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GemeenteNieuws

Vrijwillige vuurwerkvrije zones rondom jaarwisseling
Tijdens de jaarwisseling 2019/2020 hadden wij in Haaksbergen al een vrijwillige 
vuurwerkvrije zone. Dit beviel zo goed dat de gemeente de komende jaarwisseling 
wil helpen op meer plekken zo’n zone in te stellen. Een vrijwillige vuurwerkvrije 
zone is vooral bedoeld voor plekken waar meerdere inwoners veel last hebben van 
het afsteken van vuurwerk. Bijvoorbeeld bij een zorgcomplex.

Als u dat wilt, kunt u bij de gemeente uw 
buurt of straat aanmelden als vrijwillige 
vuurwerkvrije zone. Dat werkt natuur-
lijk alleen als er genoeg buurtbewoners 
meedoen. Een aanvraag is daarom alleen 
geldig als meer dan twee derde van de be-
woners het met de aanvraag eens is. Een 
vrijwillige vuurwerkvrije zone is met pos-
ters en borden aangegeven. De borden 
worden geplaatst door de gemeente en 
de buurt krijgt de posters om zelf op te 
hangen.

Geen handhaving
De vrijwillige vuurwerkvrije zone is, zoals 
de naam als zegt, geen verplichte vuur-
werkvrije zone. Daarom kan en zal er niet 
gehandhaafd worden. Het is een ‘ver-
zoek’ om geen vuurwerk af te steken en 
men kan elkaar hierop wijzen. Het gaat 

om vrijwillige afspraken tussen buren on-
derling. Buurtbewoners die de vrijwillige 
vuurwerkvrije zone ondersteunen zijn zelf 
ook verantwoordelijk voor het aanspre-
ken van anderen als daar aanleiding toe 
is. Uiteraard op een vriendelijke manier. 
Alle wet- en regelgeving over bijvoorbeeld 
afsteektijden blijft gewoon gelden en daar 
wordt op gehandhaafd zoals in de rest van 
de gemeente.

Aanvragen
Een aanvraag moet voldoen aan een aan-
tal voorwaarden. Belangrijkste punten 
zijn dat het gaat om een duidelijk afgeba-
kend gebied (bijvoorbeeld een straatge-
deelte, straat of complex), dat de reden 
duidelijk wordt vermeld en dat twee der-
de van de buurt het ermee eens is. Dit 
kunt u aantonen met een lijst met handte-

IKBINDR draagt bij aan scholing en vakmanschap

Talenten van Haaksbergse werknemers ontplooien

Wethouders Antoon Peppelman (links) en Louis Koopman wijzen op de mogelijkheid om de helft van 
een opleiding vergoed te krijgen via IKBINDR.

De arbeidsmarkt verandert in hoog 
tempo. Door te investeren in scholing 
behouden we talent en vakmanschap 
voor Twente. Met die gedachte is enke-
le jaren geleden het Twents Fonds voor 
Vakmanschap van start gegaan. Via de 
website IKBINDR hebben zich al hon-
derden werknemers aangemeld voor 
een scholingscheque van Twents Fonds 
voor Vakmanschap. Zij kregen daardoor 
de mogelijkheid een opleiding te volgen 
tot maximaal MBO-niveau vier. Door in-
zet van IKBINDR sluiten kennis en vaar-
digheden van werkenden en werkzoe-
kenden goed aan bij de banen van nu en 
de toekomst. Afgelopen week deed de 
IKBINDR-bus het Haaksbergse gemeen-
tehuis aan.

keningen. Op www.haaksbergen.nl/vuur-
werkvrijezone leest u hoe u uw buurt kunt 
aanmelden en hier staat ook de complete 

checklist. Aanvragen kunt u indienen tot 
1 december. Er is plek voor maximaal tien 
vrijwillige vuurwerkvrije zones.

Wethouder Antoon Peppelman - verant-
woordelijk voor onder meer de lokale ar-
beidsmarkt - is zeer te spreken over het 
initiatief. “Door trends als digitalisering en 
technologisering veranderen werkzaam-
heden. Er doen zich flinke verschuivingen 
voor in de gevraagde kennis en vaardighe-
den. Maar door scholing kunnen mensen 
zich aanpassen aan wat de arbeidsmarkt 
nodig heeft. Dat verhoogt de inzetbaarheid 
én het werkplezier.”

