Tubbergen
voor u!
Dinsdag 23 februari 2021
Gemeente Tubbergen

Drie vragen aan…

Raadhuisplein 1
Postbus 30, 7651 CV
Tubbergen
t. (0546) 628000
m. gemeente@tubbergen.nl
i. www.tubbergen.nl

Telefonisch bereikbaar:
ma t/m do: 08.30-17.00 uur
Vrij: 08.30-12.30 uur

Openingstijden
burgerzaken:
Vanwege de maatregelen tegen het
coronavirus hebben wij onze dienstverlening aangepast. Zo kunt u alleen op afspraak terecht. Kijk voor
de openingstijden en andere wijzigingen in de dienstverlening op
www.tubbergen.nl/informatie-coronavirus of neem telefonisch contact
op.

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

Hoe kijk je terug op de afgelopen periode?
“Ik kijk vooral terug op een periode van niet mogen doen waar ik gelukkig
van word. En dat is spelen voor publiek (in het theater). Inspelen op de reacties van het publiek. Dat kan nu helaas niet. Daarentegen zijn vanwege
de beperkingen ook veel leuke initiatieven ontstaan. Zoals de overgang van
live op het podium naar online voorstellingen. Na de voorjaarsvakantie kom
ik bijvoorbeeld met de voorstelling ‘Corona Alt Delete’: een monoloog voor
de jeugd van het voortgezet onderwijs. Wat hierin centraal staat is de motivatie om je als jongere bij de grote groep aan te sluiten en je aan de coronaregels te houden in plaats van je recalcitrant op te stellen. Dit doe ik
niet belerend maar in de taal van de jeugd. Om hen een hart onder de riem
te steken in deze tijd. Omdat ik vind dat ik hierin een maatschappelijke
functie heb, kunnen scholen deze voorstelling voor een laag bedrag afnemen. Ook voor ouderen ben ik bezig. ‘Opscheppn hef alleen zin aj honger
hebt’ is een dialectvoorstelling die ik gratis aanbied aan ouderen. Die hebben het ook lastig genoeg momenteel. Dus al met al heb ik zeker ook wel
lopen balen, maar toch het grootste gedeelte van de tijd creatief proberen
te zijn.”
Heeft de coronatijd jou ook iets positiefs gebracht?
“Om eerlijk te zijn niet veel. Het enige echte positieve is dat ik de vriendschappen die ik heb nog meer waardeer. Met een maatje plaatjes draaien
en een borrel drinken is genoeg om mij gelukkig te krijgen. En ik heb natuurlijk mega veel tijd gehad voor m’n kleine meisje, mijn dochter Zara van
vijf jaar.”

Corona raakt ons allemaal. In ons werk, onze vrije tijd en
het contact met familie, vrienden en collega’s. Het is voor
iedereen lastig. Dus we moeten het samen volhouden.
Daarom vragen we onze inwoners om hun ervaringen te
delen, door het beantwoorden van drie vragen.

Wat kunnen we doen om het samen vol te houden?
“Als we weer vrij willen zijn, moeten we eensgezind en volgens de maatregelen deze tijd door zien te komen. En het helpt als je iets hebt om naar
uit te kijken. Voor mij is dat weer een theater vol lieve mensen. Hoe lang
dat nog duurt? Ik weet het niet. Hopelijk zijn we komende zomer weer iets
vrijer. Maar het komt goed!”

