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Actualiteiten 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Harbrinkhoek Almeloseweg 113 Het organiseren van het Twents Midzomernachtfeest 
 
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.  

Verleende vergunningen en ontheffingen 
Waar? Betreft: Verzonden: 

Geesteren Oude Hoevenweg 146 Het houden van een muziekevene-
ment op 9, 16, 23 mei, 4, 18, 25 juli, 1 
en 8 augustus 2015 

11-05-2015 

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

Kennisgeving meerjarenvergunning 
Waar? Betreft: Verzonden: 

Tubbergen Sportlaan 10 Kennisgeving dat gebruik gemaakt 
wordt van de verstrekte meerjarenver-
gunning voor het organiseren van 
Bruisend Weekend T.V.C. ‘28. In 2015 
vindt het evenement plaats op 5 juni 
t/m 7 juni. 

28-04- 2015 

Vasse Kerkplein  Kennisgeving dat gebruik gemaakt 
wordt van de verstrekte meerjarenver-
gunning voor het organiseren van een 
Sfeermarkt. In 2015 vindt het evene-
ment plaats op 5 juli. 

11-05- 2015 

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

Omgeving en milieu  

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

Harbrinkhoek Klimop 15 bouwen van een woning 04-05-2015 
Langeveen Hardenbergerweg 

207 
plaatsen van een dakkapel 12-05-2015 

Tubbergen Marconistraat 2 handelen in strijd met regels ruimtelijke 
ordening 

05-05-2015 

Tubbergen Uelserweg 76 veranderen van  een inrichting (Omge-
vingsvergunning Beperkte Milieutoets 
+ verklaring van geen bedenkingen) 

30-04-2015 
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Vasse Denekamperweg 105 bouwen van een jongveestal en loods 
(bouwen + verklaring van geen beden-
kingen) 

01-05-2015 

Vasse Denekamperweg 242 uitbreiden van een woning 01-05-2015 
 
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: 

Geesteren Krikhaarsweg 6b 
(sectie K nr. 9956) 

bouwen van een woning 11-05-2015 

Tubbergen Casparhof 4 verbouwen van een woning 12-05-2015 
Tubbergen Timmerstraat 17 plaatsen kap op aanbouw 11-05-2015 
 
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. 
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. 

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. 
Plaats  Project 

Tubbergen Bosweg 2 bouwen van een woonhuis met bijgebouwen ter vervan-
ging van een woonboerderij met bijgebouwen 

   
Tijdens de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar 
voren brengen bij het college van burgemeester en wethouders.  
N.B. Wie nalaat om tijdig een zienswijze in te brengen kan later geen beroep instellen. 
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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  Iemenhofweg 2b uitbreiden van de inrichting met een 
jongveestal 

Nee 

Geesteren  Weitemansweg 28 uitbreiden aantal melkkoeien Ja  
Harbrinkhoek Almeloseweg 98 het aanleggen van een Olie Benzine 

Afscheider (OBAS) 
Ja  

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

Ruimtelijk beleid 

Ontwerpbestemmingsplan “Geesteren, Vinckenweg 17 en 
Hardenbergerweg 75” en Rood voor rood beeldkwaliteitsplan 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat met ingang van 21 mei 2015 
gedurende zes weken ter inzage ligt: 
 
-  Het ontwerp van het bestemmingsplan “Geesteren, Vinckenweg 17 en Hardenbergerweg 75” 
-  Het ontwerp van het Rood voor rood beeldkwaliteitsplan 
 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot doel om de uitvoering van een Rood voor rood plan 
mogelijk te maken. Op beide locaties wordt landschap ontsierende bebouwing gesloopt en 
geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. De compensatiewoning wordt gerealiseerd aan de 
Vinckenweg 17. Het beeldkwaliteitsplan heeft tot doel om de gewenste beeldkwaliteit te waar-
borgen. 
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 21 mei 2015 voor een 
ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Het beeldkwali-
teitsplan 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.0183.1404324-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 0546-628000. 

Ontwerpbestemmingsplan “Hezingen, Goudkampsweg 4” en 
Rood voor rood beeldkwaliteitsplan 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat met ingang van 21 mei 2015 
gedurende zes weken ter inzage ligt: 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=%20NL.IMRO.0183.1404324-ow01
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-  het ontwerp van het bestemmingsplan “Hezingen, Goudkampsweg 4” 
-  het ontwerp van het Rood voor rood beeldkwaliteitsplan 
Het ontwerpbestemmingsplan heeft tot doel om een Rood voor rood compensatiewoning mo-
gelijk te maken. Het beeldkwaliteitsplan heeft tot doel om de gewenste beeldkwaliteit te waar-
borgen. 
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 21 mei 2015 voor een 
ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis. Het beeldkwali-
teitsplan 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.0183.1407152-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 0546-628000. 

Rechtsbescherming 
 
Zienswijzen en bedenkingen 
Zienswijzen en bedenkingen kunnen worden ingediend op een moment dat er nog geen be-
sluit is vastgesteld. Het gaat daarbij dus niet zozeer om rechtsbescherming maar om een 
zorgvuldige voorbereiding van het nog te nemen besluit.  
 
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 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 vragen 
om het besluit te schorsen of om een andere voorlopige maatregel te treffen.  

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1407152-ow01
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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Contactgegevens voor het indienen van zienswijzen en bezwaarschriften: 
Gemeente Tubbergen: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30, 7650 AA 
Tubbergen. Tel: 0546-628000 Fax: 0546-628111 E-mail: gemeente@tubbergen.nl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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