Impuls voor bedrijf
In Haaksbergen werken al meerdere be-
drijven samen met IKBINDR. Wethouder 
Economische Zaken Louis Koopman: “Deze 
bedrijven zien het als een kans om bij te 
dragen aan de ontwikkeling van hun me-
dewerkers. Ze beseffen dat ze met een in-
vestering in hun personeel ook hun bedrijf 
een impuls geven. De Twentse gemeenten, 

 Besluiten B&W
Het college van B&W komt elke week 
bijeen voor besluitvorming over uit-
eenlopende onderwerpen. De be-
sluiten uit deze vergadering worden 
elke woensdagmiddag gepubliceerd 
en zijn na te lezen op haaksbergen.
raadsinformatie.nl. 

waaronder Haaksbergen, dragen financi-
eel bij aan het fonds. Want we weten dat 
we hiermee een gezonde arbeidsmarkt 
stimuleren.”

Helft kosten vergoed
IKBINDR richt zich specifiek op werken-
den, werkzoekenden en ZZP’ers tot maxi-
maal MBO- niveau vier. IKBINDR draagt 
vijftig procent van de kosten van scholing. 

De andere helft is aan de werkgever, werk-
nemer of werkzoekende. Koopman: “Dit 
is, zoals dat heet, ‘an offer you can’t refu-
se’. Hopelijk het laatste zetje richting scho-
ling, want in gedegen vakmanschap moet 
je investeren!” 

Kijk op ikbindr.nl (voor particulieren) of  
ikbindr.nl/zakelijk (voor ondernemers) voor 
de mogelijkheden.
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 Kijk voor alle informatie over energiebesparing, aardgasvrij en opwekken van
 energie op www.sterinsamenduurzaam.nl

Praat mee en win een Google Nest Thermostaat

Vul de enquête in en win! 
Hoe wordt Haaksbergen aardgasvrij? Gemeente Haaksbergen wil graag weten hoe u bezig bent 
met energiebesparing en hoe u denkt over aardgasvrij. Wat vindt u belangrijk en waar moeten we 
aandacht voor hebben? We horen het heel graag van u. In 2050 gebruiken we geen aardgas meer om 
onze huizen te verwarmen. Dat duurt nog een hele tijd. De gemeente Haaksbergen wil zich hier - sa-
men inwoners - goed op voorbereiden. Daarom kunnen inwoners via een enquête hun mening en suggesties 

geven over hoe Haaksbergen aardgasvrij moet worden. Deelnemers maken kans om een slimme 
Google Nest thermostaat ter waarde van 229 euro te winnen!

Hiernaast staat een QR-code afgebeeld. Richt de ca-
mera van uw telefoon op deze QR-code en u krijgt 

een melding om naar een website te gaan. Zo komt u 
rechtstreeks uit bij de enquête!

AFVAL

OUD PAPIER BRENGEN
Zaterdag 13 november kunt u tussen 8.30 
en 11.00 uur uw oud papier brengen naar 
De Kameleon aan de Bartokstraat 56.  

OUD PAPIER OPHALEN
Zaterdag 13 november wordt er oud papier 
opgehaald in de inzamelgebieden 2 en 6 
door De Kameleon en de Dr. Ariënsschool. 
Het oud papier kunt u ’s morgens voor 8.30 
uur in dozen of gebundeld bij de container-
verzamelplaats neerzetten. 

ALGEMEEN
VERORDENING NAAMGEVING 
EN NUMMERING (ADRESSEN) 
HAAKSBERGEN 
Op 27 oktober 2021 heeft  de gemeente-
raad van Haaksbergen de Verordening 
naamgeving en nummering (adressen) 
Haaksbergen vastgesteld. Deze veror-
dening geeft  – onder meer – aan dat het 
college bevoegd is tot naamgeving van 
woonplaatsen en openbare ruimten en de 
nummering van objecten. De Verordening 
naamgeving en nummering (adressen) 
Haaksbergen wordt bekendgemaakt in het 
digitale Gemeenteblad van 25 november 
2021 en treedt in werking op 1 december 
2021. Deze verordening is vanaf de inwer-
kingtreding te vinden op www.haaksber-
gen.nl/verordeningen. Daarnaast is deze 
verordening opgenomen in het verorde-
ningen-/regelingenregister dat op verzoek 
kan worden ingezien bij de publieksbalie 
van het gemeentehuis.

