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RAADSVOORSTEL    
 
 
Datum: 4 maart 2016 
Nummer: 12A                                   
Onderwerp: Vaststellen Structuurvisie gemeente Tubbergen “Op en top Tubbergen”. 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
Vaststelling Structuurvisie Gemeente Tubbergen “Op en top Tubbergen” 
 
Samenvatting van het voorstel 
De structuurvisie is hét strategisch document waarin richting wordt gegeven op het gebied van 
ruimtelijke ordening én andere beleidsvelden. De wettelijke basis voor de structuurvisie is gelegen in 
de Wet ruimtelijke ordening.  
Voorgesteld wordt voor de gemeente Tubbergen de structuurvisie vast te stellen.  
 
Aanleiding voor dit voorstel 
De gemeente is op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening verplicht één of meer 
structuurvisies te hebben voor het gehele gemeentelijke grondgebied. 
Belangrijker is dat de structuurvisie een actueel strategisch beleidsdocument is, waarin belangen 
worden gedefinieerd en ruimtelijke keuzes worden uitgewerkt, die gebaseerd zijn op sociaal-
maatschappelijke -, demografische - en ruimtelijke ontwikkelingen en trends. 
De structuurvisie is daarmee het overkoepelende document, waarin op strategisch niveau de 
ontwikkeling van de gemeente zijn geschetst.  
Andere (ruimtelijke) documenten, zoals bestemmingsplannen, zullen hierop aansluiten. 
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Met een door uw raad vastgestelde structuurvisie  wordt een regie-instrument verkregen voor de 
ruimtelijke ordening (in de nieuwe werkelijkheid: naweeën economische crisis, de komende 
demografische veranderingen (ontgroening en vergrijzing) en de veranderde rol van de overheid in 
deze nieuwe werkelijkheid (meer faciliterend en regisserend dan zelf ontwikkelend en realiserend). 
Hierbij is de rol van de gemeente gericht op het geven van de bandbreedte van de afwegingskaders 
en het stimuleren en uitnodigen van particuliere partijen. 
Dit past geheel binnen het coalitieakkoord Wat Moed. Dat Moet. Hierin wordt uitgegaan van de kracht 
van de samenleving door samen met inwoners, bedrijven etc. nieuwe kansen te ontdekken en te 
benutten. 
Daarnaast geeft de structuurvisie de basis voor het toepassen van kostenverhaal als bedoeld in de 
Grondexploitatiewet en wordt het KGO beleid hierin verankerd. Naast het bestaande KGO-fonds dient 
daartoe het fonds Kwaliteitsimpuls ingesteld te worden (ten behoeve van eventueel te storten 
bedragen in het kader van anterieure overeenkomsten). 
 
De rode draad van de voorliggende structuurvisie betreft de begrippen ‘sociaal’, ‘vitaliteit’ en ‘ruimte’. 
Deze begrippen sluiten goed aan bij de thema’s die centraal staan in het coalitieakkoord 2014-2018. 
Deze begrippen beïnvloeden elkaar continu en alleen in een goede balans dragen ze bij aan 
leefbaarheid, vitaliteit en (ruimtelijke) kwaliteit. Deze begrippen  hebben in deze structuurvisie een plek 
gekregen in de drie hoofdkeuzes: een vitale sociale infrastructuur, economische dynamiek en vitaliteit 
en ruimtelijke kwaliteit en duurzaamheid. Het coalitieakkoord 2014-2018 heeft een opbouw die 
inmiddels is door vertaald in de structuur van de drie programma’s, waarbinnen maatschappelijke 
effecten worden nagestreefd: Omzien Naar Elkaar, Krachtige Kernen en Economische Kracht & Werk. 
Nu deze programma’s onder andere streven naar  het vergroten van een aantrekkelijk woon- en 
leefklimaat,  resp. het versterken, verbinden en vernieuwen van de recreatieve voorzieningen, het 
behoud en versterking van werkgelegenheid, respectievelijk het versterken en behouden van de 
zelfredzaamheid is daarmee het onlosmakelijke verband tussen coalitieakkoord en programma’s 
enerzijds en de structuurvisie anderzijds geborgd. 
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Externe communicatie 
De concept structuurvisie is voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. 
In die periode is ook het maatschappelijk middenveld geraadpleegd, in een specifieke bijeenkomst. 
Hierbij moet gedacht worden aan een brede vertegenwoordiging: dorpsraden, buurgemeenten, 
bedrijvencontact Tubbergen, woningbouwcorporatie, zorgverleners, overkoepelende 
ondernemersvereniging, seniorenraad, vertegenwoordiging recreatie en toerisme, e.d. 
Tijdens de inspraakperiode is ook een “inloopuurtje” gehouden voor mensen uit de samenleving met 
vragen over de concept structuurvisie. 
 
Zienswijzen 
Er zijn gedurende de reactieperiode 9 reacties ontvangen. Onderdelen van de zienswijzen zijn 
aanleiding geweest tot het aanpassen van kaartmateriaal alsmede van enkele teksten. Dit alles ter 
verduidelijking; er is geen sprake van inhoudelijke aanpassingen van de visie.  
 
