Tubbergen
voor u!
Dinsdag 24 augustus 2021
Gemeente Tubbergen
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)

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:

Samenwerken
De vakantie is voorbij en daarmee ook de tijd van prietpraat en gezelligheid. We gaan weer hard aan het werk, samen met u. Om te
beginnen met de Verdegaalhal. Voor de vakantie deden we een oproep aan u om mee te denken over de invulling van de locatie Verdegaalhal. We doen weleens vaker een dergelijke oproep, maar
kregen daarop (met uitzondering van het ontwerp van een leuk
mondkapje en een nieuwe gemeentevlag) altijd maar heel weinig reacties. Tot onze blijde verrassing is dat ditmaal anders. Er blijken relatief gezien veel mensen die wel een idee
hebben voor de herontwikkeling van deze
locatie. We kregen van sommigen zelfs de
vraag of de inzendtermijn vanwege de vakanties nog wat verlengd kon worden en
daaraan gaven we natuurlijk graag gehoor. U kunt nog tot 21 september uw
idee inleveren.
Kort daarna worden alle inzenders uitgenodigd om hun idee te presenteren aan de
‘Verdegaalgroep’ die bestaat uit een afvaardiging van de omwonenden, ondernemers en Tubbergen Bruist. Vervolgens
gaan we met deze groep in overleg over
de ingezonden ideeën. We zijn heel benieuwd wat daaruit komt. Misschien zitten

er wel zulke goede ideeën bij dat de groep het er unaniem over eens
is dat het dát moet worden. Maar het zou ook kunnen dat wordt besloten om een aantal ideeën samen te voegen tot een nog veel
mooier plan. We verheugen ons echt op dit proces en zijn vooral blij
dat er door veel inwoners wordt meegedacht. Want met het resultaat
moeten we het weer jaren mee doen. Dan is het wel zo fijn als zoveel
mogelijk mensen daar blij mee zijn.
Voorlopig staat de Verdegaalhal nog. En dat is maar goed ook, want
tijdens de komende maanden wordt dit gebouw het onderkomen van
alle acteurs en vrijwilligers die mee
gaan werken aan het theaterspektakel
over de Boerenopstand. Afgelopen zaterdag werden hiervoor audities gehouden, waaraan heel veel inwoners van
onze gemeente hebben meegedaan. Als
wij als college wat meer talent hadden
gehad voor zang en toneel hadden we
zeker meegedaan. Maar met ons carnavalslied nog vers in het geheugen, laten
we deze beurt maar even voorbij gaan.

College van
Tubbergen

Tubbergen officieel
Openbare vergaderingen
Openbare vergadering van de
raadscommissie
De raadscommissie komt in een openbare vergadering bijeen op dinsdag
31 augustus 2021 om 19.30 uur in het gemeentehuis, Raadhuisplein 1 te
Tubbergen. In verband met de coronamaatregelen kunnen we geen publiek
ontvangen. De vergadering wordt live uitgezonden via de website
bestuur.tubbergen.nl. 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 dit op de dag van de vergadering vóór 12.00
uur melden bij de griffier (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 22 juni
2021.
3. Mededelingen.
4. Informatie vanuit het college.
5. Rondvraag.
Ter voorbereiding op de raadsvergadering
6. Ontwerp provinciaal inpassingsplan Springendal en Dal van de Mosbeek:
a. Informeren raadscommissie door projectleider en provinciale
omgevingsmanager (ong. 20 á 30 minuten).
b. Bespreken raadsvoorstel.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.

Concept leverings- en verwerkingsovereenkomst huishoudelijk afval Twence.
Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Delmaweg 14, Ketnerweg 2, Kapsweg 46’.
Bestemmingsplan ‘Buitengebied Voortsweg Ong - Oldenzaalseweg 75 RvR’.
Aankoop grond en opstallen Reutum.
Procesvoorstel routekaart wind en zon.
Het Omgevingshuis: uitgangspunten voor de transitie van het huidige
omgevingsrecht naar het omgevingshuis.
13. Intrekking verordening belangenbehartiging arbeidsinpassing en
inkomensvoorziening gemeente Tubbergen.

