
 
Besluitenlijst van de commissie Omgeving en Economie,                                        
gehouden op dinsdag 6 december 2022, 19.30 uur. 
Raadszaal gemeentehuis te Tubbergen  
 
 

Voorzitter: 

De heer H. Wessels 

Commissiegriffier  

Mevrouw G.M.M. Schreijer 
 

Aanwezig zijn de leden: 

De heer J.A.B. Oude Vrielink (CDA) 
De heer R.J.G. ter Braak (CDA)  
De heer F.H.J. Oude Breuil (CDA) 
De heer L.P. Stamsnieder (CDA) 
De heer C.M. Eidhof (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer G.J. 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) 
Mevrouw M.M.T. de Boer-Loman (Lokaal Sterk) 
De heer A.G. Veldhuis (Lokaal Sterk) 
De heer R.G. Plegt (Lokaal Sterk) 
Mevrouw K.A. Voets (PvdA) 
De heer H. te Kolsté (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 4 oktober 2022 
 

 De besluitenlijst wordt vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
 

 De heer Groothuis geeft aan dat hij om mogelijke schijn van belangenverstrengeling te voorkomen 
bij agendapunt 9. bestemmingsplan Buitengebied, Westermatenweg 8b Haarle en Veeneggeweg 
24 Geesteren plaatsneemt op de publieke tribune. Dit geldt tevens voor mevrouw Voets en de heer 
Te Kolsté. 
 
Mevrouw Bekhuis inzake de raadsbrief vanuit de gemeente Dinkelland over de crisisnoodopvang.  
De gemeente Dinkelland neemt de noodopvang van Losser niet over omdat de beoogde locatie 
niet beschikbaar is per 1 januari a.s. Er zal gezocht worden naar een nieuwe locatie. 
Mevrouw De Boer vraagt om de hoogte te worden gesteld bij nieuwe ontwikkelingen. 
Wethouder Bekhuis zegt toe de raadsleden nader te informeren. 
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Geen. 
 

5. Rondvraag 
 



 Mevrouw Voets vraagt naar het beleid van de gemeente Tubbergen m.b.t. kleine windmolens 
Wethouder Avenhuis beantwoordt de vraag . 
 
Mevrouw De Boer inzake Wsw’ers en de ongelijkheid in beloning. Het schijnt dat ambtelijke 
collega’s een eindejaarsuitkering ontvangen en dat de Wsw’ers daar niet voor in aanmerking 
komen. 
Wethouder Bekhuis geeft aan de vraag mee te nemen naar wethouder Berning. Zij zal de vraag op 
een later moment beantwoorden. 
 
Mevrouw Voets vraagt naar het beleid m.b.t. de openbare laadpalen. 
Wethouder Oude Avenhuis beantwoordt de vraag. 
 
De heer Te Kolsté stelt een aanvullende vraag m.b.t. dit onderwerp. 
Wethouder Oude Avenhuis beantwoordt de vraag. 
 

6. Aankoop grond toekomstige woningbouwontwikkelingen in Geesteren 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

In te stemmen met het beschikbaar stellen van het benodigde krediet ter grootte van € 365.400,- 
ten behoeve van de aankoop van de strategische gronden in Geesteren. 
 
De heer Stamsnieder vraagt de wethouder om t.a.v. deze ontwikkelingen het gesprek aan te gaan 
met Stevo en de werkgroep multifunctionele accommodatie.  
 
Advies commissie 
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2022 

geagendeerd 
 

7. Bestemmingsplan Albergen, Hobergenstraat 11 
 

 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 ‘Albergen, Hobergenstraat 11’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.ALBBPHOBERGNSTR11-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.ALBBPHOBERGNSTR11-VG01 vast te stellen;  

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

  
De heer Olink maakt gebruik van het inspreekrecht en beantwoordt vragen van de commissieleden. 
 
De heer Veldhuis vraagt naar de visie van de wethouder m.b.t. het aantal parkeerplaatsen in 
nieuwe ontwikkelingsplannen. Wethouder Bekhuis geeft aan hier op een later moment op terug te 
komen. 
 
De heer Oude Breuil vraagt naar de planning m.b.t. de rioolrenovatie.  
Wethouder Oude Avenhuis zegt toe deze toe te sturen. 
 
Advies commissie 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2022 

geagendeerd 
 

8. Bestemmingsplan Buitengebied Rood voor Rood op 6 locaties 
 

 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, Rood voor Rood op 6 locaties” met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPRVR6LOCATIES-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.BUIBPRVR6LOCATIES-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 als bedoeld in artikel 12a Woningwet vast te stellen; 
5. om zienswijze(n) niet over te nemen. 



Advies commissie 
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2022 

geagendeerd. 
 

9. Bestemmingsplan Buitengebied Westermatenweg 8b Haarle en Veeneggeweg 24 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, Westermatenweg 8b Haarle en Veeneggeweg 24 
Geesteren" met de identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPWESTM8VEENE24-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.BUIBPWESTM8VEENE24-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; 
5. om de zienswijze niet over te nemen. 

 

Mevrouw Voets en de heren Groothuis en Te Kolsté nemen plaats op de publieke tribune. 
 
Advies commissie 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2022 

geagendeerd. 
 

10. Grondcomplexen Bessentuin fase 3 en Schoollocatie Manderveen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

In te stellen van een grondcomplex Bessentuin fase 3 en een grondcomplex Schoollocatie 
Manderveen en de bijbehorende grondexploitaties vast te stellen. 
 

De heer Ter Braak vraagt om aan het voorstel op pag. 2 onder het kopje Gronduitgifte aan de tekst 
toe te voegen mits er geen zienswijzen, bezwaren worden ingediend op de schoollocatie. Mocht dit 
wel het geval zijn gaat de ontwikkeling en de gronduitgifte van de Bessentuin fase 3 gewoon door: 

Wethouder Bekhuis geeft aan het antwoord op deze vraag uit te zoeken en hierop terug te komen. 
 
De heer Oude Geerdink vraagt van welke m² meterprijs is uitgegaan bij dit plan?  
Wethouder Bekhuis zegt toe de opbouw van de uitgifteprijs toe te sturen. 
 
Advies commissie 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2022 

geagendeerd. 
 

11. Grondprijzen kalenderjaar 2023 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

Vast te stellen de grondprijzen voor het kalenderjaar 2023. 
 
De heer Oude Geerdink vraagt op basis van welke criteria wordt de verdeling “groot-middelgroot-
klein” gemaakt m.b.t. de particuliere grondprijzen. 
Wethouder Bekhuis beantwoordt de vraag en zegt toe het raadsbesluit van 2021 m.b.t. deze 
verdeling toe te sturen. 
 
Advies commissie 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 20 december 2022 

geagendeerd. 
 

12.  Sluiting 
 

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

 
 


