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Openbare vergaderingen 

Commissie Samenleving en Bestuur 
De commissie Ruimte en Economie komt in een openbare vergadering bijeen op maandag 8 
juni 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. Vaststellen van verslag van de vergadering van 19 mei 2015. 
3. Mededelingen. 
4. Rondvraag. 

Ter informatie: 
5. Presentatie: evaluatie collectieve ziektekostenverzekering (Wtcg): presentatie door mevr. 

Vetketel. 
6. Informatie vanuit het college. 
7. Informatie vanuit: 

 Euregioraad 

 Regio Twente 

 Veiligheidsregio  

 Politie-overleg 
Ter voorbereiding op de raadsvergadering 

8. Instemmen met de wijziging van de rechtsvorm van Euregio in een grensoverschrijdend 
openbaar lichaam en aanpassing van de lidmaatschapsbijdrage.  

9. Vaststellen wijziging Forensenbelasting 2015, 1e wijziging. 
10. Vaststellen van de re-integratieverordening participatiewet gemeente Tubbergen 2015. 
11. Ontwerpbegroting van de gemeenschappelijke regeling Crematoria Twente.  
12. Vaststellen jaarstukken 2014 gemeente Tubbergen. 
13. Kennisnemen van de jaarstukken 2014 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland –

Tubbergen. 
14. Programmabegroting 2016 Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland – Tubbergen. 
15. Vaststellen 1

e
 Programmajournaal 2015 gemeente Tubbergen. 

16. Sluiting. 

Actualiteiten 

Ingekomen aanvragen en meldingen 
Waar? Betreft: 

Fleringen Ootmarsumseweg 203 concert op 21 juni 2015 
Tubbergen Elsweg  GKM Party op 22 augustus 2015 

 het schenken van zwak-alcoholhoudende drank 
tijdens de GMK Party op 22 augustus 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.  
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Verleende vergunningen en ontheffingen 
Waar? Betreft: Verzonden: 

Geesteren Dorpsstraat 36  kermis van 5 t/m 7 juni 2015 

 het schenken van zwak-
alcoholhoudende drank 

27-05-2015 

Reutum Kuierplein Dom Verdan Loop op 28 juni 2015 27-05-2015 
Tubbergen Newtonstraat 20 beachvolley/voetbaltoernooi met feest-

avond (FESTIBALL) van 12 t/m 14 juni 
2015 

21-05-2015 

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

Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: armband, 4 x mobiele telefoon 
Gevonden:  - 

Omgeving en milieu  

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

Albergen Hobergenstraat 5 plaatsen van een dakkapel 13-05-2015 
Geesteren Lutkeberg, perceel 

sectie K nr. 9899  
bouwen van een bedrijfsverzamelge-
bouw 

22-05-2015 

Geesteren Vriezenveenseweg 56 bouwen van een overkapping 29-04-2015 
Reutum Kerkstraat 66 uitbreiden van een werktuigenberging 

en handelingen met gevolgen voor 
habitats 

15-05-2015 

 
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: 

Albergen De Zonnedauw plaatsen van een erker 27-05-2015 
Albergen Vleerboersweg 24 het wijzigen van de dieraantallen (OBM) 26-05-2015 
Geesteren Dorpsstraat 67 verbouwen van een winkel 27-05-2015 
Mander Bergweg 9 uitbreiden van de keuken  21-05-2015 
Reutum Erve Loosan 33 (plan 

Loosan kavel 16) 
bouwen van een woonhuis 27-05-2015 

 
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,  
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 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 ontwerpbeschikkingen op aanvraag om omgevingsvergunning liggen 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 

Albergen hoek Kloosteresweg 
21 / Monnikenbraak-
weg 2 

gewijzigd uitvoeren van de bestaande kapconstructie 
van een bestaande hal 

Albergen Morsdijk 3 veranderen van een inrichting; Omgevingsvergunning 
Beperkte Milieutoets (OBM) inclusief Verklaring Van 
Geen Bedenkingen (VVGB) NB-wet 

 
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. 

