pareldagen van 22 tot en met 25 mei 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.  

Verleende vergunningen en ontheffingen 
Waar? Betreft: Verzonden: 

Albergen Kemnaweg het schenken van zwak alcoholhou-
dende drank tijdens demoraces his-
torische motoren op 30 augustus 
2015 

02-04-205 

Langeveen Kerklaan 2a uitoefenen van een para commerci-
eel horecabedrijf (kantine) 

25-03-2015 

 
Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan ge-
durende 6 weken na de verzending aan de aanvrager. 

http://www.tubbergen.nl/
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Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: - 
Gevonden:  - 

Categorie T op het rijbewijs 
Op 1 juli 2015 wordt de categorie T op het rijbewijs ingevoerd. Deze categorie geldt voor het 
rijden op de openbare weg met land- en bosbouwtrekkers (LBT) en motorrijtuigen met beperk-
te snelheid (MMBS). Meer informatie over de invoering van de categorie T op het rijbewijs 
vindt u op www.rijbewijs.nl  onder het kopje Thema’s – Categorie T op het rijbewijs. Zie: 
http://www.rijbewijs.nl/themas/categorie-t-op-het-rijbewijs 

Omgeving en milieu  

Omgevingsvergunningen; ingekomen aanvragen, reguliere 
voorbereidingsprocedure 
Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag – reguliere procedure - voor: 
Plaats  Project Ingekomen: 

Albergen Floris Radewijnsstraat 12 bouwen van een berging 24-03-2015 
Geesteren Weitemansweg 28 uitbreiden van een ligboxenstal 31-03-2015 
Hezingen Vlasbeekweg 3 en 5 vervangen van bestaande schuren 12-03-2015 
Langeveen Ossendijk 47 wijzigen van de inrichting (OBM + vvgb) 07-04-2015 
Tubbergen Timmerstraat 17 plaatsen van een kap op de aanbouw 06-04-2015 
Reutum Kerkstraat 19 uitbreiden van een werktuigenberging 03-04-2015 
Reutum plan Loosan kavel 16, 

perceel sectie Q, nr 1936 
bouwen van een woonhuis 04-04-2015 

 
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. 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 7 bouwen van een woning 08-04-2015 
Albergen Vossenveenweg 4 kappen van 2 eiken 07-04-2015 
Geesteren Dorpsstraat 42 aanbrengen van vluchtdeuren 07-04-2015 
Geesteren Vermolenweg 2 bouwen van een vrijstaande garage 

met overkapping 
07-04-2015 

Reutum Nieuwematenweg 22 bouwen van een woning ter vervan-
ging van een bestaande 

07-04-2015 

Tubbergen Boskampstraat 31 uitbreiden van een bedrijfshal 07-04-2015 
Tubbergen E. van Weemselstraat 7 plaatsen van een dakkapel 07-04-2015 
Tubbergen Kluunvenweg 17   aanleggen van een inrit 08-04-2015 
 
Vergunning is verleend. Toezending aan de aanvragers heeft plaatsgevonden op de aangege-
ven datum. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 weken na de datum van die toezending 
schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. 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,  

http://www.rijbewijs.nl/
http://www.rijbewijs.nl/themas/categorie-t-op-het-rijbewijs
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 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.  

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: 

Fleringen Lansinksweg 8 kappen van een boom 
Geesteren Hardenbergerweg 123 kappen van een boom 
 
Deze kennisgeving is alleen informatief. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk. 

Ruimtelijk beleid 

Vastgesteld bestemmingsplan “Albergen en Geesteren” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken in overeenstemming met artikel 3.8, lid 3 
van de Wet ruimtelijke ordening bekend, dat de gemeenteraad het bestemmingsplan “Alber-
gen en Geesteren” op 30 maart 2015 gewijzigd heeft vastgesteld. Het gewijzigd vastgestelde 
plan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 16 april 2015 voor een periode van 
6 weken ter inzage. 
 
Waar gaat het bestemmingsplan over? 
Het betreft een integrale herziening van de planologische regelingen voor de bebouwde kom 
van Albergen en van Geesteren en heeft een conserverend en beheersmatig karakter. Dat wil 
zeggen dat in dit bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen (bijv. woningbouw) mogelijk 
wordt gemaakt. Als gevolg van landelijke wetgeving moeten alle plannen, die ouder zijn dan 
tien jaar worden geactualiseerd. 
 
Hoe is het plan in te zien?  
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage tijdens de 
reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Wilt u het bestemmingsplan inzien, dan moet 
u vooraf een afspraak maken. Het bestemmingsplan is ook te raadplegen via 
www.tubbergen.nl, onder het kopje “direct naar”, daarna klikken op ‘ruimtelijke plannen’ en 
dan op “ruimtelijke plannen ter inzage’. Daarnaast is het plan ook te raadplegen via 
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0183.1410476-vg01. 
 
Bent u het met het bestemmingsplan niet eens?  
Gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken kunt u een beroepschrift indienen tegen 
het vastgestelde bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van Sta-
te, Postbus 20019, 2500 EA te Den Haag, wanneer u: 
- tijdig een zienswijze bij de gemeenteraad hebt ingediend; 

- belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig 
zienswijzen bij de gemeenteraad in te dienen;  

- bezwaar heeft tegen de wijzigingen die bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbe-
stemmingsplan zijn aangebracht. 