ALGEMENE PLAATSELIJKE 
VERORDENING
Op 27 oktober 2021 heeft  de gemeenteraad 
van Haaksbergen de Algemene plaatselijke 
verordening vastgesteld. Deze verordening 
geeft  regels in het belang van de openbare 
orde, de natuur, het beheer van de open-
bare ruimte en andere zaken betreff ende 
de ‘huishouding’ van de gemeente. De Al-
gemene plaatselijke verordening wordt 
bekendgemaakt in het digitale Gemeen-
teblad van 25 november 2021 en treedt in 
werking op 1 december 2021. Deze verorde-
ning is vanaf de inwerkingtreding te vinden 
op www.haaksbergen.nl/verordeningen. 
Daarnaast is deze verordening opgenomen 
in het verordeningen-/regelingenregister 

dat op verzoek kan worden ingezien bij de 
publieksbalie van het gemeentehuis.

VERGUNNINGEN EN 
MELDINGEN

ALGEMEEN

Inzien/afspraak maken
Wilt u een van de aanvragen, besluiten, ver-
gunningen of meldingen inzien? Neem dan 
contact met ons op. Dit kan telefonisch via 
(053) 573 45 67. Voor meer informatie ver-
wijzen wij u naar onze website onder het 
kopje “Bouw- of milieudossiers inzien”.

Zienswijzen indienen
Als er zienswijzen kunnen worden inge-
diend, dan kunt u dat mondeling of schrif-
telijk doen. Schrift elijke zienswijzen kunt 
u indienen bij het college van burgemees-
ter en wethouders. Postbus 102, 7480 AC 
Haaksbergen. Voor mondelinge zienswij-
ze kunt u een afspraak maken via boven-
staand telefoonnummer.

Bezwaren indienen
Een bezwaarschrift  moet schrift elijk ge-
richt worden aan het college van burge-
meester en wethouders, Postbus 102, 7480 
AC Haaksbergen. U wordt verzocht bij cor-
respondentie het beschikkingsnummer te 
vermelden, dat achter het adres staat. Het 
is niet mogelijk om een bezwaarschrift  per 
e-mail of per fax in te dienen. Door het in-
dienen van een bezwaarschrift  wordt de 
werking van de vergunning niet geschorst. 
Daarvoor dient naast het indienen van een 
bezwaarschrift  een verzoek om voorlopige 
voorziening (in tweevoud) te worden inge-
diend bij de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht, Post-
bus 10067, 8000 GB Zwolle.

Beroep instellen
Door het instellen van beroep wordt de 
werking van de vergunning en de onthef-
fing niet geschorst. Daarvoor dient naast 
het indienen van een beroepschrift  een 
verzoek om voorlopige voorziening (in 
tweevoud) te worden ingediend bij de voor-
zieningenrechter. Zowel een beroepschrift  
als een verzoek om voorlopige voorziening 
(in tweevoud) moeten worden ingediend 
bij de Rechtbank Overijssel, Bestuursrecht 
Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Wij wijzen 
u er op dat slechts beroep tegen de uitein-
delijke beschikking kan worden ingediend 
als ook een zienswijze is ingebracht tegen 
de ontwerpbeschikking.

AANWIJZEN PARKEERVAKKEN ALS 
LAADPLEK VOOR ELEKTRISCHE 
VOERTUIGEN
Het college van B en W heeft  besloten de 
volgende parkeervakken aan te wijzen als 
laadplek voor elektrische voertuigen:
•  Lansinkstraat, de eerste twee parkeer-
vakken van de linker rij parkeervakken 

gericht op het appartementengebouw 
met de huisnummers 52-156.  Eén par-
keervak daadwerkelijk in te laten rich-
ten als oplaadplaats voor elektrische 
voertuigen conform de huidige behoef-
te, en het tweede parkeervak pas dan in 
te richten wanneer hier in de toekomst 
behoeft e toe ontstaat.

