
 

 

Besluitenlijst Commissie Ruimte en Economie 
Maandag 4 februari 2019 om 19.30 uur 
Gemeentehuis Tubbergen, raadszaal 
 
Voorzitter       Griffier 
De heer H.H.W.Lentferink     De heer M.J.P. de Vet 
 
Aanwezig zijn de leden:     Aanwezig van het college: 
Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo, (CDA)    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 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. Olde Olthof, (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer J.B.H.T. Olde Olthof, plv. lid, (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer J.E.F. Harmelink, (PvdA) 
De heer M.J.B. Mensink, (Dorpen Centraal) t.m. agendapunt 4 
 
Afwezig zijn de leden:      Afwezig zijn de collegeleden: 
De heer H.J. Stevelink (CDA)     Mevrouw W.A.M. Haverkamp-Wenker 
De heer R.M.J. Lucas (Gemeentebelangen/VVD)  De heer R.H. de Witte 
De heer A.H.B. Plegt, (Dorpen Centraal) 
 
 

1 Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering.  
 
Besluit: 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2 Besluitenlijst en actielijst van de commissievergadering van 7 januari 2019 
 

 De besluitenlijst en actielijst wordt conform vastgesteld. 
 

3 Mededelingen 
 

 Wethouder Bekhuis deelt mee dat er vorige week een sprintsessie Warmtetransitie in Noord-
Oost Twents-verband is geweest. Het verslag hiervan wordt aan de commissieleden 
toegestuurd. 
 
Wethouder Volmerink licht de stand van zaken rondom het fietspad Manderveen toe. 
 

4 Rondvraag 
 

 De heer Harmelink vraagt of het klopt dat er voor het bestemmingsplan “de Esch” één 
aannemer is en of het college niet overwogen heeft deze gronden zelf aan te kopen en te 
verkopen.  
De vraag wordt voorgelegd aan de portefeuillehouder, wethouder De Witte. 
 
De heer Harmelink vraagt naar aanleiding van Raadsbrief 4 Vergunningverlening en 
Handhaving, blz 15 : in 2018 is er te weinig gecontroleerd op bouwvergunningen en dat er 
daardoor grote risico’s gelopen zijn.  
De vraag wordt voorgelegd aan de portefeuillehouder, burgemeester Haverkamp. 
 
De heer Weersink vraagt naar de mogelijkheid tot het gratis laten plaatsen van een 
elektrische laadpaal.  



 

 

Wethouder Bekhuis antwoord dat Tubbergen niet aan deze aanbesteding heeft meegedaan 
en reeds eigen laadpalen heeft. 
 
De heer A.H.L. Oude Vrielink vraagt over de mogelijkheid tot het plaatsen van een kleine 
windmolen bij een boerderij.  
Wethouder Bekhuis antwoordt dat het plaatsen van kleine windmolens in de gemeente 
Tubbergen niet mogelijk is omdat Tubbergen valt onder de regels van het Nationaal 
Landschap. 
 
De heer Eidhof vraagt om een overzicht van de staat van de bermen van de Tichelweg.  
Wethouder Volmerink zegt toe dat er een overzicht teruggekoppeld wordt. 
 
De heer S. Olde Olthof vraagt naar de mogelijkheid groene stroom van windmolens net over 
de Duitse grens te importeren.  
Wethouder Bekhuis geeft aan dat dit op grond van Europese wetgeving niet mogelijk is.  
 

5 Informatie vanuit het college 
 

 Er is geen aanvullende informatie vanuit het college. 
 

5 a Presentatie Duurzaamheidsfond 
 

 Mevrouw C. Landewé van Noaberkracht en de heer G. Hoek, fondsmanager gemeente 
Losser & Oldenzaal verzorgen de presentatie. 
 
Naar aanleiding van de presentatie en de reacties vanuit de commissie zal een raadsvoorstel 
hierover verder worden voorbereid door het college. 
 

6 Nota Stimuleringsregeling Binnenstedelijke herontwikkeling 
 

 De nota wordt besproken. Aangezien de fractie Dorpen Centraal niet meer aanwezig is wordt 
besloten het voorstel als “bespreekstuk te agenderen. 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
vaststelling van de nota Stimuleringsregeling Binnenstedelijke Herontwikkelingen. 
 
Advies commissie:  
De Nota Stimuleringsregeling Binnenstedelijke herontwikkeling agenderen voor de 
raadsvergadering van 25 februari 2019 als bespreekstuk. 
 

7 Sluiting 
 

 De voorzitter sluit de vergadering. 
 

 
  



 

 

BIJLAGE : Actielijst commissie Ruimte en Economie 
 

Actor Activiteit Termijn Afgehandeld ja/Nee 

Wethouder Volmerink Evaluatie Verordening 
Starterslening gemeente 
Tubbergen 2019 

2019 Nee 

    

 