Burgemeester en wethouders hebben een omgevingsvergunning verleend voor:
Waar?
Project
Verzonden
Harbrinkhoek, De Krön 8
het uitbreiden van een bedrijfspand
12-08-2021
Reutum, Het Loosan 21

het wijzigen van de situering van het
hoofdgebouw

12-08-2021

Fleringen, Oldenzaalseweg 84

het verbouwen van een woning naar
een woning met inwoning

16-08-2021

Langeveen, Heppenweg 16

het bouwen van een woning t.v.v. een
bestaande woning en het bouwen van
2 schuren t.v.v. bestaande schuren

17-08-2021

Geesteren, Voorboersweg 8

het intrekken van een Omgevingsvergunning Beperkte Milieutoets

17-08-2021

Geesteren, Hardenbergerweg
kadastraal bekend sectie K
nummer 8484

het bouwen van een restaurant

18-08-2021

14. Sluiting.

Actualiteiten
Vastgesteld besluit, uitgebreide voorbereidingsprocedure - Tubbergen, Hattinkstraat 4:
drank- en horecavergunning
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.
Het navolgende besluit ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter inzage
in het gemeentehuis. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken. De termijn van terinzagelegging van 6 weken gaat in
op de dag na de datum van deze publicatie. Met ingang van de dag na terinzagelegging
kan tegen dit besluit gedurende 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle.
Op het ontwerpbesluit is geen zienswijze binnengekomen.
Het besluit betreft: drank- en horecavergunning ten behoeve van een stichting
(de Delle) aan de Hattinkstraat 4 in Tubbergen

E-mailservice “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.
U kunt zelf instellen welk type berichten u wilt ontvangen en binnen welke straal om uw
huis of bedrijf. Inschrijven kan via https://www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt.
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

Tubbergen, Binnenveldsweg 70 het bouwen van een woning
en een bijgebouw

19-08-2021

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning
Burgemeester en wethouders zijn voornemens een omgevingsvergunning te verlenen.
Het betreft het navolgende project:
Plaats, adres
Project
Albergen, Zenderseweg 90
het wijzigen van een varkenshouderij om te voldoen aan
het Besluit emissiearme huisvesting waar het bedrijf
wordt uitgebreid met gespeende biggen, schapen en
paarden
De uitgebreide voorbereidingsprocedure van paragraaf 3.3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is van toepassing. Daarom is nu eerst een ontwerpvergunning opgesteld. Dit ontwerp ligt met de bijbehorende stukken gedurende 6 weken ter
inzage in het gemeentehuis Die termijn van 6 weken gaat in op de dag na de datum van
deze publicatie. Als u de stukken wilt inzien, verzoeken wij u om daarvoor eerst telefonisch een afspraak te maken.
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 als het definitieve besluit is genomen.

Ruimtelijk beleid
Ontwerpbestemmingsplan - Buitengebied,
Hagweg ong. en Looleeweg ong.” en ontwerpbeeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”

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
Geesteren, Plan hutten ll
het bouwen van een woning
16-08-2021
kavel 25
Geesteren, Hanenslag
sectie K nr. 10314

het kappen van vier eiken

17-08-2021

Tubbergen, Manderveenseweg 15

het bouwen van een schuur t.v.v. een
bestaande schuur

17-08-2021

Omgevingsvergunning; verlenging beslissingstermijn
Sommige omgevingsvergunningen moeten worden voorbereid met de zogenaamde reguliere voorbereidingsprocedure. Er moet dan in principe binnen 8 weken na ontvangst
van de aanvraag worden beslist. Maar die termijn kan zo nodig worden verlengd. Tegen
een beslissing om een termijn te verlengen kan alleen bezwaar gemaakt worden door
degene die daarbij een belang heeft dat los staat van het te nemen besluit.
Burgemeester en wethouders hebben de beslissingstermijn verlengd met betrekking tot
een aanvraag om omgevingsvergunning voor:
Waar?
Project
Ingekomen
Tubbergen, De Eendracht 11
Het vervangen van een gevelreclame
15-06-2021