Inzien
De tekening die onderdeel uitmaakt van 
het besluit kunt u inzien op het gemeente-
huis. Tegen dit besluit kunt u tot 23 decem-
ber 2021 een gemotiveerd bezwaarschrift  
indienen bij het college van burgemeester 
en wethouders.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN)
•  Hazelaar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 
12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22, 24, 
26, 28, 30 en 32, Z/21/021346, het re-
aliseren van gekozen kopers opties 
behorende bij de nieuwbouw van 25 
koopwoningen, aspect bouw, ingediend 
5 november 2021.

•  Heetpasweg 16, Z/21/021353, het kap-
pen van één eik, aspect kap, ingediend 5 
november 2021.

•  Kielweg 3, Z/21/021354, het plaatsen 
van zonnepanelen naast het huis, as-
pect bouw, ingediend 6 november 2021.

•  Korenmolenweg 15-Z, Z/21/021292, 
het kappen van één amerikaanse eik en 
één inlandse eik, aspect kappen, inge-
diend 2 november 2021.

•  Leemdijk 18, Z/21/021280, het uitbrei-
den van een bestaande hooimijt, aspect 
bouw, ingediend 1 november 2021.

•  Scholtenhagenweg 36, Z/21/021323, 
het kappen van 15 amerikaanse eiken 
en vier inlandse eiken, aspect kap, inge-
diend 4 november 2021.

•  Spoorstraat 32, Z/21/021332, het kap-
pen van één inheemse naaldboom, as-
pect kap, ingediend 4 november 2021.

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen.

KENNISGEVING VERLENGEN 
BESLISTERMIJN
•  Zuidgrensweg 9, Z/21/020568, het bou-
wen van een woning ter vervanging van 
een bestaande woning, aspect bouw, in-
gediend 18 augustus 2021.

De nieuwe uiterste beslisdatum wordt 18 
december 2021. Tegen bovengenoemd be-
sluit kunnen belanghebbenden binnen zes 
weken na bekendmaking van het besluit 
een bezwaarschrift  indienen. Kijk voor 
de mogelijkheden hiertoe onder de kop 
Algemeen.

VERLEENDE 
OMGEVINGSVERGUNNING(EN) 
REGULIERE PROCEDURE   
•  Cornelis Jolstraat 21, Z/21/021208, 

het plaatsen van een schutting, aspect 
bouw en handelen in strijd met regels 
ruimtelijke ordening.

•  Lijsterbes 47, Z/21/021174, het bouwen 
van een tuinhuisje, aspect handelen in 
strijd met regels ruimtelijke ordening.

•  Zilverschoon 17, Z/21/020837, het bou-
wen van een tuinhuis, aspect bouw.

Deze vergunningen zijn bekendgemaakt 
op: 10 november 2021. Tegen bovenge-
noemde besluiten kunnen belanghebben-
den binnen zes weken na bekendmaking 
van het besluit een bezwaarschrift  indie-
nen. Kijk voor de mogelijkheden hiertoe 
onder de kop Algemeen.

INGEDIENDE AANVRAGEN 
EVENEMENTENVERGUNNING
•  50e Batavierenrace (30 april 2022), 
Z/21/021287, ingediend 2 november 
2021

•  Vitaliteitsbeurs (6 maart 2022), 
Z/21/021340, Sporthal de Bouwmees-
ter, ingediend 5 november 2021

Deze aanvragen kunnen worden ingezien. 
Kijk voor de mogelijkheden hiertoe onder 
de kop Algemeen.

BESTEMMINGSPLANNEN
VASTSTELLING ‘WIJZIGINGSPLAN 
BUITENGEBIED HAAKSBERGEN, LOCATIE 
WENNEWICKWEG 8, AAFTINKSWEG 25 
EN HEETPASWEG 9’
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke orde-
ning bekend dat zij het bestemmingsplan 
‘Wijzigingsplan Buitengebied Haaksber-
gen, locatie Wennewickweg 8, Aaft inks-
weg 25 en Heetpasweg 9’ in de vergadering 
van 2 november 2021 ongewijzigd heeft  
vastgesteld.