Storingen riool(gemaal)
Tel: 06 54 93 38 82
(24 uur via gemeentelijke 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

Redactie:
Gemeente Tubbergen,
Team Communicatie
De ambtelijke organisatie
van de gemeenten Tubbergen en Dinkelland werken
samen onder de naam:

Verbeterpunten
In één week tijd van winter naar een vleugje voorjaar. De ramen
wijd open, vogels die vrolijk zingen, narcissen en krokusjes die
voorzichtig hun hoofd boven de grond steken en vooral het licht.
Elke dag gaat de zon wat later onder en dat geeft de burger weer
moed. Dat geldt in elk geval wel voor ons. We hopen dat het ook
u een beetje oppept na deze lange en ook wel een beetje saaie
winter.
Het ontluikende voorjaar geeft ons hoop en moed. We verheugen ons
op de tijd dat we weer naar de kapper of schoonheidsspecialiste kunnen.
Dat we gewoon nieuwe schoenen of een leuke jurk kunnen kopen of
even kunnen rondsnuffelen bij de boekhandel of bij leuke cadeauwinkeltjes. En dat we, als we aan het klussen zijn, gewoon even naar de
bouwmarkt kunnen om de benodigde spullen op te halen. Of lekker uit
eten kunnen gaan waar en wanneer we willen. Vrienden en familie bezoeken en verjaardagen vieren. Als daar nog een paar weken maatregelen, avondklokken of andere dingen voor nodig zijn, dan moet dat
maar. Als we ons, hoe moeilijk dat ook is, met ons alleen daaraan blijven
houden, dan moet het uiteindelijk goedkomen.
Enkele weken geleden schreven we over het project Direct Duidelijk,
waarbij we willen proberen om ons taalgebruik zoveel mogelijk aan te
passen aan de gewone dagelijkse spreektaal. Om erachter te komen
wat we kunnen verbeteren, is het belangrijk dat we weten wat we op
dit moment niet goed doen. Daarom hebben we een enquête op onze
website gezet. Op dit moment is hij slechts 22 keer ingevuld. Het zou
natuurlijk kunnen dat de rest van al onze inwoners tevreden is met ons
taalgebruik, maar dat lijkt ons te mooi om waar te zijn. Daarom willen
we u bij deze vragen om de enquête in te vullen en ons op die manier
te laten weten waar onze verbeterpunten zitten.
Als u andere verbeterpunten voor ons als gemeente heeft, horen we dat
trouwens ook graag. Al kunnen we niet beloven dat we alles kunnen
veranderen. Want helaas hebben ook wij als gemeente te maken met

wet- en regelgeving, verschillende belangen, geld en allerlei andere dingen die ons belemmeren in het scheppen van een paradijs. Al is dat ook
maar hoe je het bekijkt natuurlijk. Een wereld waarin alles kan en mag
lijkt in theorie wel mooi. Maar in de praktijk zouden er heel veel groepen
zijn die daar weer onder lijden. We vinden het echt jammer dat we het
nooit voor iedereen goed kunnen doen. Maar we blijven het proberen.
Maar dat kunnen we alleen als we het samen met u blijven doen!

College van Tubbergen
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WOZ-beschikking en gecombineerde aanslag
gemeentelijke heffingen 2021
Binnenkort ontvangen eigenaren en huurders van woningen en eigenaren en
gebruikers van niet-woningen (bijvoorbeeld: fabriekspanden, agrarische bedrijven, kantoren e.d.) de jaarlijkse WOZ-beschikking in combinatie met de aanslag
gemeentelijke heffingen 2021. Op dit aanslagbiljet kunnen, naast de WOZwaarde, de volgende heffingen staan: de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Het bedrag van de gecombineerde
belastingaanslag is afhankelijk van de individuele situatie.
Afvalstoffenheffing
Het bedrag van de afvalstoffenheffing bestaat uit twee onderdelen; een vastrechtdeel in
de vorm van een basistarief dat geldt voor het belastingjaar 2021 en een variabel deel.
Het variabele deel is afhankelijk van het aantal keer dat de grijze container (restafval) is
aangeboden of het aantal keren dat via de milieupas gebruik is gemaakt van de verzamelcontainer.
Het variabele deel wordt achteraf opgelegd. Op het aanslagbiljet ziet u het aantal keer
dat de grijze container in 2020 is aangeboden of het aantal keer dat er gebruik is gemaakt
van de verzamelcontainer in 2020.
Alleen bij het beëindigen van de belastingplicht (bijvoorbeeld door verhuizing
of overlijden) wordt het variabele deel eerder afgerekend.
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.
Bijdrageregeling Medisch Afval
Hebt u voor 2020 een tegemoetkoming medisch afval aangevraagd? Dan wordt u binnenkort geïnformeerd over de hoogte van de tegemoetkoming voor 2020. Binnen drie
weken na bovengenoemde kennisgeving vindt de betaling van de tegemoetkoming plaats.