 
Uitvoering 
De visie heeft een looptijd van 10 á 15 jaar. Dit betekent niet dat gedurende die periode de visie 
inhoudelijk niet aangepast kan worden. Juist vanwege de snel veranderende sociaal-maatschappelijke 
omstandigheden, is periodieke tussentijdse actualisatie noodzakelijk.  
Zodra de structuurvisie is vastgesteld, is het de bedoeling dat eens in de zoveel tijd (bijvoorbeeld eens 
in de 4 jaar) de visie geactualiseerd wordt. 
 
 
Bijlagen 
De bij dit voorstel behorende bijlagen zijn de vast te stellen gemeentelijke structuurvisie I16.007319, 
het bijlagenboek I16.007320 en de Zienswijzenota I16.005753. 
 
 
Voorstel 
Wij stellen u voor te besluiten conform het bijgevoegde ontwerpraadsbesluit. 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tubbergen, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
drs. ing. G.B.J. Mensink mr. M.K.M. Stegers 
 

 

Vergadering presidium op 22 februari 2016 

Besluit presidium: X om advies naar cie. R. en E.  
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
naar raad ter kennisname 
anders, namelijk: 

o 

o 

o 

 

Vergadering  cie. R. en E. op 7 maart 2016 

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  
advies het voorstel af te wijzen 
anders, namelijk: bespreekstuk 

o 

x 

Opmerkingen: 
 

Paraaf van de 
Commissiegriffier: 

 



 

   

 

 
 
CONCEPT  
RAADSBESLUIT   
 
 
Datum: 4 maart 2016 
Nummer: 12B                                  
 
Onderwerp: Vaststellen Structuurvisie gemeente Tubbergen “Op en top Tubbergen”. 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 maart 2016,  
nr. 12A;  
 
gelet op het advies van de commissie Ruimte en Economie van 7 maart 2016 ; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4  van de Algemene 
wet bestuursrecht  
 
B E S L U I T: 
 

1. Op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de papieren en digitale versie 
van de structuurvisie gemeente Tubbergen “Op en top Tubbergen” met de identificatiecode 
(NL.IMRO.0183.1002222-vg01) met bijbehorende bijlage vast te stellen; 

2. Op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 

identificatiecode “o_NL.IMRO.0183.1002222.dxf” vast te stellen; 

3. Het fonds Kwaliteitsimpuls in te stellen (ten behoeve van eventueel te storten bedragen in het 

kader van anterieure overeenkomsten). 
4. Ten aanzien van de ingediende zienswijzen te beslissen overeenkomstig de conclusies in de 

Zienswijzenota ontwerpstructuurvisie Tubbergen” en de indieners van de zienswijzen 

schriftelijk op de hoogte stellen; 

5. De ambtshalve wijzigingen zoals omschreven in de Zienswijzenota ontwerpstructuurvisie 

Tubbergen” over te nemen. 
 
 
Aldus besloten in de openbare  
vergadering van 14 maart 2016 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers 



 

   

 

 
 
GEAMENDEERD 
RAADSBESLUIT   
 
 
Datum: 4 maart 2016 
Nummer: 12B                                  
 
Onderwerp: Vaststellen Structuurvisie gemeente Tubbergen “Op en top Tubbergen”. 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 4 maart 2016,  
nr. 12A;  
 
gelet op het advies van de commissie Ruimte en Economie van 7 maart 2016 ; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening en afdeling 3.4  van de Algemene 
wet bestuursrecht  
 
B E S L U I T: 
 

1. Op grond van artikel 2.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) de papieren en digitale versie 
van de structuurvisie gemeente Tubbergen “Op en top Tubbergen” met de identificatiecode 
(NL.IMRO.0183.1002222-vg01) met bijbehorende bijlage vast te stellen, met dien verstande 
dat in het document "Op en top Tubbergen, Structuurvisie gemeente Tubbergen” 
(Documentnr. I16.007319) paragraaf 3.6.2 de 2

e
 alinea vervalt en de afbeelding op pagina 36 

vervalt; 

2. Op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 

identificatiecode “o_NL.IMRO.0183.1002222.dxf” vast te stellen; 

3. Het fonds Kwaliteitsimpuls in te stellen (ten behoeve van eventueel te storten bedragen in het 
kader van anterieure overeenkomsten). 

4. Ten aanzien van de ingediende zienswijzen te beslissen overeenkomstig de conclusies in de 
Zienswijzenota ontwerpstructuurvisie Tubbergen” en de indieners van de zienswijzen 

schriftelijk op de hoogte stellen; 

5. De ambtshalve wijzigingen zoals omschreven in de Zienswijzenota ontwerpstructuurvisie 

Tubbergen” over te nemen. 
 
 
Aldus besloten in de openbare  
vergadering van 14 maart 2016 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de raadsgriffier de voorzitter 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers 
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