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Geachte raads- en commissieleden, 
 
Waarover gaat deze brief? 
Deze brief gaat over de schriftelijke vragen die gesteld zijn door de CDA fractie met betrekking tot het rood 
voor rood plan Huyerenseweg 21 Geesteren. 
 
Ons besluit 
In onze vergadering hebben wij besloten de schriftelijke vragen middels deze raadsbrief te beantwoorden.  
 
Toelichting 
Hieronder vindt u de beantwoording van de vragen. 
 
Vraag 1: 
Heeft het college ook kennis genomen van de onrust van omwonende over deze herontwikkeling 
bestemmingsplan? 
 
Antwoord 1: 
Ja, zowel rechtstreeks van de omwonenden zelf als uit de media. De gemeente is tevens aanwezig geweest 
op een informatiebijeenkomst voor de omwonenden georganiseerd door de initiatiefnemer (provincie) op de 
locatie voor de zomervakantie. 
 
Vraag 2a: 
Zo ja, heeft het college contact gezocht met de omwonenden? 
 
Antwoord 2a: 
De wethouder heeft een aantal keer contact gehad met een van de omwonenden die optreedt als 
aanspreekpunt namens de buurt. Hierbij is o.a. uitleg gegeven over de procedure en de wethouder heeft 
aangegeven de provincie te zullen vragen om de hiervoor genoemde informatieavond te organiseren voor de 
omwonenden. 
 
Vraag 2b: 
Zo nee, is het college voornemens dit alsnog te doen? 
 
Antwoord 2b: 
Niet van toepassing, zie antwoord vraag 2a. 
 
Vraag 3: 

 



Kan het college aangeven of er door de initiatiefnemer een principe verzoek is ingediend, alvorens een 
definitief bestemmingsplan is ingediend? 
 
Antwoord 3: 
Ja, er is eerder een principeverzoek ingediend (2017). 
 
Vraag 4a: 
Zo ja, is er dan ook voldoende communicatie geweest met omwonenden? 
 
Antwoord 4a: 
Door de gemeente is er niet actief naar buiten gecommuniceerd over het plan. Dit is ook niet gebruikelijk bij 
plannen van derden. Het bestemmingsplan heeft conform de wettelijke procedure in ontwerp ter inzage 
gelegen. De verdere communicatie hierover naar omwonenden is een verantwoordelijkheid voor een 
initiatiefnemer. 
Voor de de beantwoording van de provincie op vergelijkbare vragen wordt verwezen naar bijgevoegde 
beantwoording van statenvragen over dit project. 
 
Vraag 4b: 
Met wie is er dan gecommuniceerd en welke uitgangspunten zijn hierbij gehanteerd? 
 
Antwoord 4b: 
Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar het antwoord op vraag 4a. 
 
Vraag 4c: 
Zo nee, waarom is dit dan niet gebeurd? 
 
Antwoord 4c: 
Voor de beantwoording van deze vraag wordt verwezen naar het antwoord op vraag 4a. 
 
Vraag 5: 
Is er bij deze aanvraag sprake van bepaald voorkeursrecht van initiatiefnemer t.a.v. of een “burger” deze 
aanvraag zou doen? 
 
Antwoord 5: 
Nee, daar is geen sprake van. 
 
Vraag 5a: 
Zijn de te bouwen woningen gesitueerd in een natuurgebied? 
 
Antwoord 5a: 
Nee, de locatie is niet aangewezen en/of bestemd als natuurgebied. 
 
Vraag 5b: 
Worden er grotere woningen gebouwd dan anders in het buitengebied? 
 
Antwoord 5b: 
Nee, de woningen mogen een maximale inhoud hebben zoals standaard is opgenomen in het 
bestemmingsplan buitengebied (1.000m³). In tegenstelling tot zoals standaard is opgenomen in het 
bestemmingsplan buitengebied worden er echter geen vrijstaande bijgebouwen toegestaan (normaal 100m²). 
De totale bouwmogelijkheden zijn dus feitelijk kleiner dan normaal gesproken in het buitengebied is 
toegestaan bij woningen. 
 
Vraag 6: 
Waarom is er voor gekozen om de verplaatsbare woontitel op deze plek te situeren? 
 
