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Openbare vergaderingen 

Gemeenteraad  
De gemeenteraad komt in een openbare raadsvergadering bijeen op dinsdag 3 november 
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 5 oktober 2015 
6. Vaststellen lijst ingekomen stukken 
7. Vaststellen van de Detailhandelsstructuurvisie 

8. Conclusies behoefte- en exploitatieonderzoek naar binnensportaccommodaties in de  
gemeente Tubbergen en specifiek sporthal kern Tubbergen 

9. Vaststellen bestemmingsplan “Harbrinkhoek, Noordegraafsingel 16” 
10. Instemmen met de Gebiedsontwikkeling kern Tubbergen 
11. Mobiliteit: Twentse visie “Samen op weg” en lokale visie “In beweging” 
12. Vaststellen uitvoeringsprogramma op weg naar de duurzame gemeenten Dinkelland en 

Tubbergen 2016-2021 
13. Gemeenschappelijke Regelingen Regio Twente en Twentebedrijf 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 

Actualiteiten 

Collectes en inzamelingen 
Voor het houden van een collecte is geen vergunning vereist. Er is wel een landelijk collecte-
rooster van het Centraal Bureau Fondsenverwerving dat u kunt raadplegen. Collecteren is niet 
toegestaan op zondagen en op maandag t/m zaterdag tussen 21.00 en 08.00 uur.  

Ingekomen aanvragen  
Afgelopen periode zijn een of meer aanvragen binnengekomen. De stukken kunnen worden 
ingezien in het gemeentehuis. Zolang er nog geen beslissing is genomen, kunnen belangheb-
benden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeentebestuur. Het betreft: 
Waar? Wat en wanneer? 

Tubbergen centrum Twentse Verlichte Carnavalsoptocht Tubbergen op 5 februari 2016 

Verleende vergunningen en/of ontheffingen 
Afgelopen periode zijn een of meer vergunningen en/of ontheffingen verleend. Belanghebben-
den kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende 6 we-
ken na de verzending aan de aanvrager. Het betreft: 
Waar? Wat en wanneer? Verzonden: 

Reutum Kuierplein Kerstfair op 13 december 2015 19-10-2015 

http://www.tubbergen.nl/politiek-en-bestuur/bestuurlijke-stukken/
http://www.tubbergen.nl/
http://www.cbf.nl/collecterooster/
http://www.cbf.nl/collecterooster/
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Verloren en gevonden voorwerpen 
Verloren: 2x portemonnee, 2x afstandsbediening, honden trainingshalsband, kenteken-

plaat 
Gevonden:  geld, kentekenplaat 

Omgeving en milieu  

Omgevingsvergunningen; aanvragen (reguliere procedure) 
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde regulie-
re voorbereidingsprocedure. Er moet dan in principe binnen 8 weken na ontvangst van de 
aanvraag worden beslist. Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag – reguliere pro-
cedure - voor: 
Plaats Adres Project Ingekomen: 

Albergen Looweg 9 uitbreiden van woning 15-10-2015 
Fleringen Ootmarsumseweg 283 bouwen van bedrijfshal 15-10-2015 
Geesteren Vriezenveenseweg 18 kappen van een eik 05-10-2015 
Hezingen Hooidijk 60 bouwen van stal 18-09-2015 
Reutum Sluttenweg 14 bouwen van schapenhok - werktui-

genberging 
10-10-2015 

Omgevingsvergunningen; verleende vergunningen 
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbe-
reidingsprocedure omgevingsvergunning verleend. Belanghebbenden kunnen gedurende 6 
weken na de datum van verzending aan de aanvrager schriftelijk bezwaar maken bij het colle-
ge van burgemeester en wethouders. Wie bezwaar maakt, kan de voorzieningenrechter van 
de rechtbank zo nodig vragen om een voorlopige voorziening. Een omgevingsvergunning voor 
het uitvoeren van een vergunningplichtig werk of vergunningplichtige werkzaamheden, voor 
sloopwerkzaamheden, voor werkzaamheden aan een monument en/of voor het vellen van een 
houtopstand treedt niet eerder in werking dan na afloop van de bezwarentermijn.  
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor: 
Plaats Adres Project Verzonden: 

