Tubbergen
voor u!
Dinsdag 25 februari 2020
Gemeentehuis:
Raadhuisplein 1,
Tubbergen
(0546) 62 80 00

Gevonden en verloren voorwerpen

Meldlijn:
(0546) 62 80 00

Burgerzaken? Afspraak maken!

Gevonden:
Verloren:

De afdeling Burgerzaken van de gemeente Tubbergen werkt ook
op afspraak. Doordat met een afspraak vooraf bekend is waar u
voor komt, wordt u meteen door de juiste medewerker geholpen
op een tijdstip dat het u schikt. Een afspraak maakt u snel en gemakkelijk via afspraken.noaberkracht.nl/tubbergen

Voor het melden van
storingen, klachten over
openbare ruimte etc.

Vrije inloop
Komt u liever zonder dat u van tevoren een afspraak maakt? Dat kan tijdens de vrije inloop. Het is mogelijk dat u dan even moet wachten voor
u wordt geholpen. Op onze website www.tubbergen.nl leest u wanneer
wij op afspraak werken en wanneer u vrij kunt inlopen.

Storingen
openbare ruimte,
buiten kantooruren:
tel. 06 54 97 59 91
(uitsluitend voor
spoedeisende zaken)

Blijf op de hoogte van het nieuws
uit Tubbergen!

Storingen riool(gemaal)
Tel: 06 54 93 38 82
(24 uur via gemeente
lijke storingsmonteur)
Overige spoedeisende
klachten en/of calamiteiten buiten kantooruren
die niet kunnen wachten
tot de volgende werkdag
en betrekking hebben op
veiligheid en handhaving
kunt u bellen met:
06-147 585 49
Voor meer informatie
kijk in de gemeentegids
of op www.tubbergen.nl

Redactie:
Gemeente Tubbergen,
Team Communicatie

De ambtelijke organisatie van de gemeenten
Tubbergen en Dinkelland
werken samen onder de
naam:

shawl, shirt
2 mobiels, mobiel met pasjes

Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram
Facebook: Gemeente-Tubbergen,
Twitter: @Gem_Tubbergen
Instagram: gemeentetubbergen

Misverstand
Met de regelmaat van de klok en zeker in dit jaar van 75 Jaar
Vrijheid krijgen we vragen over de L. von Bönninghausenstraat.
Mensen zijn benieuwd en soms zelfs verontwaardigd waarom
één van onze straten genoemd is naar iemand die in de jaren ’40‘45 actief was voor de Nationaal-Socialistische Beweging. Vorig
jaar is naar aanleiding van die vraag zelfs een verduidelijkend
onderschrift onder het straatnaambord geplaatst, maar de vraag
blijft bestaan. Daarom op deze plek even een heel korte geschiedenisles.
De bewuste straat is namelijk genoemd naar Lodovicus Ernestus Franciscus Jacobus von Bönninghausen. Deze Tubbergernaar leefde van 1828
- 1910 en was maar liefst 55 jaar lang burgemeester van onze mooie
gemeente. Een enorme prestatie, waarvoor een vernoeming van een
straat zeker op zijn plaats is. Dus mocht ook u deze vraag ooit eens krijgen, dan weet u nu het antwoord. De goede beste man is zelfs al ruim
voor de Eerste Wereldoorlog overleden en heeft in zijn leven gelukkig
niet te maken gehad met zoiets verschrikkelijks als de oorlog.
Wat betreft de vragen die gesteld worden aan de gemeente; daarover
blijven we ons verbazen. Van gevonden voorwerpen (zoals bijvoorbeeld
de Steek die volgens de Sleutelprins tot de gevonden voorwerpen behoort) tot losliggende stoeptegels of handhavingsverzoeken, de gemeente speelt een grote rol in de samenleving. Dat maakt het werken
bij een gemeente ook zo leuk. Niet alleen voor ons als bestuurders, maar
ook voor onze medewerkers. Je bent de hele dag met mensen bezig en
je probeert het met elkaar zo te regelen dat iedereen tevreden is. Hoewel, iedereen tevreden… dat is in de praktijk natuurlijk onmogelijk. Ga
maar eens na bij uzelf. Vaak kost het al moeite om in een gezin met
vader, moeder en een stel kinderen alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. In een vereniging is dat nog weer een stukje lastiger, maar bij een
gemeente, waar alle inwoners ‘lid’ van zijn, is het bijna onmogelijk.