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 WOZ-beschikking 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, bijvoorbeeld een BV of NV) dan zijn het taxatieverslag en de aanslag op te vragen
door in te loggen met eHerkenning.
Lukt het niet het taxatieverslag digitaal te raadplegen? U kunt dit ook via de onderstaande
contactgegevens aanvragen:
- e-mail: info@tubbergen.nl
- telefoonnummer: 0546-628000
WOZ-waarde te hoog? Bel of mail met de gemeente en wij helpen u verder!
Wij willen net als u graag dat de waarde juist is! Bel of mail gerust met de gemeente, de
medewerkers zitten voor u klaar. Zij zijn bereikbaar via bovenstaande contactgegevens.
Wilt u een persoonlijk gesprek met één van de medewerkers? Maakt u dan telefonisch
een afspraak. Wij ontvangen u graag in het gemeentehuis, op voorwaarde dat dit binnen
de op dat moment geldende coronamaatregelen past. Het bezoekadres is Raadhuisplein
1 in Tubbergen.
Bezwaar
Bent u het toch niet eens met de WOZ-waarde en/of belastingaanslag? U kunt binnen zes
weken na dagtekening (26-02-2021) van de WOZ-beschikking/belastingaanslag bezwaar
maken bij de heffingsambtenaar. U kunt dit bezwaar bij voorkeur digitaal of schriftelijk
indienen.
In uw bezwaarschrift geeft u duidelijk aan waarom u het niet eens bent met de vastgestelde waarde en/of de belastingaanslag. Voordat u bezwaar maakt tegen de WOZ-waarde
is het zinvol eerst het taxatieverslag te bekijken.
Wat levert een verlaging van de WOZ-waarde u op?
Een verlaging van de WOZ-waarde van een woning met € 10.000,-- levert een vermindering van de aanslag OZB op van € 10,34.

De WOZ-beschikking 2021
Alle gemeenten zijn verplicht alle onroerende zaken (binnen de gemeentegrens)
jaarlijks opnieuw te waarderen op basis van de criteria die in de Wet WOZ staan vermeld.
De WOZ-waarde op de beschikking (tevens belastingaanslag) geldt dus alleen voor het
huidige belastingjaar 2021.
Voor de WOZ-beschikking geldt, dat de waarde van een onroerende zaak is gewaardeerd
naar:
- het prijspeil op 1 januari 2020 (dit is de zogenaamde ‘waardepeildatum’) en
- de feitelijke toestand op 1 januari 2021.

Bezwaar door een ‘no cure, no pay’ bureau
Als u bezwaar laat maken via een bureau of makelaar (op basis van no cure, no pay) en
het blijkt dat de WOZ-waarde te hoog is vastgesteld, dan is de gemeente verplicht om dit
bedrijf een vergoeding te betalen. Deze vergoeding kan oplopen tot meer dan € 700,--.
De gemeente maakt op deze manier meer kosten, waardoor de belastingtarieven het volgende jaar omhoog gaan. Uiteindelijk worden alle inwoners van de gemeente Tubbergen
met deze hogere belastingtarieven geconfronteerd.

Waardeontwikkeling tussen de waardepeildatum 1 januari 2019 en de waardepeildatum 1 januari 2020
Tussen de waardepeildatum 1-1-2020 en de dagtekening van de WOZ-beschikking 2021
(26-2-2021) ligt een periode van meer dan één jaar. Dit kan betekenen dat de WOZwaarde die op de beschikking 2021 staat anders is dan de actuele marktwaarde van uw
object.