 
Voor het behandelen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd. De Raad van State 
geeft bericht over de hoogte van het griffierecht en de wijze waarop dit moet worden betaald. 
Wie beroep heeft ingesteld kan, in spoedeisende gevallen, bij de Voorzitter van de Afdeling 
bestuursrechtspraak een verzoek doen tot het treffen van een voorlopige voorziening, waar-

http://www.tubbergen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0183.1410476-vg01
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mee de werking van het vaststellingsbesluit wordt opgeschort totdat over het verzoek voor een 
voorlopige voorziening is beslist. 

Vastgesteld bestemmingsplan Reutum, Sluttenweg 14 en 8/10 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 30 
maart 2015 het volgende bestemmingsplan heeft vastgesteld: 
- het bestemmingsplan “Reutum, Sluttenweg 14 en 8/10”. 
Het bestemmingsplan heeft tot doel om het bestemmingsvlak ‘Wonen’ voor het perceel Slut-
tenweg 14 uit te breiden om de realisatie van een schuur mogelijk te maken. Met een gelijktij-
dige aanpassing van het agrarisch bouwperceel voor Sluttenweg 8/10 wordt voorkomen dat 
de afstand tussen de woonbestemming en de agrarische bedrijfsbestemming kleiner wordt. 
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 15 april 2015 ter inzage 
totdat de beroepstermijn is verstreken. U kunt het bestemmingsplan inzien tijdens de reguliere 
openingstijden van het gemeentehuis. Wilt u het bestemmingsplan inzien, dan moet u vooraf 
een afspraak maken. U kunt het bestemmingsplan ook 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.0183.1404834-vg01.  
 
Beroep 
Van 16 april tot en met 27 mei 2015 kan tegen het bestemmingsplan beroep worden inge-
diend door:  

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht; 

- 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; 

- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen. 
 
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. 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 beslist. 
 
Vragen? 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met M. Proper van de afdeling Maat-
schappelijke Effecten via het telefoonnummer (0546) 62 80 00. 

Vastgesteld bestemmingsplan “Vasse, Herziening Steenbrei 
III” en beeldkwaliteitsplan “Steenbrei III: Vasse” 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat de gemeenteraad op 30 
maart 2015 heeft vastgesteld: 
- het bestemmingsplan “Vasse, Herziening Steenbrei III”. 
- het beeldkwaliteitsplan “Steenbrei III: Vasse”. 
Het bestemmingsplan 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 
De papieren exemplaren van het bestemmingsplan en het beeldkwaliteitsplan liggen met in-
gang van 15 april 2015 ter inzage totdat de beroepstermijn is verstreken. U kunt deze inzien 
tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Wilt u het bestemmingsplan inzien, 
dan moet u vooraf een afspraak maken. U kunt het bestemmingsplan en het beeldkwaliteits-
plan ook digitaal inzien via de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl  en op de gemeen-

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1404834-vg01
http://www.raadvanstate.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
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telijke 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-vg01.  
 
Beroep 
Van 16 april tot en met 27 mei 2015 kan tegen het bestemmingsplan beroep worden inge-
diend door:  

- belanghebbenden die tijdig hun zienswijze bij de gemeente naar voren hebben gebracht; 

- 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; 

- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen. 
 
Het beroep moet schriftelijk worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. 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 beslist. 
 
Vragen? 
Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met M. Proper van de afdeling Maat-
schappelijke Effecten via het telefoonnummer (0546) 62 80 00. 

Rechtsbescherming 
 

Bezwaar of beroep? 
Bij de bekendmaking van een besluit is aangegeven of bezwaar of beroep mogelijk is. Maar 
wat is nu eigenlijk het verschil tussen bezwaar en beroep?  
 
Bezwaar 
Een bezwaarschrift wordt ingediend bij de instantie die het besluit genomen heeft. Als het 
tijdig is ingediend, vindt op basis van het bezwaarschrift een heroverweging plaats. Die 
heroverweging kan ertoe kan leiden dat een besluit wordt herroepen en dat in plaats daarvan 
een nieuw besluit wordt genomen. Tegen de beslissing op het bezwaarschrift staat beroep 
open op de bestuursrechter. 
 
Beroep 
Beroep wordt altijd  ingesteld bij een bestuursrechter. Als beroep openstaat tegen een besluit 
is bij de bekendmaking daarvan vermeld welke bestuursrechter bevoegd is. Ook wordt 
daarbij vermeld wat de voorwaarden zijn om in beroep te kunnen gaan. Voor de mogelijkheid 
om digitaal beroep in te stellen kunt u kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
 
Hoger beroep 
Hoger beroep wordt ingediend bij een hogere rechter tegen een uitspraak van een rechtbank. 
De rechtbank vermeldt de mogelijkheid om hoger beroep in te stellen bij haar uitspraak. 
 
Voorlopige voorziening 
Meestal treedt een besluit meteen in werking nadat het is bekendgemaakt. Dat kan onom-
keerbare gevolgen hebben. Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op be-
zwaar of de uitspraak van de rechter niet kan afwachten, kan aan de bevoegde rechter vra-
gen om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen.  
 
Contactgegevens: 
Gemeente Tubbergen: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA 
Tubbergen. Tel: 0546-628000 Fax: 0546-628111 E-mail: gemeente@tubbergen.nl 
 

 

http://www.tubbergen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1412137-vg01
http://www.raadvanstate.nl/
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
mailto:gemeente@tubbergen.nl
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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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