Mede daarom zijn we ooit gestart met het proces Mijn Dorp 2030, een
manier van werken waarbij we samen met inwoners werken aan de leefbaarheid van hun buurt of dorp. We zijn daarmee nu een jaar of vijf onderweg en realiseren ons dat 2030 nog maar 10 jaar van ons afligt.
Betekent dit dat het werk dan klaar is? En dat alles dan blijft zoals het
is? Nee, ook dat is iets waarvan de naamgeving ons op het verkeerde
been zet. Met Mijn Dorp 2030 bedoelen we eigenlijk dat we samen bezig
zijn met de toekomst. Met 2030, maar ook met 2040, 2050 en alles wat
daarna nog komt. En dat we in dat proces af en toe met elkaar botsen,
dat is helemaal niet erg, zolang we het maar samen blijven doen.

College van Tubbergen
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WOZ-beschikking en gecombineerde aanslag
gemeentelijke heffingen 2020
Een dezer dagen ontvangen eigenaren van woningen respectievelijk eigenaren
en gebruikers van niet-woningen (bijvoorbeeld: fabriekspanden, agrarische bedrijven, kantoren e.d.) de jaarlijkse WOZ-beschikking in combinatie met de aanslag gemeentelijke heffingen 2020. Op dit biljet staan, naast de WOZ-waarde, ook
de volgende heffingen vermeld: de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De hoogte van deze gecombineerde belastingaanslag
is afhankelijk van de individuele situatie.
Het bedrag van de afvalstoffenheffing bestaat uit twee onderdelen, te weten:
a. een vastrechtdeel in de vorm van een basistarief dat geldt voor het belastingjaar en
b. een variabel deel.
Het variabele deel is afhankelijk van het aantal aanbiedingen van de grijze container
(restafval) of het aantal keren dat via de milieupas gebruik is gemaakt van de verzamelcontainer en wordt achteraf opgelegd.
Dat betekent dat op deze aanslag het aantal aanbiedingen staat van de grijze container in
2019 of het aantal aanbiedingen aan de verzamelcontainer in 2019.
Alleen bij het beëindigen van de belastingplicht (bijvoorbeeld door verhuizing
of overlijden) wordt het variabele deel (het aantal aanbiedingen) eerder opgelegd.
De gemeente hanteert voor de afvalstoffenheffing diftar de gegevens die door ROVA per
adres geregistreerd worden aan de hand van een EDP-gecertificeerd Diftar-systeem. Hiermee toont ROVA aan dat alle processen voor de verzameling en registratie van afvalgegevens voldoen aan de hoogste standaard. Op het aanslagbiljet kunt u zien voor hoeveel
aanbiedingen van uw grijze container/verzamelcontainer u in 2019 bent aangeslagen.
Bijdrageregeling Medisch Afval
Inwoners die een tegemoetkoming medisch afval hebben aangevraagd voor 2019, zijn of
worden binnenkort geïnformeerd over de hoogte van de tegemoetkoming voor 2019. Binnen drie weken na de bovengenoemde kennisgeving zal de betaling van de tegemoetkoming plaatsvinden.
De WOZ-beschikking 2020
De gemeenten zijn verplicht om alle onroerende zaken (binnen de gemeentegrens) jaarlijks
opnieuw te waarderen op basis van de criteria, die in de Wet WOZ staan vermeld. De WOZwaarde op de beschikking (tevens belastingaanslag) geldt dus alleen voor het huidige belastingjaar 2020. Voor de WOZ-beschikking geldt, dat de waarde van een onroerende zaak
is gewaardeerd naar:
- het prijspeil op 1 januari 2019 (dit is de zogenaamde ‘waardepeildatum’) en
- de feitelijke toestand op 1 januari 2020.
Waardebepaling van huurwoningen
Door een wijziging van het woningwaarderingssysteem (WWS) weegt de WOZ-waarde ingaande oktober 2015 zwaarder mee bij de bepaling van de maximale huur en hebben huurders van woningen in de huursector hierdoor een groter belang bij de WOZ-waarde.
Daarom zijn gemeenten verplicht om vanaf 2016 ook aan de huurders van alle woningen
een WOZ-beschikking te sturen.

