Besluitenlijst van de raadscommissie,
gehouden op dinsdag 5 juli 2022, 20.00 uur.
Raadszaal gemeentehuis te Tubbergen

Voorzitter:
De heer S.W.J. Hesselink

Commissiegriffier
De heer F.R. Jansen

Aanwezig zijn de leden:
De heer J.J.B. Oude Geerdink (CDA)
De heer R.J.G. ter Braak (CDA)
De heer N.J.H. Kleijssen (CDA)
De heer L.W. Oosterik (CDA)
Mevrouw C.G.M. Luttikhuis-Nijhuis (CDA)
De heer F.H.J. Oude Breuil (CDA)
De heer C.M. Eidhof (Gemeentebelangen/VVD)
Mevrouw N.A. Haarman (Gemeentebelangen/VVD)
De heer J.G. Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)
De heer G. Hendriksen (Gemeentebelangen/VVD)
De heer G.M.J. Groothuis
(Gemeentebelangen/VVD)
De heer M.J.M. Oude Avenhuis (Keerpunt22)
De heer J.W.G. Oude Hendriksman (Keerpunt22)
De heer A.H.B. Plegt (Lokaal Sterk)
Mevrouw M.M.T. de Boer-Loman (Lokaal Sterk)
De heer R.G. Plegt (Lokaal Sterk)
De heer H. te Kolsté (PvdA)

Aanwezig van het college:
Mevrouw W.A.M. Haverkamp-Wenker,
burgemeester
Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo, wethouder
De heer E. Volmerink, wethouder
Mevrouw T.G.M. Vloothuis, wethouder

Afwezig zijn de leden:

Afwezig van het college:

Plaats:
Raadzaal

Tijd:
20.00 uur

1.

Opening en vaststellen agenda
De voorzitter opent de vergadering.
Besluit:
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

2.

Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 7 juni 2022
De besluitenlijst wordt vastgesteld.

3.

Mededelingen
Er zijn geen mededelingen.

4.

Informatie vanuit het college
Burgemeester Haverkamp deelt mede dat het kopje ‘participatie’ na de zomer zal worden
opgenomen in de raadsvoorstellen en momenteel in het systeem wordt gezet. Dit is ook afgestemd
met het bestuur van Dinkelland, dat eveneens een participatieparagraaf wil opnemen in de
raadsvoorstellen. De participatieparagraaf zal worden opgenomen conform de randvoorwaarden
die zijn afgesproken met de raad.
Wethouder Volmerink inzake de openstaande toezegging over Gazprom. Wethouder Volmerink
deelt mede dat de gemeente vanwege rijkswege van het Gazprom contract af moet en verwacht
dat met de nieuwe aanbesteding de meerprijs rond €22.000,- zal worden vanaf eind dit jaar t/m

2024. Dit wordt netjes verwerkt in de P&C-cyclus. Daarnaast heeft het college besloten om te gaan
werken met groen certificaten gezien de duurzaamheidsambitie, waarbij de kosten ongeveer op
€5.000,- worden geschat voor dezelfde periode. Vanaf 2025 volgt er weer een nieuwe
aanbesteding; naar verluidt volgt hierover nog een raadsbrief.
Wethouder Volmerink deelt mede dat deze week het laatste dorp is geweest met de inschrijflijsten
en dat de gemeente alle dorpen nu heeft gehad. Gemiddeld genomen van alle dorpen komt 80
procent van de inschrijvingen uit het dorp zelf, circa 10 procent komt uit de gemeente Tubbergen
maar niet zijnde uit het dorp zelf. Iets minder dan 10 procent komt van mensen van buiten de
gemeente Tubbergen, waarbij het met name gaat om een aantal inschrijvingen van naburige
gemeenten.
Wethouder Volmerink inzake de windmolens voor eigen voorzieningen op eigen erf in het
buitengebied. Wethouder Volmerink deelt mede dat dit destijds niet mocht , maar Gedeputeerde
Staten van Overijssel stelt voor om de provinciale omgevingsverordening te actualiseren waarbij dit
wel mogelijk wordt gemaakt. Het definitieve besluit volgt eind dit jaar in de Provinciale Staten.
Wethouder Volmerink deelt mede dat Keolis geen coronagelden meer krijgt om alle buslijnen in
dienst te houden. Er komen bezuinigingen, maar zoals het er nu voor staat komen er geen
bezuinigingen op de ritten dienstverlening in de gemeente Tubbergen.
5.