Plangebied
Het plan omvat een drietal ontwikkelin-
gen in het buitengebied van Haaksbergen. 
Hieronder wordt per locatie de ontwikke-
ling beschreven: 
•  Wennewickweg 8: Het voornemen is 
om de bestaande woning te slopen en 
een nieuwe woning aansluitend aan het 
perceel te herbouwen. Op basis van het 
vigerende bestemmingsplan is het niet 
toegestaan om een nieuwe woning te 
realiseren op de gewenste locatie. Het 
bestemmingsvlak is aangepast zodat 
de nieuwe woning op de gewenste loca-
tie gerealiseerd kan worden. Per saldo 
neemt de totale oppervlakte van het be-
stemmingsvlak niet toe. 

•  Aaft inksweg 25: Het perceel aan de Aaf-
tinksweg 25 is bestemd als ‘Agrarisch 
– Agrarisch bedrijf’. Er is echter geen 
sprake meer van een agrarisch bedrijf 
waardoor de bestemming niet passend 
is. In dit bestemmingsplan krijgt het 
perceel de bestemming ‘Wonen’. 

   Openbare Bekendmakingen
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•  Heetpasweg 9: Het perceel aan de 
Heetpasweg 9 is bestemd als ‘Agrarisch 
– Agrarisch bedrijf’. Op deze locatie vin-
den geen agrarische activiteiten plaats. 
De initiatiefnemer heeft een handelson-
derneming en wil een machineberging 
verplaatsen. Naast een handelsonder-
neming houdt het bedrijf zich bezig met 
landschapsonderhoud en het verhuren 
van noodstroomvoorzieningen voor de 
agrarische sector. De bedrijfsmatige ac-
tiviteiten passen niet binnen de agra-
rische bestemming. De bestemming 
‘Agrarisch – Agrarisch bedrijf’ wordt ge-
wijzigd in de bestemming ‘Bedrijf’. 

Het identificatienummer van het bestem-
mingsplan is NL.IMRO.0158.WP1011-0003.

Ter inzage
Het ongewijzigd vastgestelde bestem-
mingsplan, het vaststellingsbesluit en de 
bijbehorende stukken liggen met ingang 
van 12 november 2021 tot en met 23 de-
cember 2021 voor een periode van zes we-
ken voor iedereen ter inzage bij de receptie 
van het gemeentehuis. Het plan met de 
bijbehorende stukken is tevens in digitale 
vorm te raadplegen via onze website www.
haaksbergen.nl  → Inwoner → Vergunnin-
gen en Plannen → Bestemmingsplannen en 
voorbereidingsbesluiten → Buitengebied 
→ Vastgesteld → Bestemmingsplan ‘Wijzi-
gingsplan Buitengebied Haaksbergen, lo-
catie Wennewickweg 8, Aaftinksweg 25 en 
Heetpasweg 9’. Het plan is tevens te raad-
plegen op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Beroep
Tegen het besluit van het college van bur-
gemeester en wethouders tot het ongewij-
zigd vaststellen van het bestemmingsplan 
kunnen belanghebbenden gedurende bo-
vengenoemde terinzagetermijn schriftelijk 
beroep instellen bij de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State, Post-
bus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het beroep 

kan uitsluitend worden ingediend door 
een belanghebbende:
1.  Die tijdig een zienswijze tegen het ont-
werpbestemmingsplan bij het college 
van B&W kenbaar gemaakt heeft;

2.  Die aantoont dat hij redelijkerwijs niet 
in staat is geweest om een zienswijze te-
gen het ontwerpbestemmingsplan bij 
het college van B&W kenbaar te maken.

Het beroepschrift moet worden onder-
tekend en bevat in elk geval de naam en 
adres van de indiener, de dagtekening, een 
omschrijving van het besluit waartegen 
het beroep is gericht, een kopie van het be-
sluit en de gronden van het beroep (waar-
om gaat u in beroep).

Voorlopige voorziening
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt 
na afloop van de beroepstermijn in wer-
king. Het instellen van beroep schorst de 
werking van het bestemmingsplan niet. 
Een belanghebbende die beroep heeft in-
gesteld en die van mening is dat het be-
stemmingsplan niet in werking zou moeten 
treden, kan binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening indie-
nen bij de Voorzitter van de Afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. 
Een verzoek om voorlopige voorziening 
moet dezelfde gegevens bevatten als het 
beroepschrift. Daarnaast moet u aange-
ven welk spoedeisend belang er is om het 
bestemmingsplan niet in werking te la-
ten treden. Indien gedurende de termijn 
beroep is ingesteld en om een voorlopi-
ge voorziening is verzocht, treedt het be-
stemmingsplan in werking op het moment 
dat op het verzoek om voorlopige voor-
ziening is beslist. Voor zowel het indienen 
van een beroepschrift als een verzoek om 
voorlopige voorziening zijn griffierechten 
verschuldigd.