Waardeontwikkeling tussen de waardepeildatum 1 januari 2018 en de
waardepeildatum 1 januari 2019
Tussen de waardepeildatum 1-1-2019 en de dagtekening van de WOZ-beschikking 2020
(29-2-2020) ligt een periode van meer dan een jaar.
Dit kan betekenen, dat de WOZ-waarde, die op de beschikking 2020 staat, anders is dan
de actuele marktwaarde van uw object.
Waardeontwikkeling van woningen
Bij de herwaardering voor 2020 is gebleken, dat de totale economische waarde van alle
woningen gemiddeld met 5,6% is gestegen ten opzichte van de vorige waardepeildatum.
Met deze waardeontwikkeling is bij de waardevaststelling voor het belastingjaar 2020
rekening gehouden.
Waardeontwikkeling van niet-woningen
Voor niet-woningen hebben de verkoopcijfers geleid tot een gemiddelde waardestijging
van 1,1%.
Aanslagbiljet en taxatieverslag raadplegen via internet
Wilt u weten welke factoren van invloed zijn op de WOZ-waarde van uw object en/of met
welke panden, die in de afgelopen periode verkocht zijn, uw object is vergeleken? Dan kunt
u dit zelf nakijken op de website www.tubbergen.nl onder het kopje ‘WOZ, belastingen en
heffingen’. Het taxatieverslag wordt ook geplaatst op www.mijnoverheid.nl.
Als de waardebeschikking of het aanslagbiljet op naam is gesteld van een natuurlijk persoon
(dus niet op een bedrijfsnaam) kunt u het taxatieverslag en de aanslag ook opvragen via
uw DigiD-code.
Staat het aanslagbiljet op naam van een niet-natuurlijk persoon (dus op een bedrijfsnaam,
bijv. een BV of NV) dan zijn het taxatieverslag en de aanslag op te vragen via de combinatie
van het aanslagnummer en het totaalbedrag van de aanslag.
Lukt het niet het taxatieverslag digitaal te raadplegen dan kunt u die aanvragen via:
- email: gemeente@tubbergen.nl
- telefonisch: 0546-628000.
Wilt u een persoonlijk gesprek met één van de medewerkers? Maakt u dan telefonisch een
afspraak. Het bezoekadres is Raadhuisplein 1 in Tubbergen.
Openbaarheid WOZ-waarden van woningen per 1 oktober 2016
Vanaf 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. De openbaarheid beperkt zich in eerste instantie tot het individueel raadplegen van de WOZ-waarde. Het massaal verstrekken van gegevens is niet toegestaan.
De informatie over de WOZ-waarde van woningen kan worden verkregen via de site
www.woz-waardeloket.nl of via de website www.tubbergen.nl onder het kopje ‘WOZ, belastingen en heffingen’ > ‘WOZ’.
Bezwaar
Hebt u nog vragen over de waardebeschikking of over de belastingaanslag dan kunt u telefonisch contact opnemen met de gemeente.
Wilt u uw vragen persoonlijk stellen dan kunt u een afspraak maken met één van de medewerkers van de afdeling Publieke Dienstverlening, team WOZ en Belastingen.
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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 (29-2-2020) van de WOZ-beschikking/ belastingaanslag bezwaar maken bij de heffingsambtenaar. U kunt bezwaar maken tegen de WOZ-beschikking, de aanslag
onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en/of de rioolheffing. U kunt dit bezwaar bij voorkeur digitaal of schriftelijk indienen.
In uw bezwaarschrift moet u duidelijk aangeven waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde of waarom u het niet eens bent met de belastingaanslag. Voordat u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde is het zinvol om eerst het taxatieverslag te bekijken.