Antwoord 6: 
Het plan aan de Huyerenseweg kent een lange geschiedenis van meer dan 10 jaar. De oorsprong ligt in de 
gebiedsuitwerking Markgraven. Steeds zijn er in overleg met de provincie stappen gezet om natuur te 
realiseren en de landbouwstructuur te verbeteren. Onderdeel van de plannen is ook het slopen van een 
aantal schuren/loodsen en het terugbouwen van woningbouwkavels in het kader van de rood-voor-rood-
regeling. Uiteindelijk heeft de initiatiefnemer verzocht de woningen op deze locatie te laten landen. De 
andere locaties werden hiervoor minder geschikt geacht.  
 



Vraag 7: 
Waarom is er niet voor gekozen om deze net als de andere verplaatsbare woontitel, ergens anders te 
plaatsen? 
 
Antwoord 7: 
Het oorspronkelijk ingediende plan was om alle vier de woningen aan de Huyerenseweg te plaatsen. Bij de 
beoordeling van het inrichtingsplan door het Kwaliteitsteam is geoordeeld dat er maximaal drie woningen op 
deze locatie gerealiseerd kunnen worden. Het college heeft dit advies overgenomen. Daarom heeft de 
initiatiefnemer voor één woning een alternatieve terugbouwlocatie aangedragen. 
 
Vraag 7a: 
Is het college ook van mening dat 3 woningen op deze plek teveel is? 
 
Antwoord 7a: 
Nee, het college vertrouwt op het advies van het Kwaliteitsteam. Het college acht het Kwaliteitsteam 
deskundig om over dergelijke aanvragen advies uit te brengen. Het college heeft dit advies overgenomen. 
 
Vraag 7b: 
Is het college bereid om samen met de initiatiefnemer hier alsnog opnieuw naar te kijken? 
 
Antwoord 7b: 
Wanneer er alternatieve ideeën zijn voor de inrichting van de locatie waarin alle partijen (initiatiefnemer, 
omwonenden, raad) zich kunnen vinden is het college bereid om hier opnieuw naar te kijken. 
 
Vraag 8a: 
Wie is en/of wordt eigenaar van de toegangsweg als de herontwikkeling bestemmingsplan is afgerond? 
 
Antwoord 8a: 
De weg is grotendeels in eigendom van de initiatiefnemer en voor een klein gedeelte van één omwonende. 
Initiatiefnemer heeft aangegeven in gesprek te zijn/gaan met deze omwonende hierover en heeft bij de 
gemeente geïnformeerd of wij het eigendom van de weg eventueel willen overnemen en onder welke 
voorwaarden. 
 
Vraag 8b: 
Wat wordt uiteindelijk de definitieve verharding van deze weg? 
 
Antwoord 8b: 
Dit is nog niet bekend. Initiatiefnemer heeft wel bij de gemeente geïnformeerd onder welke voorwaarden (o.a 
type verharding) wij de weg eventueel willen overnemen. 
 
Vraag 9: 
Hoe wordt het huidige recht van overpad geregeld na herontwikkeling bestemmingsplan? 
 
Antwoord 9: 
De eigendomssituatie staat los van de planologische situatie. Hier hoeft dus in principe niets aan veranderd 
te worden. Tenzij de weg alsnog verhard wordt of in eigendom van de gemeente komt. Dit dient dan alsnog 
in het bestemmingsplan geregeld te worden of de eigenaar moet anderszins toestemming verlenen. 
 
Vraag 10: 
Deze locatie\boerderij is destijds aangekocht voor natuurdoeleinden, waterdoelen en structuurversterking 
landbouw. De waterdoelen (KRW Markgraven ) zijn gerealiseerd, de natuurdoelen zijn in later stadium na 
aankoop geschrapt. 
Kan het college aangeven voor welke doelen deze gronden nu gebruikt gaan worden? 
 
Antwoord 10: 
De eerder door het Rijk opgelegde natuurdoelen voor de locatie zijn later door toenmalig minister Bleeker 
geschrapt. De natuurdoelen hoefden zodoende niet meer uitgevoerd te worden door Provincie. 
Voor zover deze gronden überhaupt binnen het plangebied van het bestemmingsplan zijn gelegen, 
behouden deze gronden de reguliere agrarische gebiedsbestemming. De overige omliggende gronden 
maken geen onderdeel uit van het bestemmingsplan. 
 
