
 
Besluitenlijst van de commissie Omgeving en Economie,                                        
gehouden op dinsdag 4 oktober 2022, 19.30 uur. 
Raadszaal gemeentehuis te Tubbergen  
 
 

Voorzitter: 

De heer H. Wessels 

Commissiegriffier  

Mevrouw G.M.M. Schreijer 
 

Aanwezig zijn de leden: 

Mevrouw C.M.G. Luttikhuis-Nijhuis (CDA) 
De heer R.J.G. ter Braak (CDA)  
De heer F.H.J. Oude Breuil (CDA) 
De heer R.B.C. Tijhuis (CDA) 
De heer C.M. Eidhof (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer G. Hendriksen (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer G.M.J. Groothuis 
(Gemeentebelangen/VVD) 
De heer R.J.G.M. Olde Olthof 
(Gemeentebelangen/VVD) 
De heer S.W.J. Hesselink (Keerpunt22) 
De heer P.F. Oude Geerdink (Keerpunt22) 
 (Lokaal Sterk) 
Mevrouw M.M.T. de Boer-Loman (Lokaal Sterk) 
De heer A.G. Veldhuis (Lokaal Sterk) 
De heer R.G. Plegt (Lokaal Sterk) 
De heer H. te Kolsté (PvdA)  
De heer M.J. Engelhart (PvdA) 
 

Aanwezig van het college: 

Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis 
De heer M.J.M. Oude Avenhuis 

Plaats: Tijd:  

Raadzaal 19.30 uur 
 

  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
 
Besluit: 

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.  
 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 6 september 2022 
 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
 

 Wethouder Bekhuis deelt mee dat m.b.t. de in juli 2022 aangenomen motie beeldkwaliteitsplan 
uitvoering wordt gegeven bij alle nieuwe beeldkwaliteitsplannen. 
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Wethouder Bekhuis geeft aan dat de raads- en commissieleden binnenkort uitgenodigd worden 
voor een themabijeenkomst rondom de stikstofproblematiek tezamen met de raden van de 
gemeenten Dinkelland, Losser en Oldenzaal waarbij een deskundige aanwezig is om de feiten en 
fabels rondom het thema te bespreken. 
 

5. Rondvraag 
 

 De heer ter Braak vraagt naar de stand van zaken m.b.t. het windbeleid in de gemeente Tubbergen 
en de te verwachten vervolgstappen. 
Wethouder Oude Avenhuis beantwoordt de vraag. 
 
De heer Oude Breuil inzake de beantwoording van de ontvangen vragen m.b.t. het AZC Albergen 



Wethouder Bekhuis beantwoordt de vraag. 
 
De heer Eidhof inzake de status Miets in Albergen. 
Wethouder Bekhuis beantwoordt de vraag. 
 
De heer Eidhof inzake de nieuwe Omgevingswet en het ter inzage leggen van plannen. 
Wethouder Bekhuis beantwoordt de vraag.  
 
De heer Te Kolsté doet een beroep op de wethouder om n.a.v. de vraag van de heer Ter Braak 
over het windbeleid op korte termijn met een plan te komen t.a.v. het windbeleid. 
 
De heer Hesselink inzake de toezegging vanuit het college m.b.t. energie-armoede. Wanneer wordt 
hierover meer bekend. 
Wethouder Oude Avenhuis geeft aan dat mogelijk eind deze week hierover meer informatie wordt 
verstrekt door wethouder Berning. 
 
De heer Oude Geerdink inzake de toezegging van wethouder Bekhuis over de lijst met 
ondernemers van de Krön 2. 
Wethouder Bekhuis beantwoordt de vraag en geeft aan de informatie z.s.m. toe te sturen. 
 
Mevrouw De Boer inzake het onderhoud van het fietspad naar Manderveen. 
Wethouder Oude Avenhuis geeft aan navraag te doen en de raadsleden vervolgens te informeren. 
 

6. Bestemmingsplan Buitengebied Landgoed Dikkersweg ong. 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

 
1. om op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van 

het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied, Landgoed Dikkersbosweg ong’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPDIKKERSBOSONG-VG01 met de bijbehorende bijlagen en 
bestanden gewijzigd vast te stellen;  

2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond 
met identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPDIKKERSBOSONG-VG01 vast te stellen;  

3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen;  
4. om het beeldkwaliteitsplan ‘Ontwikkeling landgoed Albergerveld – Dikkersbosweg 

Albergen’ als bedoeld in artikel 12a Woningwet vast te stellen;  
5. om zienswijzen over te nemen.  

 
De heer Oude Breuil vraagt naar de toetsingskaders m.b.t. dit plan en of het streekplan is 
ingetrokken.  
Wethouder Bekhuis geeft aan hierop terug te komen. 
 
De heer Oude Geerdink vraagt of de zienswijzen/zienswijzenota weer apart opgenomen kunnen 
worden bij het raadsvoorstel en niet zoals nu het geval is integraal op te nemen in het 
bestemmingsplan. 
 
Advies commissie:   
Het raadsvoorstel wordt als bespreekpunt voor de raadsvergadering van 25 oktober 2022 

geagendeerd.  
 

7. Bestemmingsplan Beekzijdeweg 33 en 35 
 

 De heer Heuvels en de heer Blankenvoort maken gebruik van het inspreekrecht en beantwoorden 
de vragen van de commissieleden 
 
Voorgesteld raadsbesluit  

 
1. om op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van 

het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het 
bestemmingsplan ‘Buitengebied, Beekzijdeweg 33 en 35’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPBKZIJDEWG33-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
gewijzigd vast te stellen;  

2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond 
met identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPBKZIJDEWG33-VG01 vast te stellen;  

3. om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 
4. om zienswijze(n) niet over te nemen.  



 

Mevrouw De Boer vraagt hoe de communicatie m.b.t. dit voorstel is verlopen richting de indieners 
van de zienswijze. 
Wethouder Bekhuis geeft aan een overzicht hiervan toe te sturen. 
 
De heer Ter Braak vraagt de wethouder om met de indieners van de zienswijzen en de indiener 
van het plan om een gesprek tot stand te brengen voor de volgende raadsvergadering. 
Wethouder Bekhuis zegt toe om met de bewoners in gesprek te gaan en zal de raadsleden 
hierover te informeren. 
 
Advies commissie:  
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 25 oktober 2022 

geagendeerd. 
 

8.  Duurzaamheidsfonds gemeente Tubbergen 2022 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

1. Instellen van het "Duurzaamheidsfonds Tubbergen 2022";  
2. de bij dit besluit behorende "Verordening Duurzaamheidsfonds Tubbergen 2022" vast te 

stellen;  
3. het "Intern procedurehandboek Duurzaamheidsfonds Tubbergen" vast te stellen;  
4. het plafond vast te stellen op € 500.000;  
5. af te wijken van de "nota geldleningen en garantstelling";  
6. de "Verordening Duurzaamheidsfonds Tubbergen 2022" op de voorgeschreven wijze te 

publiceren;  
 

Wethouder Oude Avenhuis deelt mee dat per abuis in de verordening een plafondbedrag van  
€ 850.000,-- is opgenomen, dit moet zijn € 500.000,--. De juiste versie van het raadsvoorstel ligt op 
25 oktober voor aan de gemeenteraad.  
 
Advies commissie:   
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 25 oktober 2022 

geagendeerd.  
 

9.  Sluiting 
 

 De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 

 
 