Landelijke Opschoondag op 21 maart
met Tijmen Sissing!
Ga jij ook met een schone straat de lente in?
Zaterdag 21 maart is het
Landelijke Opschoondag.
Iedereen kan meedoen
aan deze grote voorjaarsschoonmaak. Al ben je
jong of oud, in je eentje of
met een groep, met jouw
sportclub of samen met je
klas; doe mee en draag je
steentje bij aan een schonere omgeving. In de gemeenten Dinkelland en
Tubbergen geeft trashpacker en vlogger Tijmen
Sissing de aftrap van de
Landelijke Opschoondag.
Hij is wereldberoemd door
het opruimen van afval in
Azië en deelt graag zijn
verhaal. Noteer de 21e alvast in je agenda, want
dat wil je niet missen!

WOZ-bezwaar door een ‘no cure, no pay’ bureau
Diverse (commerciële) bureaus en makelaars bieden aan om kosteloos (no cure, no pay)
een bezwaarschrift namens u in te dienen. U (als opdrachtgever) machtigt het bureau van
uw keuze en vervolgens gaan zij voor u aan de slag. Let u hierbij vooral op bij het verlenen
van een machtiging voor welke diensten u een machtiging afgeeft. In de praktijk blijkt, dat
sommige bureaus hun opdrachtgever niet tijdig of volledig informeren over de acties richting de gemeente over het bezwaarschrift of eventueel in de vervolgfase over het beroepschrift bij de Rechtbank, het Gerechtshof of cassatie bij de Hoge Raad. Ingeval u in de loop
van de procedure het bewaar/beroep wilt intrekken is dit alleen mogelijk na het betalen
van een vergoeding van de kosten aan het bureau. Een eenmalige afgegeven machtiging
kan bovendien door het bureau voor meerdere jaren worden gebruikt zonder dat u hiervan
door het bureau op de hoogte bent gesteld.
Het is belangrijk om te weten dat deze bureaus en makelaars voor zaken, waarbij het bezwaar is toegekend en de WOZ-waarde wordt gewijzigd, een kostenvergoeding van de gemeente ontvangen die kan oplopen tot ruim € 700,--. Zij ontvangen een vergoeding 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 bezwarenprocedure de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,-- wordt verlaagd, dit u een vermindering van de aanslag OZB oplevert van € 11,--. Het bureau of de makelaar kan voor
zijn werkzaamheden vervolgens aanspraak maken op een vergoeding ten laste van de gemeente van zo’n € 700,--. Deze door de gemeente verstrekte kostenvergoedingen moeten
wel door de inwoners/belastingbetalers opgebracht worden.

Ben je er ook bij?
Meld je dan vóór 13 maart
aan via de online link
mooi-schoon.nl/LOD2020
Vergeet niet om ons te laten
weten met hoeveel mensen
je aan slag gaat en of er ook
kinderen bij aanwezig zijn.
Wanneer je deelneemt, ligt
een handige opruimset voor
je klaar. De gezamenlijke
aftrap vindt plaats bij De
Molenberg
in
Reutum,
Ootmarsumseweg 375.

Kwijtschelding
Bent u niet in staat om de belastingaanslag te betalen, ook niet door middel van een betalingsregeling, dan kunt u voor de onroerende-zaakbelastingen, de afvalstoffenheffing
vaste deel (basistarief) en/of de rioolheffing 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, kwijtschelding en (automatische) betaling van belastingen vindt u op de gemeentelijke website
www.tubbergen.nl onder het kopje ‘WOZ, belastingen en heffingen’.

Tubbergen officieel
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de Raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op maandag 2 maart 2020
om 19.00 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 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 de griffier van de commissie. 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 Gemeenteraad - >vergaderingen https://bestuur.tubbergen.nl/ ).
Agenda
1. Opening en vaststellen agenda.
2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissievergadering van 3 februari 2020.
3. Mededelingen.
4. Informatie vanuit het college:
- Informatie over verbonden partijen.
5. Rondvraag.
Ter
6.
7.
8.
9.

voorbereiding op de raadsvergadering
Beleid huisvesten arbeidsmigranten in het buitengebied gemeente Tubbergen.
Vaststellen bestemmingsplan ‘Vermolenweg 44 Geesteren’.
Vaststellen bestemmingsplan ‘Markgravenweg 5 Albergen’.
Vaststellen bestemmingsplan ‘Hekkertsweg 3 Tubbergen en Oude Uelserdijk 6
Mander’.