Rondvraag
De heer ter Braak merkt op dat de CDA fractie de laatste weken met regelmaat agrariërs aan de
telefoon heeft gehad, die niet alleen gefrustreerd en boos waren maar ook enigszins wanhopig
waren en vraagt of het college deze signalen herkent en erkent en of hier actie wordt ondernomen.
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag en laat weten dat de gemeente een aantal
groeperingen uit Tubbergen heeft uitgenodigd voor een gesprek.
De heer Oude Avenhuis vraagt of het mogelijk is om structureel geen reclamebelasting meer te
laten betalen.
Wethouder Vloothuis beantwoordt de vraag.
Mevrouw de Boer vraagt naar een update inzake de Oekraïense vluchtelingen: hoe is het met de
huisvesting van de Oekraïense vluchtelingen en is er al voldaan aan de vragen die een aantal
weken geleden gesteld zijn vanuit de gemeente (o.a. over een tolk en middelen).
Burgemeester Haverkamp beantwoordt de vraag.
Mevrouw de Boer vraagt of er een andere locatie op het oog is waar eventueel nog extra mensen
gehuisvest zouden kunnen worden, aangezien de Eeshof nu vol is.
Burgemeester Haverkamp beantwoordt de vraag.

6.

Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Haarbrinksweg 62 Geesteren’
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, Haarbrinksweg 62 Geesteren" met de identificatiecode
NL.IMRO.0183.BUIBPHAARBRINKSW62-VG01 met de bijbehorende bijlagen en
bestanden 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.BUIBPHAARBRINKSW62-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 Rood voor Rood beeldkwaliteitsplan voor de nieuw te bouwen woning, als bedoeld
als welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet, vast te stellen.
Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 12 juli 2022 geagendeerd.

7.

Bestemmingsplan ‘Buitengebied, Goudkampsweg 14 Hezingen’
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, Goudkampsweg 14 Hezingen" met de identificatiecode
NL.IMRO.0183.BUIBPGOUDKAMPSWG14-VG01 met de bijbehorende bijlagen en
bestanden vast te stellen;

2.
3.

om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond
met identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPGOUDKAMPSWG14-VG01 vast te stellen;
om in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen.

Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 12 juli 2022 geagendeerd.
8.

Afwijken beleid buitengebied met kwaliteit
Voorgesteld raadsbesluit
In te stemmen met een afwijking van het overgangsrecht in het beleid 'Buitengebied met kwaliteit'
om het plan voor Bovenbroeksweg 18 te Manderveen en het plan voor Hardenbergerweg 208 te
Langeveen af te ronden onder het oude beleid voor het buitengebied.
Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 12 juli 2022 geagendeerd.

9.

Vaststellen bestemmingsplan ''De Krön 2''
Voorgesteld raadsbesluit
1. 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 'De Krön 2' met de identificatiecode NL.IMRO.0183.HARBPDEKRON2VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen;
2. Op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met
identificatiecode NL.IMRO.0183.HARBPDEKRON2-VG01 vast te stellen;
3. In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen;
4. Het beeldkwaliteitsplan "De Krön 2" als bedoeld als welstandsnota ingevolge artikel 12a
Woningwet vast te stellen.
Toezegging wethouder Volmerink
Wethouder Volmerink geeft aan dat het bestemmingsplan en de bijlagen bij het raadsvoorstel ''De
Krön 2'' gewijzigd zullen worden. Dit betreft een kleine tekstuele aanpassing: een haag die staat
tussen de wadi en de eerste twee nieuwe gebouwen wordt verbreed met 1 meter. De correcte
stukken zullen worden toegevoegd aan de vergaderstukken voor de raadsvergadering van 12 juli
2022.
Mevrouw de Boer merkt op dat in het raadsvoorstel onder ‘aanleiding’ en ‘beoogd resultaat’
dezelfde tekst staat en geeft als aandachtspunt aan het college mee om in een raadsvoorstel niet
dezelfde termen voor dezelfde tekst te gebruiken.
Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 12 juli 2022 geagendeerd.

10.

Financiële tussenrapportage 2022-2026 gemeente Tubbergen
Voorgesteld raadsbesluit
1. De financiële tussenrapportage 2022-2026 gemeente Tubbergen vast te stellen en:
2. De begroting 2022 Inclusief de meerjarenbegroting aan te passen;
3. Het voordelige saldo over het jaar 2022 ten bedrage van € 458.000 te storten in de
algemene reserve en de mutaties tussen de verschillende reserves te verwerken;
Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 12 juli 2022 geagendeerd.

11.

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