Vraag 11: 
Bij de verkoop van de boerderij is zoals gebruikelijk een koopovereenkomst gesloten, daar staan afspraken 



voor welke doelen de boerderij gebruikt zal worden. 
Kan het college aangeven of er duidelijke afspraken zijn gemaakt met de vorige eigenaar over toekomstige 
invulling van het erf in het koopcontract? 
 
Antwoord 11: 
Wij zijn niet bekend met de inhoud van eventuele afspraken tussen de initiatiefnemer en de vorige eigenaar. 
Voor zover er afspraken zijn vastgelegd in een (koop)overeenkomst is het de vraag of de initiatiefnemer 
deze kan en wil bekendmaken (bijvoorbeeld vanwege privacy). 
 
Vraag 12: 
Kan het college ook aangeven of er een aantekening staat in het koopcontract van “geen bedenkingen” 
tussen verkoper en koper over toekomstige plannen op dit erf? 
 
Antwoord 12: 
Wij zijn niet bekend met de inhoud van eventuele afspraken tussen de initiatiefnemer en de vorige eigenaar. 
Voor zover er afspraken zijn vastgelegd in een (koop)overeenkomst is het de vraag of de initiatiefnemer 
deze kan en wil bekendmaken (bijvoorbeeld vanwege privacy). 
 
Waarom deze raadsbrief? 
Op basis van artikel 37 van het Reglement van Orde kan een raadslid schriftelijke vragen stellen aan het 
college. Schriftelijke vragen worden door het college beantwoord middels een raadsbrief. 
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 



PROVINCIALE STATEN 
VAN OVERIJSSEL 
Reg.nr. 

Dat. ontv.: 1 3 JUL 2020 

Provinc ie Over i jsse l 

Luttenbergstraat 2 

Postbus 10078 

8000 GB Zwolle 

Telefoon 038 499 88 99 

Fax 088 118 86 71 

overijssel.nl 

postbus@overijssel.nl 

Provinciale Staten van Overijssel KvK 51048329 
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21 

In l ich i t ingen b i j 

dhr. R.W. te Nuijl 

telefoon 038 499 83 65 

RW.t.Nuijl@overijssel.nl 

Da tum 

07.07.2020 

Kenmerk 

2020/0157655 

Onderwerp: beantwoording statenvragen over herontwikkeling Huyerenseweg 21 te Geesteren en 
de communicatie daarover met omwonenden 

Toezending aan Provinciale Staten met oogmerk: 
[X] ter informatie 
[ ] anders, en wel: 

I. antwoord op statenvragen over herontwikkeling Huyerenseweg 21 te Geesteren en de communicatie 
daarover met omwonenden (bijgevoegd) 

jssel, Gedeputeen 

voorzit! 

secretaris, N. Uefsteeg 

Datum verzending 

13 JULI 2020 
provincie •Verijssel 





Provinc ie Over i jsse l 
Luttenbergstraat 2 
Postbus 10078 
8000 GB Zwolle 
Telefoon 038 499 88 99 
Fax 088 118 86 71 
overijssel.nl 
postbus@overijssel.nl 

KvK 51048329 
IBAN NL45 RABO 0397 3411 21 

Aan: de heer Blekkenhorst 
Statenlid van de CDA-fractie 
Per email verzonden aan GJ.Blekkenhorst@overijssel.nl 
Afschrift verzonden aan statengriffie@overijssel.nl 

I n l i ch t i ngen b i j 

dhr. R.W. te Nuijl 

telefoon 038 499 83 65 

RW.t.Nuijl@overijssel.nl 

Da tum 

07.07.2020 

Kenmerk 

2020/0194190 

Bi j lagen Uw br ie f 

26.05.2020 

Uw k e n m e r k 

Schriftelijke vragen 

Onderwerp: antwoord op statenvragen over herontwikkeling Huyerenseweg 21 te Geesteren en de 
communicatie daarover met omwonenden 

Geachte heer Blekkenhorst, 

U heeft ons op 26 mei 2020 schriftelijke vragen gesteld over de herontwikkeling aan de Huyerenseweg in 
Geesteren (kenmerk 2020/0154656). Er is uitstel gevraagd voor beantwoording. 
In deze brief geven wij antwoord op uw vragen. 