10. Sluiting.

Actualiteiten
Ingekomen aanvraag
Afgelopen periode zijn een of meer aanvragen binnengekomen. De stukken kunnen na telefonische afspraak worden ingezien in het gemeentehuis. Zolang er nog geen beslissing is
genomen, kunnen belanghebbenden hun zienswijze naar voren brengen bij het gemeentebestuur.
Ingekomen is onder meer een aanvraag: met betrekking tot:
Waar?
Wat en wanneer?
Albergen en omgeving
Tukkerstocht op 19 april 2020
Albergen, fietspad t.h.v.
Ootmarsumseweg 159

dubbele wereldrecord poging Albergen van 30 mei
t/m 1 juni 2020

Albergen, kruising Ootmarsumse- Paaspop Albergen 2020 op 12 april 2020
weg en de Kemnaweg
Albergen, Weversweg

Autocross Albergen van 5 t/m 6 september 2020

Fleringen, Lansinksweg 5
Geesteren

het ontsteken van een paasvuur op 12 april 2020,
4 april 2021 en 17 april 2022
Palmpasenoptocht Geesteren

Geesteren, Dorpsstraat 36

75 jaar Bevrijding op 5 mei 2020

Geesteren, Vermolenweg

Paaspop Geesteren op 12 april 2020

Geesteren, Voorboersweg 6

ontheffing stookverbod 2020, 2021 t/m 1 mei 2022

Harbrinkhoek, Almeloseweg 147

School- en Volksfeesten Harbrinkhoek
van 4 t/m 7 juni 2020
paasvuur op 12 april 2020

Mander, Drieschichtsweg
Mander, Drieschichtsweg

het ontsteken van een paasvuur op 12 april 2020,
4 april 2021 en 17 april 2022

Mander, Uelserweg 162

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot 1 mei
2022

Reutum, Bekhuisweg 8

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot 1 mei
2022

Tubbergen, Industrieterrein,
start en finish Galvanistraat 9

Historisch Motorevenement Tubbergen op 1 juni 2020

Tubbergen, Reutummerweg 50

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 en tot
1 mei 2022

Verleende vergunning of ontheffing
Afgelopen periode zijn een of meer vergunningen en/of ontheffingen verleend. Belanghebbenden kunnen een bezwaarschrift indienen bij het gemeentebestuur. Dat kan gedurende
6 weken na de verzending aan de aanvrager. Het betreft:
Waar?
Wat en wanneer?
Verzonden
Fleringen, Lansinksweg 5
het ontsteken van een paasvuur op 12
19-02-2020
april 2020, 4 april 2021 en 17 april 2022
Geesteren, Voorboersweg 6

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 19-02-2020
en tot 1 mei 2022

Mander, Drieschichtsweg

het ontsteken van een paasvuur op 12
19-02-2020
april 2020, 4 april 2021 en 17 april 2022

Mander, Uelserweg 162

ontheffing stookverbod voor 2020,
2021 en tot 1 mei 2022

Reutum, Bekhuisweg 8

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 17-02-2020
en tot 1 mei 2022

Reutum, Ootmarsumseweg 325

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 19-02-2020
en tot 1 mei 2022

Tubbergen, Oldenzaalseweg 62

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 13-02-2020
en tot 1 mei 2022

Tubbergen, Reutummerweg 50

ontheffing stookverbod voor 2020, 2021 13-02-2020
en tot 1 mei 2022

13-02-2020
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E- mailservice en app “Berichten over uw buurt”
Wilt u een bericht krijgen over bijvoorbeeld vergunningen, bouwplannen, bestemmingsplannen of verkeersbesluiten bij u in de buurt of in de hele gemeente? Dan kunt u:
- zich aanmelden voor de e-mailservice; dan krijgt u een e-mail telkens als er een
publicatie is;
- de nieuwe app voor smartphone of tablet installeren. Deze app is beschikbaar voor Apple
(iOS), Android en Windows.
U kunt zelf instellen welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw
huis of bedrijf. Inschrijven kan via www.overuwbuurt.overheid.nl. Via deze link kunt u ook
op het internet informatie opvragen zonder dat u bent ingeschreven. Dat kunt u dan doen
door het opgeven van uw postcode.