Kwijtschelding
Bent u niet in staat om de belastingaanslag te betalen, ook niet door middel van een betalingsregeling? In dat geval kunt u voor de onroerendezaakbelastingen, het vaste deel
(basistarief) van de afvalstoffenheffing en/of de rioolheffing kwijtschelding aanvragen.
Bij de beoordeling van het verzoek om kwijtschelding zal uw vermogen en inkomen worden getoetst.

Coronavirus heeft nagenoeg geen effect op WOZ-waarden in 2021
De coronamaatregelen en de pandemie hebben grote gevolgen voor de Nederlandse economie. Toch hebben de economische situatie en de coronamaatregelen nagenoeg geen
gevolgen voor de WOZ-waarden in 2021. Dit hangt samen met het feit dat de WOZ-waarden voor 2021 worden bepaald naar de waardepeildatum 1 januari 2020.

Betalingsregeling voor ondernemers
De maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen, hebben een aanhoudende impact op ondernemers. Vorig jaar hebben wij ondernemers de mogelijkheid
gegeven een regeling te treffen voor de betaling van de aanslagen gemeentelijke belastingen. Ook dit jaar is het voor alle ondernemers met een inschrijving in de Kamer van
Koophandel mogelijk een betaalregeling op maat aan te vragen. Dit geldt zowel voor de
aanslagen gemeentelijke belastingen voor 2021, als voor andere openstaande gemeentelijke belastingaanslagen.

Waardeontwikkeling van woningen
Bij de herwaardering voor 2021 is gebleken dat de totale economische waarde van alle
woningen gemiddeld met 6,5% is gestegen ten opzichte van de vorige waardepeildatum.
Met deze waardeontwikkeling is bij de waardevaststelling voor het belastingjaar 2021 rekening gehouden.
Waardeontwikkeling van niet-woningen
Voor niet-woningen hebben de verkoopcijfers geleid tot een gemiddelde waardedaling
van 1,6%.
Openbaarheid WOZ-waarden van woningen
De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar. Dit betekent dat u van iedere woning in
Nederland de WOZ-waarde kunt opvragen. Dit kan via de site www.wozwaardeloket.nl.

Bent u ondernemer en is het voor u niet mogelijk binnen de gestelde termijnen te betalen? Neem dan contact op met de Invorderingsambtenaar van de gemeente Tubbergen.
Samen met u wordt gekeken naar een passende regeling voor de betaling van de openstaande belastingen. De Invorderingsambtenaar is bereikbaar via telefoonnummer 0546628000 of per e-mail invordering@noaberkracht.nl.
Meer informatie?
Meer 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’.

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

Gevonden en verloren voorwerpen
Verloren: zonnebril, pasje
Gevonden: -

Blijf op de hoogte van het nieuws uit Tubbergen!
Volg ons op Facebook, Twitter en Instagram
Facebook: Gemeente-Tubbergen,
Twitter: @Gem_Tubbergen,
Instagram: gemeentetubbergen
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Tubbergen officieel
Digitale openbare vergadering van de raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag 2 maart 2021 om
19.30 uur. De commissie bereidt de maandelijkse raadsvergadering voor en verzamelt alle
informatie die de raad nodig heeft om zijn werk goed te kunnen doen. Door de beperkende
maatregelen vanwege het coronavirus zal deze vergadering digitaal plaatsvinden. Mocht u
voornemens zijn gebruik te maken van het spreekrecht in de commissie dan vragen wij u
uw bijdrage schriftelijk of per videoboodschap aan te bieden en per e-mail in te dienen bij
de griffie via griffie@tubbergen.nl Uw bericht zullen wij doorgeleiden naar onze raads- en
commissieleden. Zij kunnen uw reactie dan betrekken bij de beraadslaging in de digitale
commissievergadering Tevens is er de mogelijkheid om mondeling in te spreken (max. 1
persoon). Aanmelden hiervoor s.v.p. uiterlijk maandag 1 maart 2021, 12.00 uur via griffie@tubbergen.nl 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 raadscommissie van 2 februari 2021.
3. Mededelingen.
4. Informatie vanuit het college.
5. Rondvraag.
Ter voorbereiding op de raadsvergadering
6. Bestemmingsplan Buitengebied, Essenhuisweg 5-5a en Fleringerveldweg
9-9a Fleringen.
7. Bestemmingsplan Albergen, Eenhuisstraat 11 en Zenderseweg 42.
8. Aankoop grond Bruinehaarsweg te Langeveen.
9. Bestemmingsplan Buitengebied, Oldenzaalseweg 84 Fleringen.