Vraag 1. 
Is GS op de hoogte van het recent verschenen krantenartikel in Tubantia over de plannen voor het 
bouwen van drie woningen aan Huyerenseweg 19 in Geesteren 

Antwoord 1 
Ja. 

Toel icht ing in algemene zin 
De provincie heeft een aantal erven met opstallen in bezit en krijgt die nog steeds in bezit, als er 
complete bedrijven worden gekocht om doelen te realiseren. Zoals in de Nota Grondbeleid beschreven, is 
grondeigendom niet het doel van de Provincie. Deze erven en opstallen worden daarom herontwikkeld, 
omdat de agrarische bestemming niet gehandhaafd kan blijven. De gronden krijgen een 
natuurbestemming of worden ingezet als ruilgrond. De erven krijgen een andere bestemming. 
Vaak gaat dat via rood-voor-roodbeleid van gemeentes. In dergelijke gevallen heeft de provincie in de 
privaatrechtelijke lijn de rol van initiatiefnemer. Als initiatiefnemer maken we afspraken met de gemeente 
en leveren we bijvoorbeeld een ontwerpbestemmingsplan aan. Net als andere initiatiefnemers. Zo'n plan 
volgt de normale procedures: Als B&W akkoord is, wordt het plan gepubliceerd, er kunnen zienswijzen 
worden ingediend et cetera. Daarna komen de locaties op de markt en worden ze verkocht. 

Vraag 2. 
Zo ja, kan GS uitleggen hoe het komt dat de bewoners zeggen geen contact te hebben gehad met de 
Provincie Overijssel en dat de Provincie Overijssel denkt van wel? 

Antwoord 2 
Ook voor deze ontwikkeling is de gebruikelijke procedure gevolgd. Het ontwerpbestemmingsplan is in 
november 2019 gepubliceerd in het gemeenteblad van Tubbergen en in de Staatscourant. Als extra stap 

Datum verzending 

13 JULI 2020 
provi .-.>erijssel 



antwoord op statenvragen over herontwikkeling Huyerenseweg in Geesteren 

zijn direct omwonenden door de provincie bezocht. Met drie van de zes geïnterviewde is in het verleden 
gesproken. Op verzoek van één van de geïnterviewde is bijvoorbeeld het plan ten tijde van het opstellen 
nog aangepast. Met de andere drie geïnterviewden is niet gesproken omdat dit niet direct omwonenden 
betreft. 

Vraag 3. 
Sent u met ons van mening dat de ontstane situatie niet gewenst Is en dat de weerstand In strijd Is met 
resultaat waar wij als Provincie voor staan? 

Antwoord 3 
Nee, dat zijn we niet met u eens. Om iedereen de gelegenheid te geven iets van een plan te vinden, zijn 
er wettelijke procedures vastgesteld. Die procedures bestaan er uit dat de plannen bekend gemaakt 
worden in de Staatscourant, in de gemeentelijke publicaties en worden toegevoegd aan 
ruimtelijkeplannen.nl. Dat is ook in dit geval gebeurd. Een ieder heeft de gelegenheid gehad een 
zienswijze in te dienen. Op het gepubliceerde ontwerpbestemmingsplan zijn in dit geval twee zienswijzen 
ingediend waarvan één over deze locatie. Met de indiener vindt overleg plaats. 

Vraag 4. 
In het bericht komt duidelijk naar voren dat de feitelijke informatie ontbreekt. Dat er gesprekken zouden 
zijn gevoerd wordt meerdere keren, door verschillende buurtbewoners, ontkend. Is GS bereid een 
onafhankelijk onderzoek te doen om er achter te komen waar de waarheid ligt? 

Antwoord 4 
Nee, dat achten we niet nodig. De feitelijke informatie over de ontwikkeling is onderdeel van het 
ontwerpbestemmingsplan. Dat plan is gepubliceerd en te vinden op ruimtelijkeplannen.nl. 

Vraag 5a. 
Klopt het dat op deze plek of in de directe omgeving aanvankelijk een boerderij is opgekocht door de 
provincie omwille van natuurdoeleinden? 

Antwoord 5a 
Ja, dat klopt. De boerderij is voor natuurdoeleinden maar ook voor waterdoelen en 
landbouwstructuurverbetering gekocht. De waterdoelen (KRW Markgraven) zijn gerealiseerd. De 
natuurdoelen zijn in een later stadium, na aankoop, geschrapt 

Vraag 5b 
Op welke wijze is het college nu bij dit project betrokken? 
Vraag 5c. 