Albergen Hoofdstraat 51 aanpassen van gevel en gebruik 
als gezondheidscentrum 

15-10-2015 

Fleringen Ootmarsumseweg 228 bouwen van opslagloods 21-10-2015 
Fleringen Geerskamp 22 en 24 bouwen van dubbele woning 21-10-2015 
Geesteren Ramhinneweg 2 bouwen van vleeskalverstal 20-10-2015 
Hezingen Brunninkhuisweg 3, 

sectie C nr 1907 
bouwen van ontmoetingsruimte met 
2 appartementen 

06-10-2015 

Reutum Sluttenweg 14 bouwen van schapenhok - werktui-
genberging 

19-10-2015 

Tubbergen Newtonstraat 19 verbouwen van bedrijfspand 19-10-2015 
Tubbergen Oranjestraat 38 kappen van een eik 19-10-2015 
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M.E.R.- beoordelingsbesluit  
Op grond van artikel 7.17 eerste lid Wet milieubeheer besluiten burgemeester en wethouders 
of een milieueffectrapport moet worden gemaakt bij de voorbereiding van een besluit dat 
betrekking heeft op een activiteit die belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu kan hebben. 
Zij nemen hun besluit op basis van een door de inititatiefnemer ingediende “aanmeldings-
notitie”.  Een dergelijk besluit is ingevolge artikel 6:3 van de Algemene wet bestuursrecht niet 
zelfstandig vatbaar voor bezwaar of beroep. Eventuele bezwaren kunnen later tegen het 
uiteindelijk te nemen besluit worden ingebracht. 
Met ingang van heden ligt gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum op 
het gemeentehuis het besluit van burgemeester en wethouders dat geen milieueffectrapport is 
vereist voor: 
Plaats: Adres: Betreft: 

Geesteren Haarbrinksweg 61 uitbreiden van de inrichting met 4 stallen voor 
vleeskuikenouderdieren 

Omgevingsvergunningen; ontwerpbesluit 
Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure, beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht, wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt.  Gedurende zes weken kun-
nen dan zienswijzen worden ingediend. Pas daarna wordt het “definitieve” besluit vastgesteld 
en bekendgemaakt. 
Burgemeester en wethouders zijn voornemens met toepassing van deze procedure vergun-
ning te verlenen voor:  
Plaats Adres Project 

Tubbergen Uelserweg 76 het veranderen van een inrichting (beperkte milieu-
toets en verklaring van geen bedenkingen) 

Het ontwerpbesluit daartoe 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. Tijdens 
de termijn van terinzagelegging kan iedereen mondeling of schriftelijk zienswijzen naar voren 
brengen bij het college van burgemeester en wethouders. Wie nalaat om tijdig een zienswijze 
in te brengen, kan later niet alsnog beroep instellen tegen het “definitieve” besluit!  

Omgevingsvergunningen; verleende vergunningen 
Bij de uitgebreide voorbereidingsprocedure, beschreven in afdeling 3.4 van de Algemene wet 
bestuursrecht, wordt eerst een ontwerpbesluit bekendgemaakt. Gedurende zes weken kunnen 
dan zienswijzen worden ingediend. Pas daarna wordt het “definitieve” besluit vastgesteld en 
bekendgemaakt. 
Met ingang van de dag na deze publicatie liggen gedurende zes weken ter inzage bij het Klant 
Contact Centrum de navolgende omgevingsvergunning, verleend met toepassing van deze 
uitgebreide procedure:  
Plaats Adres Project 

Reutum Weustboerweg 5 uitbreiden van ligboxenstal en verklaring van geen bedenkingen 
Ingaande de dag na terinzagelegging kan gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de 
Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle, door: 

 eventuele belanghebbenden die eerder een zienswijze hebben ingediend met betrekking 
tot het  ontwerpbesluit; 

 eventuele belanghebbenden die die er niets aan konden doen dat zij niet eerder zienswij-
zen hebben ingebracht; 

 eventuele belanghebbenden die, voor zover van toepassing, het niet eens zijn met even-
tuele wijzigingen ten opzichte van het ontwerpbesluit. 

Het besluit treedt in werking na afloop van de beroepstermijn van zes weken. Als gedurende 
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. 
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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 Koelenbeekweg 14 wijzigen dieraantallen nee 
Hezingen Hooidijk 60 uitbreiden van vleeskalverbedrijf; wijzigen 

dieraantallen 
nee 

Rechtsbescherming 
 
Contactgegevens, ook 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 
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 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.  
 
 
 
 
 
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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