10. Bestemmingsplan Albergen, Zenderseweg 35.
11. MijnOmgevingsvisie Tubbergen.
12. Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Tubbergen 2021-2025.
13. Pilotproject Regenton-actie.
14. Afvalstoffenverordening gemeente Tubbergen 2021.
15. 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, Grimbergweg,
ontheffing stookverbod
kadastraal bekend, sectie H nr. 6069
Albergen, Kloosteresweg 14

ontheffing stookverbod

Gemeente Tubbergen

ontheffing voor het rijden met landbouwvoertuigen

Langeveen, Vermolenweg 54

ontheffing stookverbod

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:
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Waar?
Albergen, Grimbergweg,
kadastraal bekend, sectie H nr. 6069

Wat en wanneer?
ontheffing stookverbod t/m
10 februari 2024

Verzonden
15-02-2021

Albergen, Telgenkampsweg 4a

ontheffing stookverbod t/m
9 februari 2024

11-02-2021

Fleringen, Oldenzaalseweg 126

ontheffing stookverbod t/m
14 februari 2024

16-02-2021

Geesteren, Hardenbergerweg 137

ontheffing stookverbod t/m 8
februari 2024

11-02-2021

Gemeente Tubbergen

ontheffing voor het rijden met
landbouwvoertuigen

17-02-2021

Langeveen, Vermolenweg 54

ontheffing stookverbod
t/m10 februari 2024

17-02-2021

Manderveen, Vasserdijk, kadastraal
bekend, sectie B, nrs. 4931,
3596 en 7430.

ontheffing stookverbod
t/m 8 februari 2024

11-02-2021

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.

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan- “Buitengebied, Gravendijk
16-16a Albergen en Veeneggeweg 24 Geesteren”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied, Gravendijk 16-16a Albergen en
Veeneggeweg 24 Geesteren”
Het ontwerpbestemmingsplan maakt het mogelijk om middels de schuur voor schuur regeling aan de Gravendijk te 16-16a Albergen een extra bijhorend bouwwerk te realiseren
in ruil voor de sloop van een schuur aan de Veeneggeweg 24 Geesteren.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerpbestemmingsplan ligt met ingang van 24 februari
2021 gedurende zes weken voor een ieder ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken met de receptie van het
gemeentehuis. U kunt het plan digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het plan te raadplegen met behulp van het adres of met het
planidentificatienummer NL.IMRO.0183.BUIBPGRAV16VEEN24-OW01. Het plan is eveneens
digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Zienswijze
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzage legging kan een ieder mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten worden gericht
aan de gemeenteraad, postbus 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 mevr. R. Rietveld van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Vragen?
Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met mevr. R.
Rietveld van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Vastgesteld bestemmingsplan- “Hutten 2” en beeldkwaliteitsplan “Hutten 2”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 16 februari 2021
heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Hutten 2”
Het bestemmingsplan maakt de bouw van 27 grondgebonden woningen mogelijk aansluitend aan Hutten 1 in het gebied globaal gelegen tussen de Vermolenweg en de Randweg.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 24 februari 2021
t/m 7 april 2021 ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst
telefonisch een afspraak te maken met de receptie van het gemeentehuis. U kunt het plan
digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het
plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer
NL.IMRO.0183.GEEBPHUTTEN2-VG01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.