Is de provincie nog eigenaar van de grond? 

Antwoord 5b en 5c 
Provincie is eigenaar en initiatiefnemer voor de herontwikkeling. 
Tubbergen stelt in zijn rood-voor-rood beleid dat er 1000 m2 bedrijfsbebouwing gesloopt moet worden 
voordat er één woning gebouwd mag worden. Van een drietal voormalige agrarische erven binnen de 
gemeente zijn of worden de overtollige agrarische bedrijfsgebouwen door ons gesaneerd. De te slopen 
oppervlakte bedraagt 4.468 m2. Als gedeeltelijke compensatie voor de waarde van de te slopen 
gebouwen en de saneringskosten worden er vier bouwkavels bestemd. Hiervan worden er drie op het erf 
Huyerenseweg gerealiseerd. Deze locatie is in overleg met de gemeente tot stand gekomen. 
Vraag 5d. 

Heeft de provincie financiële belangen bij de realisatie van deze woningen? 

Antwoord 5d 
Zeker. Met de verkoop en herontwikkeling van erven als deze wordt een deel van de ontwikkelopgave 
Natura 2000 gefinancierd. 
Vraag 5e. 
Wordt hier ook het ruimtelijk instrumentarium van de provincie ingezet? 
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antwoord op statenvragen over herontwikkeling Huyerenseweg in Geesteren 

Vraag 5f 
Zo^a^^oeB^ 

Antwoord 5e en 5f 
Deze ontwikkelingen gaan vooral via het rood voor rood beleid van de gemeente Er is een rood voor 
rood overeenkomst met de GemeenteTubbergen gesloten. De ontwikkelingen passen binnen het rood 
voor rood beleid van de gemeente Met de gemeente is deze locatie als meest geschikte gekozen 

V r a a g t 
Zo^a,^astd^t^r^o^ect^^ririeri^et^est^ar^det^estemm^r^^s^^^r^er^^ee^d^ 
toestemm^r^^ver^eer^dvoor^et^o^wer^ v^r^dr^e wor̂ r̂̂ êr̂ B^ 

A n t w o o r d t 
Dit project past niet binnen het huidige bestemmingsplan en daarom is er een bestemmingsplanwijzing 
nodig. Het ontwerpbestemmingsplan voor deze locatie heeft ter visie gelegen. Er is één zienswijze 
ingediend voor deze locatieenmet deze indiener zijn wij nu in gesprek,hetgeenmoet leiden tot een 
vastgesteld bestemmingsplan De toestemming voor het bouwen volgt na het onherroepelijk worden van 
het bestemmingsplan middels de voor de bouw benodigde omgevingsvergunning(en). 

V r a a g t 
Se^r^^^ti^^etori^e^r^^va^deomworieriderieri^oede^^tudateB^rii^overde^rov^^^^^^ 
door^de^e^ersvand^tart^^^e^^ 

A n t w o o r d t 
Er is een gebruikelijke, volledig openbare en transparante procedure gevolgd. Een ieder heeft de 
mogelijkheid gehad om, zoals gebruikelijk, een zienswijze in te dienen op het plan. Dat is ook gebeurd, 
zoals gezegd zijn er twee zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ingediend. De Provincie houdt zich 
aan alle regels, in dit geval en in alle andere gevallen. De direct omwonenden waren op de hoogte van de 
plannen. De meeste geïnterviewden hebben vanuit hun woning geen zicht op de locatie. Op basis van het 
artikelkunnen de lezers een verkeerd beeld van de provincie krijgen. Dit komt voor een groot deel omdat 
het artikel onjuiste informatie bevat en er de nodige achtergrondinformatie ontbreekt. 

V r a a g t 

^n^oever^re^o^td^^ecasi^s^receder^twer^^^r^g^u^t^ 

A n t w o o r d t 
Dat is niet aan de orde. Zoals gezegd zijn er wettelijke procedures voor ontwikkelingen als deze en die 
volgen we Dat hebben we in dit geval gedaan en dat doen we in volgende gevallen ook. 

Gedeputeerd 

voorzitte 

secretaris, N.VersL^^ 

provin^i^ 
l^^^ioo^ 

Overijssel 



^^B^^B^^^^^^^ 