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 maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Hagweg ong. en Looleeweg ong”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk om een rood voor rood project uit te
voeren op het perceel aan de Hagweg ong. te Albergen. Op het perceel wordt 761 m²
bebouwing gesloopt en geïnvesteerd in ruimtelijke kwaliteit. Tevens wordt aan een perceel aan de Looleeweg ong. te Albergen een veldschuur van 320 m2 gesloopt, waarmee
de totale te slopen oppervlakte 1081 m2 bedraagt. Hiervoor kan ter compensatie één
extra woning gebouwd worden op de slooplocatie Hagweg ong. te Albergen.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 25 augustus 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.BUIBPHAGWGLOLWG-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 dhr. R. Oude Moleman van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via
het telefoonnummer 0546-628000. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met
deze persoon contact opnemen.
Burgemeester en wethouders maken tevens bekend dat ter inzage ligt:
Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan “Rood voor Rood”.
In het gemeentelijk welstandsbeleid is nog geen rekening gehouden met de nieuwe functie van het gebied. 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.
Het beeldkwaliteitsplan beschrijft wenselijke verschijningsvormen en materialisering van de
te bouwen gebouwen door criteria te geven voor typologie, volume, detaillering en materiaalen kleurgebruik. Het beeldkwaliteitsplan stuurt op samenhang tussen de verschillende te realiseren onderdelen van het plan en beschrijft het proces voor het toetsen van bouwplannen.
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Ter inzage
Het ontwerp-beeldkwaliteitsplan ligt gelijktijdig met het ontwerp-bestemmingsplan ter
inzage vanaf 25 augustus 2021. 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.
Inspraak
Tijdens bovengenoemde termijn van ter inzagelegging kan een ieder mondeling of schriftelijk een inspraakreactie naar voren brengen tegen het ontwerp beeldkwaliteitsplan.
Schriftelijke inspraakreacties 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 inspraakreacties kunt u binnen bovengenoemde
termijn indienen nadat u daarvoor een afspraak heeft gemaakt met dhr. R. Oude Moleman
van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546628000. Ook voor vragen of nadere informatie kunt u met deze persoon contact opnemen.
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 dhr. R.
Oude Moleman van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Ontwerpbestemmingsplan “Buitengebied,
Leningsbeekweg 2a”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-bestemmingsplan “Buitengebied, Leningsbeekweg 2a”.
Het ontwerp-bestemmingsplan maakt een elektrische crossbaan ten behoeve voor kinderen mogelijk aan de Leningsbeekweg 2a te Mander.
Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-bestemmingsplan ligt met ingang van 25 augustus 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.BUIBPLENINGSBWG2A-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 dhr. R. Oude Moleman 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 dhr. R.
Oude Moleman van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het telefoonnummer 0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

Ontwerpwijzigingsplan
“Buitengebied Hardenbergerweg 131 Geesteren”
Burgemeester en wethouders maken bekend dat ter inzage ligt:
het ontwerp-wijzigingsplan “Buitengebied Hardenbergweg 131 Geesteren”.
Het ontwerp-wijzigingsplan maakt het wijzigen van de bestemming ‘Bedrijf’ naar ‘Wonen’
mogelijk.

Ter inzage
Het papieren exemplaar van het ontwerp-wijzigingsplan ligt met ingang van woensdag
25 augustus 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.BUIWPHARDENBWG131-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 belanghebbende mondeling of schriftelijk een zienswijze naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moeten
worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, 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 mevrouw J. Korenromp 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 mevrouw J. Korenromp van het organisatieonderdeel Fysieke leefomgeving via het
telefoonnummer 0546-628000.
Burgemeester en wethouders voornoemd

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.