Omgevingsvergunningen; afgegeven beschikkingen, uitge-
breide voorbereidingsprocedure  
Onderstaand besluit ligt 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 publicatie. Burge-
meester en wethouders hebben vergunning verleend. 
Plaats:  Project 

Geesteren Langeveenseweg 133 veranderen van een inrichting 
 
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. 

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 Vleerboersweg 24 veranderen van de inrichting; wijzigen 
diersoorten 

nee 

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

Albergen Kemnaweg 1 gedurende 4 werkdagen vanaf 4 juni 2015 
 
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. 

Ruimtelijk beleid 

Ontwerpbestemmingsplan Fleringen, Ootmarsumseweg 281-
283, woning en ontwerpbesluit hogere grenswaarde Wet ge-
luidhinder 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat met ingang van 3 juni 2015 
zes weken ter inzage ligt: 

 het ontwerpbestemmingsplan “Fleringen, Ootmarsumseweg 281-283, woning”. 

 het ontwerp van het besluit om een hogere grenswaarde voor geluidsbelasting vast te 
stellen op de voorgevel van de nieuw te bouwen woning. 

 
Het bestemmingsplan heeft tot doel om de verplaatsing van een bestaande burgerwoning 
naar de overzijde van de Breemorsweg mogelijk te maken en de bouwmogelijkheden op het 
bedrijfsperceel met 750m2 te vergroten. Het college van burgemeester en wethouders is 
daarbij van plan om op grond van art. 83 van de Wet geluidhinder een hogere grenswaarde 
vast te stellen om de bouw van de woning op de gevraagde afstand van de Ootmarsumseweg 
mogelijk te maken. 
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan en het ontwerpbesluit hogere grenswaarde 
liggen voor een ieder ter inzage tijdens de reguliere openingstijden van het gemeentehuis.  
U kunt het ontwerpbestemmingsplan 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.0183.1412827-ow01. 
 
Zienswijze 
Tijdens bovengenoemde termijn kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar 
voren brengen. Schriftelijke zienswijzen m.b.t. het bestemmingsplan moeten worden gericht 
aan de gemeenteraad, zienswijzen m.b.t. de hogere grenswaarde moeten worden gericht aan 
het college van Burgemeester en Wethouders, postbus 30, 7650 AA Tubbergen. Zienswijzen 
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 van de afdeling Maatschappelijke 
Effecten via het telefoonnummer (0546) 62 80 00. 

Vastgesteld wijzigingsplan Vleerhoeksweg 9 Mander 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen maken bekend dat op 26 mei 2015 het volgende 
wijzigingsplan is vastgesteld: 
 
het wijzigingsplan “Bestemmingsplan Buitengebied 2006, wijziging Vleerhoeksweg 9 Mander”. 
 
Het wijzigingsplan heeft tot doel om de agrarische bedrijfsbestemming van het perceel Vleer-
hoeksweg 9 te Mander te verschuiven. Door de verschuiving van het bestemmingsvlak kan 

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.0183.1412827-ow01
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een nog te vergunnen groepsaccommodatie op een grotere afstand van een naastgelegen 
agrarisch bedrijf worden gesitueerd. Ook kan het bestemmingsvlak door de verschuiving ef-
fectiever benut worden. Het huidige bestemmingsvlak wordt namelijk voor een aanzienlijk 
gedeelte in beslag genomen door de heringerichte Mosbeek. 
 
Ter inzage 
Het papieren exemplaar van het wijzigingsplan ligt met ingang van 3 juni 2015 ter inzage tot-
dat de beroepstermijn is verstreken. U kunt het wijzigingsplan inzien tijdens de reguliere ope-
ningstijden van het gemeentehuis. U kunt het wijzigingsplan gedurende de beroepstermijn ook 
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”.  
 
Beroep 
Van 4 juni 2015 tot en met 15 juli 2015 kan tegen het wijzigingsplan beroep worden ingediend 
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. 

 
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 wijzigingsplan treedt in werking daags 
na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om een voor-
lopige 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. 

Rechtsbescherming 
 
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 
 
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. 

http://www.tubbergen.nl/
http://www.raadvanstate.nl/
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht
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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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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