Beroep
Ingaande de dag na ter inzage legging kan gedurende een termijn van zes weken tegen
het bestemmingsplan 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 tijdig
hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp voor dit bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen,
indien en voor zover het plan gewijzigd is vastgesteld.
Op het vastgestelde bestemmingsplan is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat een belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke beroepsgronden
hij aanvoert tegen het besluit. Het beroep wordt niet-ontvankelijk verklaard, indien binnen
de termijn van zes weken geen gronden zijn ingediend. Na afloop van de termijn van zes
weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. 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 het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met R. Oude
Moleman van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd
Het beeldkwaliteitsplan “Hutten 2”
Het beeldkwaliteitsplan heeft conform de Inspraakverordening voor een periode van zes
weken voor een ieder ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend.
Ter inzage
Het vastgestelde beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het vastgestelde bestemmingsplan
ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een
afspraak te maken met de receptie van het gemeentehuis. Ook is het beeldkwaliteitsplan
te raadplegen via www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van
het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of beroep kan worden ingesteld.
Waarom een beeldkwaliteitsplan?
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie
van deze locatie. Daarom is er een beeldkwaliteitsplan gemaakt. Het beeldkwaliteitsplan
dient ter vervanging van de welstandsparagraaf van het gemeentelijke welstandsbeleid. De
welstandsnota bevat basisvoorwaarden waaraan bouwaanvragen op welstandsaspecten
worden getoetst. De gemeenteraad dient daarvoor overeenkomstig het bepaalde in artikel
12a van de Woningwet deze aanvullende criteria vast te stellen waarvan de essentie in de
welstandsnota wordt opgenomen. Voor de volledigheid wordt opgemerkt dat het beeldkwaliteitsplan geen onderdeel is van het bestemmingsplan en dat daartegen geen bezwaar of
beroep kan worden ingesteld.
Vragen?
Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met R. Oude
Moleman van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Vastgesteld bestemmingsplan “Schuur voor Schuur
Stroveldsweg 5, Agelerweg 32a & Witteveensweg 11”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 16 februari 2021
heeft vastgesteld:
het bestemmingsplan “Schuur voor Schuur Stroveldsweg 5, Agelerweg 32a & Witteveensweg 11”
Het bestemmingsplan maakt het mogelijk om middels de schuur voor schuur regeling extra
bijgebouwen te realiseren op de percelen Stroveldsweg 5 en Agelerweg 32a te Reutum in
ruil voor de sloop van schuren aan de Witteveensweg 11 te Geesteren.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het bestemmingsplan ligt met ingang van 24 februari 2021
t/m 7 april 2021 ter inzage. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst
telefonisch een afspraak te maken met de receptie van het gemeentehuis. U kunt het plan
digitaal inzien op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl. Op deze website is het
plan te raadplegen met behulp van het adres of met het planidentificatienummer
NL.IMRO.0183.BUIBPAGELERWEG32a-VG01. Het plan is eveneens digitaal in te zien via de
gemeentelijke website www.tubbergen.nl/ruimtelijke-plannen.
Beroep
Ingaande de dag na ter inzage legging kan gedurende een termijn van zes weken tegen
het bestemmingsplan 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 tijdig
hun zienswijze met betrekking tot het ontwerp voor dit bestemmingsplan bij de gemeenteraad naar voren te brengen;
- belanghebbenden die het niet eens zijn met de door de raad aangebrachte wijzigingen,
indien en voor zover het plan gewijzigd is vastgesteld.
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
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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.

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.

Vragen?
Voor het inzien van de stukken kunt u contact opnemen met de receptie van het gemeentehuis. Voor inhoudelijke vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met R. Oude
Moleman van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546628000.

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.

Burgemeester en wethouders voornoemd

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.

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.

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.