VASTSTELLING 
PARAPLUBESTEMMINGSPLAN 
‘TERRASSEN HAAKSBERGEN’
Burgemeester en wethouders van de ge-
meente Haaksbergen maken op grond van 
artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening 
bekend dat de gemeenteraad het paraplu-
bestemmingsplan ‘Terrassen Haaksbergen’ 
in de vergadering van 27 oktober 2021 heeft 
vastgesteld.

Plangebied
Dit paraplubestemmingsplan heeft be-
trekking op de hele gemeente Haaksber-
gen. Het plan heeft vooral betrekking op 
de bestaande terrassen. Het paraplube-
stemmingsplan betreft het op een goe-
de en eenduidige wijze regelen van de 
terrassen bij horecagelegenheden en an-
dere openbare inrichtingen, waar spra-
ke is van (ondersteunende) horeca voor 
het gehele grondgebied van de gemeen-
te Haaksbergen. Het identificatienummer 
van het bestemmingsplan is NL.IMRO.0158.
BP1185-0003. 

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan, het 
vaststellingsbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 12 novem-
ber 2021 tot en met 23 december 2021 voor 
een periode van zes weken voor iedereen 
ter inzage in het gemeentehuis. Het plan 
met de bijbehorende stukken is tevens in di-
gitale vorm te raadplegen via onze website 
www.haaksbergen.nl  → Inwoner → Vergun-
ningen en plannen → Bestemmingsplannen 
en voorbereidingsbesluiten → Haaksbergen 
Dorp – Centrum → Vastgesteld → Paraplube-
stemmingsplan ‘Terrassen Haaksbergen’. 
Hier vindt u tevens een link naar www.ruim-
telijkeplannen.nl.   

Beroep
Tegen het besluit van de gemeenteraad 
tot het vaststellen van het bestemmings-
plan kunnen belanghebbenden geduren-

de bovengenoemde terinzagetermijn van 
6 weken schriftelijk beroep instellen bij de 
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State, postbus 20019, 2500 EA Den 
Haag. Het beroep kan uitsluitend worden 
ingediend door een belanghebbende die 
tijdig een zienswijze tegen het ontwerp be-
stemmingsplan bij de gemeenteraad ken-
baar heeft gemaakt. Daarnaast kan beroep 
worden ingediend door een belangheb-
bende die aantoont dat hij redelijkerwijs 
niet in staat is geweest om een zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij 
de gemeenteraad kenbaar te maken. Een 
beroepschrift moet worden ondertekend 
en bevat in elk geval de naam en adres van 
de indiener, de dagtekening, een omschrij-
ving van het besluit waartegen het beroep 
is gericht, een kopie van het besluit en de 
gronden van het beroep (waarom gaat u in 
beroep).

Voorlopige voorziening
Het vastgestelde bestemmingsplan treedt 
in werking na afloop van de beroepster-
mijn. Het instellen van beroep schorst de 
werking van het bestemmingsplan niet. 
Een belanghebbende die beroep heeft in-
gesteld en die van mening is dat een be-
stemmingsplan niet in werking zou moeten 
treden, kan binnen de beroepstermijn een 
verzoek om voorlopige voorziening indie-
nen bij de Voorzitter van de afdeling be-
stuursrechtspraak van de Raad van State. 
Een verzoek om voorlopige voorziening 
moet dezelfde gegevens bevatten als het 
beroepschrift. Daarnaast moet u aangeven 
welk spoedeisend belang er is om het be-
stemmingsplan niet in werking te laten tre-
den. Indien gedurende de termijn beroep is 
ingesteld en om een voorlopige voorziening 
is verzocht, treedt een bestemmingsplan in 
werking op het moment dat op het verzoek 
om voorlopige voorziening is beslist. Voor 
zowel het indienen van een beroepschrift 
als een verzoek om voorlopige voorziening 
zijn griffierechten verschuldigd.


