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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
In onze collegevergadering hebben wij gesproken over Motie nr.: 2020-Van de Graaf-Wessels-Plegt-
Luttikhuis-1. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben we besloten uw raad te informeren door middel van bijgevoegde raadsbrief. 
 
Toelichting 
In de motie draagt u ons college op: 

 zich in te spannen voor de bouwmogelijkheid om starterswoningen, al dan niet in combinatie met 

levensloopbestendige woningen, te realiseren in of aansluitend aan de kernen van de gemeente 

Tubbergen; 

 voor zover nodig daartoe gronden te verwerven; 

 de motie 2019-Van de Graaf-Plegt-Wessels-Stamsnieder-1 bij de uitvoering te betrekken; 

 de raad vóór de behandeling van de begroting 2021 over de uitvoering van deze motie te informeren. 

 
In de beantwoording van de in deze motie genoemde motie uit 2019 (motie 2019-Van de Graaf-Plegt-
Wessels-Stamsnieder-1) is aangegeven dat alleen via het ruimtelijke spoor gestuurd kan worden op 
koopprijzen van woningen tot 200.000 euro (conform thans geldend Besluit ruimtelijke ordening). Ook is 
aangegeven dat uitvoering wordt gegeven aan de motie door in de dit jaar vast te stellen nieuwe Woonvisie 
(en de Uitvoeringsnota en het Kwaliteitshandvest) nadrukkelijk aandacht te besteden aan de doelgroep 
starters en derhalve ook aan de starters met beperkt(er) budget. 
In alle kernen binnen de gemeente Tubbergen zijn in het kader van de uitvoering van het Maatschappelijk 
Akkoord Tubbergen in samenwerking met vertegenwoordigers van Mijn Dorp 2030 gesprekken gevoerd, de 
concrete woonwensen in beeld gebracht en zo mogelijk de potentiële woningbouwlocaties in beeld gebracht. 
 
De door de raad gevraagde inspanning wordt inmiddels geleverd; in de verschillende kernen heeft dit 
geresulteerd in de volgende stand van zaken. 
 
In Albergen wordt locatie Miets (appartementen) ontwikkeld voor onderkant startersmarkt en voor senioren. 
Er zijn prijsafspraken gemaakt. Een 2e en 3e fase voor respectievelijk starters en senioren (deels 
appartementen en deels grondgebonden) kan gestart worden. Hierbij geldt de afhankelijkheid van derden. 
Derhalve is aansluitend aan de kern grond aangekocht. Hiervoor zal op korte termijn het proces gestart 
worden om te komen tot woningbouwontwikkeling. 
 

 



In Geesteren wordt het bestemmingsplan Hutten 2 ontwikkeld voor met name starters (blokken van 2 
woningen op starterskavels en 2 blokken rijwoningen en een enkele vrijstaande woning). Daarnaast zijn er 
kansen voor woningbouw voor senioren op de huidige schoollocatie e.o (grondgebonden). Ook zijn er enkele 
potentiële inbreidingslocaties in beeld waarover gesprekken gaande zijn. Hier geldt de afhankelijkheid van 
derden. 
 
In Tubbergen zijn de locaties De Esch en Weleveld in procedure. Zoals bekend zijn hier de doelgroepen met 
name de starters en de senioren. Daarnaast zijn enkele potentiële inbreidingslocaties in beeld. Hierbij is de 
inzet te bouwen voor starters (met een smalle beurs) en senioren. Ook kan de locatie van de Verdegaalhal 
(deels) voor woningbouw ingezet worden, voor de herinvulling van deze locatie is een proces gestart. 
 
In Vasse is een transformatieplan in uitvoering (appartementen voor starters en senioren). Daarnaast zijn 
gesprekken gaande over aankoop van percelen grond door de gemeente. Het gaat hierbij om zowel 
potentiële in- als uitbreidingslocaties. Ook hier geldt de afhankelijkheid van derden. 
 
In Harbrinkhoek/Mariaparochie wordt door een externe partij een transformatieplan (grondgebonden 
woningen voor met name starters) ontwikkeld. Een andere inbreidingslocatie is uiteindelijk niet doorgegaan. 
Daarnaast zijn er gesprekken gaande over de realisatie van een bijzondere woonvorm (nog niet duidelijk is 
wat en in welke vorm). 
Tenslotte is in deze dubbelkern aansluitend aan de kern grond aangekocht voor woningbouw. Hiervoor zal 
op korte termijn het proces gestart worden om te komen tot woningbouwontwikkeling. 
 
In Fleringen wordt de verdere uitbreiding van De Scholt voorbereid voor met name starters; de gronden zijn 
in eigendom van de gemeente. Daarnaast is een herstructureringsplannetje ingediend door externen voor de 
doelgroep starters en senioren (appartementen). 
De ontwikkelingen m.b.t. de school worden afgewacht. 
 
In Langeveen hebben gesprekken met de doelgroep starters over een inbreidingsplan uiteindelijk geen 
succes gehad. Aangezien er voor het overige geen inbreidingslocaties voor handen zijn, worden momenteel 
de mogelijkheden voor uitbreiding bekeken. Hiertoe zijn de eerste contacten gelegd. 
 
In Reutum is medewerking verleend aan een inbreidingslocatie (appartementen gerealiseerd).Een soortgelijk 
verzoek is positief beantwoord. 
Daarnaast zijn stappen gezet ten aanzien van aankoop gronden ten behoeve van uitbreiding. 
 
In Manderveen is de realisatie van de Huiskamer planologisch in uitvoering (3 seniorenwoningen 
(levensloopbestendig) en een dubbel blok . Zodra de school naar deze locatie is verhuisd komt de huidige 
schoollocatie beschikbaar voor woningbouw. Daarnaast is op enkele percelen nog woningbouw mogelijk. 
 
Waarom deze raadsbrief? 
In artikel 169, tweede lid, van de Gemeentewet staat dat wij de raad alle inlichtingen verschaffen die de raad 
voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft. Wij meenden er daarom goed aan te doen u van ons besluit op 
de hoogte te stellen. Wij stellen u voor deze raadsbrief voor kennisgeving aan te nemen. 
 
Heeft u nog vragen? 
Neem dan contact op met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen aan ons college kenbaar 
maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl  
 
Hoogachtend, 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
 
de secretaris     de burgemeester 

 

 
 
 
 
 
 
drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 

 
 
 
 
 
 
Ing. J.L.M.Scholten 


