
 
Besluitenlijst van de commissie Omgeving en Economie,                                        
gehouden op dinsdag 10 januari 2023, 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 R.B.C. Tijhuis (CDA)  
De heer C.M. Eidhof (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) 
Mevrouw C.B.M. Heithuis-Booijink (Lokaal Sterk)  
Mevrouw K.A. Voets (PvdA)  
De heer H. te Kolsté (PvdA)  
 

Aanwezig van het college: 

Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis 
 

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 december 2022 
 

 De besluitenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
 

 De heer Eidhof doet een mededeling over een wijziging van zijn functie. 
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Geen. 
 

5. Terugkoppeling Verbonden partijen, deelnemingen en Twenteraad 
 

 Geen. 
 

6. Rondvraag 
 

 Mevrouw De Boer vraagt om een update van de wethouder rondom het ACZ Albergen, de 
landelijke berichtgeving voor meer asielzoekers in alle gemeenten en de opvang van Oekraïense 
vluchtelingen in Hotel Tubbergen. 
Wethouder Bekhuis beantwoordt de vraag. 
 
De heer Te Kolsté vraagt n.a.v. reclame op de openbare reclameborden over het online gokken of 
bepaalde uitingen op de reclameborden in het reclamebeleid zijn uitgesloten.  
Wethouder Bekhuis geeft aan dat de vraag op een later moment wordt beantwoord. 



 

7. Bestemmingsplan Hooidijk te Vasse 
 

 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 "Hooidijk te Vasse" met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.VASBPHOOIDIJK-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.VASBPHOOIDIJK-VG01 vast te stellen; 

3. 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 31 januari 2023 

geagendeerd 
 

8. Bestemmingsplan Hondebrink, Mariaparochie 
 

 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 "Hondebrink, Mariaparochie" met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.MARBPHONDEBRINK-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.MARBPHONDEBRINK-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 "locatie De Brink" voor de nieuw te bouwen woningen, als 

bedoeld als welstandsnota ingevolge artikel 12a Woningwet, vast te stellen. 
 
Advies commissie 
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 31 januari 2023 

geagendeerd. 
 

9. Beleidsnota geluid bij evenementen in de gemeente Tubbergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

1. Intrekken van "Bijlage 4 Nota geluid en evenementen" daterend 5 mei 2008 dat onderdeel 
uit maakt van het Gebiedsgericht geluidsbeleid dat door de raad is vastgesteld op 9 maart 
2009. 

2. Vast te stellen van de "beleidsnota geluid bij evenementen in de gemeente Tubbergen" 
(die als bijlage aan dit raadsvoorstel is toegevoegd).  

 
Advies commissie 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 31 januari 2023 

geagendeerd. 
 

10.  Sluiting 
 

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

 
 


