
 

 

 
 
Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimte en Economie,  
gehouden op maandag 3 december 2018 om 19.30 uur. 

 
Voorzitter: 

De heer H.H.W. Lentferink 

Griffier: 

de heer L. Legtenberg  
  
Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 

Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis 

De heer A.H.M. Eidhof (CDA) De heer E.J. Volmerink 
De heer A.H.L. Oude Vrielink (CDA)  
De heer J.A.B. Oude Vrielink (CDA)  
De heer H.J. Stevelink (CDA)  
De heer W.J.G. Weerink (CDA)  
De heer G.J.H. Weersink (CDA)  
De heer H.J Booijink (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer G.M.J. Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer S.H.M Olde Olthof (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer J.E.F. Harmelink  (PvdA)  
De heer H. Wessels (PvdA)  
De heer M.J.B. Mensink ( Dorpen Centraal)  
De heer A.H.B. Plegt (Dorpen Centraal)  
  
Afwezig zijn de leden: Afwezig van het college: 

De heer R.M.J. Lucas (Gemeentebelangen/VVD) Mevrouw W.A.M. Haverkamp-Wenker 
 De heer R.H. de Witte  
  
  
Plaats:  

Raadszaal  
  

1. Opening en vaststellen agenda 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

De agenda wordt conform vastgesteld.  
 

2. Besluitenlijst en de actielijst van de commissievergadering van 19 november 2018  

 Besluit: 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 
 
De actielijst is afgehandeld. Op voorstel van de voorzitter wordt een nieuw punt aan de actielijst 
toegevoegd. Dat betreft de evaluatie van de Verordening starterslening gemeente Tubbergen 2019 in 
het jaar 2019.  
 

3. Mededelingen 

 Er zijn geen mededelingen. 

4. Rondvraag 

 De heer Harmelink vraagt of er voor het kappen van bomen in de omgeving van de Hooidijk te Vasse 
een omgevingsverguning is aangevraagd door of verleend aan Staatsbosbeheer. Hij stelt dat de 
commissie is toegezegd dat zij daarover tijdig zou worden geïnformeerd. Wethouder Volmerink zegt toe 
navraag te doen naar het toepasselijke regime – al dan niet Boswet- omtrent de status van het vellen 
van de betreffende houtopstanden. 
 
De heer Harmelink vraagt naar een aanvraag om omgevingsvergunning voor een kantoorunit van 
Steggink Infra op agrarische gronden (naast een perceel met woonbestemming). Wethouder Volmerink 
zegt toe in de ambtelijke organisatie navraag naar de omgevingsvergunning te zullen doen. 
 
De heer Stevelink vraagt naar de sanering van NAM-locaties. Meer in het bijzonder vraagt hij of een 
“totale sanering” van de locatie Boortorenweg nog aan de orde kan komen, of dat de werkzaamheden 
begrensd zijn tot de sanerende maatregelen die nu genomen worden.  Wethouder Volmerink geeft aan 
dat thans sprake is van een spoedsanering, buiten het verharde oppervlak. Op dit moment wordt 
uitsluitend vervuilde grond gesaneerd. De sanering van de put en het volledig oppervlak is nu niet aan 
de orde. De wethouder dringt aan op een totale ontmanteling als de put niet meer gebruikt wordt.  



 

De volledige (audiovisuele) weergave van deze commissievergadering vindt u op de website van de 
gemeente Tubbergen, in het raadsinformatiesysteem: https://bestuur.tubbergen.nl 

 
 

De heer Eidhof roept de wethouder op om ook de wens onder den aandacht te brengen locaties die 
“slapende worden gehouden” te saneren. De wethouder geeft aan dat de put op de ontmantelingslijst 
staat, maar dat het moment waarop dat plaatsvindt in overleg tussen de NAM en het Ministerie of de 
Provincie Overijssel bepaald wordt. 
 
De heer Weerink vraagt of de gemeente Tubbergen betrokken is bij overleg inzake 
verkeersproblematiek rondom de autosnelweg A35/A1 (knooppunt Azelo/Buren), met het oog op de 
ontsluiting via Zenderen.  De wethouder geeft aan dat overleg plaatsvindt met de gemeenten waarin het 
wegvlak gelegen is. Met het oog op de toekomst van de leefbaarheid van Zenderen vindt onderzoek 
naar de ontsluiting plaats, waarbij getracht wordt om de ontsluiting Zenderen bij een oplossing voor de 
verkeersproblematiek A1/A35 te betrekken. Tubbergen zet zich met een aantal gemeenten in om dit 
hoger op de agenda van het Rijk te verkrijgen. 
  

5. Informatie vanuit het college 

 Er is geen aanvullende informatie uit het college. 

6. Presentatie beleid zonnevelden 

 Mevrouw T. Snoeijink (beleidsmedewerker Noaberkracht Dinkelland Tubbergen) 
en mevrouw M. van Nieuwkuijk (energietransitie-regisseur NO-Twente) verzorgen een presentatie over 
het ter inzage liggende ontwerpbeleid omtrent de aanleg van zogenoemde zonnevelden.  Tezamen met 
wethouders mevrouw Bekhuis en de heer Volmerink beantwoorden zij de vragen van de commissie. 
 

7. Vaststellen Strategisch Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan Tubbergen (2018). 

 Alvorens tot behandeling van het raadsvoorstel over te gaan, vindt er een presentatie van de heer J. 
Beekman, medewerker in dienst van Noaberkracht Dinkelland Tubbergen, plaats.  
 
Voorgesteld raadsbesluit 

De raad wordt voorgesteld om tot vaststelling van het "Strategisch Gemeentelijk Verkeer- en  
Vervoerplan voor Tubbergen (2018)" te besluiten. Tevens wordt voorgesteld om het “GVP Tubbergen 
2004-2014” - inclusief de actualisatie -  in te trekken.   
 
Besluit: 

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 17 december 
2018.  
 

8. Actualisatie grondprijzen kalenderjaar 2019. 

 Voorgesteld raadsbesluit 

De raad wordt voorgesteld tot vaststelling van de grondprijzen voor het kalenderjaar 2019. 
 
Behandeling: 

Wethouder Volmerink zegt toe voor de raadsvergadering een aanvullende toelichting te geven op de 
staffeling van grondprijzen voor kavels groter dan 700 m².  Tevens zal hij nader ingaan op het 
onderscheid in de prijsstijging tussen kleine kernen en grote kernen. 
 
Besluit: 

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 17 december 
2018.   
 

9. Vaststellen van de Verordening Blijverslening. 

 Voorgesteld raadsbesluit 

De raad wordt voorgesteld tot vaststelling van de Verordening Blijverslening. 
 
Besluit: 

Het raadsvoorstel wordt geagendeerd als hamerstuk  voor de raadsvergadering van 17 december 2018.  

10. Sluiting 

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

 

 
Bijlage: Actielijst Ruimte en Economie 
 

Openstaande acties: 
 
 Actor Activiteit Termijn Afgehandeld 

ja/nee 

 Wethouder Volmerink Evaluatie Verordening Starterslening 
gemeente Tubbergen 2019 

2019 nee 

 
 