Omgeving en milieu
Aanvraag omgevingsvergunning
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet in principe binnen 8 weken op de aanvraag worden
beslist. Van de ontvangst van een aanvraag moet openbaar kennis worden gegeven. Het
is echter niet mogelijk naar aanleiding van die kennisgeving bezwaren of zienswijzen in te
dienen.
Bij de gemeente is binnengekomen een aanvraag - reguliere procedure - voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Albergen, Ootmarsumseweg 94 het bouwen van een woning
07-02-2020
Geesteren, Bothofweg 13
het bouwen van een varkensschuur
21-01-2020
Geesteren, Langemaatsweg 2

het bouwen van een werktuigenberging

10-02-2020

Geesteren, Ossendijk 9

het verbouwen van de woning ten
28-01-2020
behoeve van huisvesting arbeidsmigranten

Geesteren, Voshaarsweg 16
kadastraal bekend K, nr. 219

het bouwen van een vrijstaande woonhuis 07-02-2020
en het aanleggen van een uitrit

Harbrinkhoek, Voshaarsweg 1

het verbouwen van een woonboerderij

17-01-2020

Langeveen, Bruinehaarsweg,
Lindenstraat en Weuststraat

het kappen van zestien bomen en
renovatie straatwerk

10-02-2020

Reutum, Het Loosan kavel 6 en 7 het bouwen van een twee-onder-éénkapwoning

11-02-2020

Tubbergen, Harp 25

22-12-2019

het bouwen van een tuinschuur en
overkappen van een reeds bestaande
bijgebouw

Verleende omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders hebben met toepassing van de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure een of meer omgevingsvergunningen verleend. Belanghebbenden
kunnen gedurende 6 weken na de datum van verzending aan de aanvrager schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en wethouders. Gedurende de bezwarentermijn liggen de stukken ter inzage op het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien,
verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
Meestal mag van een omgevingsvergunning pas gebruik gemaakt worden als de bezwarentermijn is verstreken. Alleen van een omgevingsvergunning om te bouwen mag doorgaans meteen gebruik gemaakt worden. Maar wie begint te bouwen zolang de
bezwarentermijn nog niet is afgelopen, bouwt wel op eigen risico.
Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Albergen, Veldoven 4
het bouwen van een woning
19-02-2020

Geesteren, Vinckenweg 58

het bouwen van een woning met
inwoning ter vervanging van de
bestaande woning

17-02-2020

Reutum, Stroveldsweg/
Hondenveldsweg

het kappen van verschillende bomen
in diverse houtopstanden voor het
uitvoeren van landschapsonderhoud

19-02-2020

Meldingen artikel 8.41 Wet milieubeheer
Voor het “oprichten of veranderen” van bepaalde categorieën van inrichtingen is geen omgevingsvergunning vereist. Wel moet op grond van artikel 8.41 van de Wet milieubeheer
vooraf een melding worden ingediend en moeten landelijk vastgestelde voorschriften worden nageleefd. Burgemeester en wethouders kunnen met betrekking tot deze bedrijven
wel nog zogenoemde “maatwerkvoorschriften” vaststellen. Een melding is ingediend voor
een inrichting te:
Plaats, adres
Betreft:
Maatwerk?
Albergen, van Koersveldweg 1
het uitbreiden en vernieuwen van de hal
Nee
Langeveen, Witteweg 20

het veranderen van een bedrijf

Nee

Langeveen, Vasserdijk 29

het emissiearm maken van een varkenshouderij (verminderen van het aantal
vleesvarkens en het buitengebruik stellen
van stal G)

Nee

Rechtsbescherming
Contactgegevens van de gemeente, ook voor het indienen van zienswijzen en
bezwaarschriften: Adres: Raadhuisplein 1, 7651 CV Tubbergen / Postbus 30,
7650 AA Tubbergen. Telefoon: 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
besluit 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 bij 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 onomkeerbare gevolgen hebben. Wie bezwaar of beroep heeft ingesteld en de beslissing op bezwaar 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. Voor
de mogelijkheid om digitaal een verzoek om voorlopige voorziening in te dienen, kunt u
kijken op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

