
 

NOTULEN van de openbare vergadering van de raad der gemeente Tubbergen, 
gehouden op maandag 22 februari 2016, aanvang 19.30 uur, in de 
raadszaal van het gemeentehuis, Raadhuisplein 1, Tubbergen.

Aanwezig: De voorzitter: mr. M.K.M. Stegers, burgemeester 
griffier: mevrouw H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar
Leden: mw. J. Aalderink-Büter, mw. U.M.T. Bekhuis-Groothuis, mw. H.M.N. 
Berning-Everlo, R.J.G. Booijink, A.G.E. Busscher, mw. J.C. Detert Oude 
Weme-Oude Rengerink, P.H.G.M. Hannink, mw. A.B.E.G. Kemperink, B.G.M. 
Olde Hampsink, L.W. Oosterik, G.J. Ophof, H.B.J. Oude Luttikhuis, H.A.M. 
Plegt, mw. K.A.M. Reinerink-Hutten, L.P. Stamsnieder, H.J. Stevelink, mw. E. 
Veenhuis, W.J.G. Weerink en H. Wessels

Op uitnodiging van 
de raad aanwezig:

Wethouders T. Vleerbos, E. Volmerink, R.H. de Witte

Afwezig:

Agendapunt 1: Opening
De voorzitter: Dames en heren, mag ik u uitnodigen om met mij te gaan staan voor het lezen van het 
openingsgebed? 
De vergadering is geopend. Hartelijk welkom allen. De raad is vanavond compleet. Ook de publieke 
tribune is weer compleet. 

Agendapunt 2: Vaststellen agenda
De voorzitter: We hebben een lange agenda. Er zijn drie moties Vreemd aan de orde van de dag. De 
eerste is Stop afvalwaterinjectie, de tweede is de motie tegen de aanstaande bezuinigingen bij politie 
basisteam Noordoost Twente en de derde is een motie Bestuursopdracht Economie en Arbeidsmarkt. 
Het voorstel is om die te behandelen als agendapunt 8a, 8b en 8c. Kunt u daar mee instemmen. 
De agenda is hiermee vastgesteld. 

Agendapunt 3: Mededelingen
De voorzitter: Ik geef het woord aan de heer Oude Luttikhuis die een mededeling gaat doen over het 
overleg met de auditcommissie en de accountant. 

De heer Oude Luttikhuis: Ten opzichte van vorig jaar komen dezelfde zaken naar voren en is er 
relatief weinig verbetering in dezen. Daarnaast licht met name het sociaal domein behoorlijk op. Een 
aantal risico’s met betrekking tot het niet tijdig opleveren van stukken van derde partijen kan er zelfs 
toe leiden dat de goedkeurende verklaring van de gemeente Tubbergen in gevaar zou kunnen komen. 
Daarnaast geldt dit ook voor de Sociale Verzekeringsbank. Vanuit de publicaties die er zijn geweest 
rondom de Sociale Verzekeringsbank blijkt dat een goedkeurende verklaring van de accountant zeer 
waarschijnlijk niet in het verschiet zal liggen waardoor ook dit negatief effect zal hebben op de 
eventuele goedkeurende verklaring van de gemeente Tubbergen. Dat zijn eigenlijk de hoofdpunten die 
ik daar in wil behandelen. Daarnaast hebben we met de interne accountant van de gemeente 
Tubbergen, de heer Hellemons, hebben we ook het interim controleplan doorgelopen. Het interim 
controleplan dekt met name de hiaten die de externe accountant signaleert ook op hoofdlijnen af. Dat 
betekent dat daar ook intern de focus op is gericht. Met die wetenschap kunnen wij als auditcommissie 
met betrekking tot de tussentijdse controle op dit moment al positief zijn. Met de waarschuwende 
vinger van de externe accountant rondom die goedkeurende verklaring die waarschijnlijk niet in het 
verschiet zal liggen, kunnen wij tevreden zijn. 

De voorzitter: Dank u wel, nog anderen van de auditcommissie die daar iets aan toe te voegen 
hebben? De wethouder nog? Nee, het kan niet mooier. Nog andere mededelingen? Dan gaan we 
door.

Agendapunt 4: Vragenuurtje



De voorzitter: Dan komen we nu toe aan het vragenuurtje. Er zijn tijdig twee vragen ingediend. Ze 
kunnen dus nu worden behandeld. De eerste vraag is van het CDA.

De heer Booijink: Mijn vragen hebben als onderwerp beschikbaarheid van contant geld binnen onze 
kernen. Een korte inleiding. Er vinden momenteel besprekingen plaats over het uit de roulatie nemen 
van de enige pinautomaat in de kern Vasse. In de toekomst zal dit naar verwachting ook gebeuren in 
de overige kleine kernen binnen onze gemeente. Dit vinden wij als CDA een ernstige bedreiging voor 
de leefbaarheid. De provincie Overijssel heeft een onderzoek gedaan naar de bereikbaarheid van 
geldautomaten. De overheid, de politiek en de banken hanteren het uitgangspunt dat in principe voor 
iedereen binnen 5 kilometer een geldautomaat beschikbaar moet zijn. Naar aanleiding van deze 
inleiding wil ik het college de volgende drie vragen stellen: 

Onderwerp: Beschikbaarheid contact geld binnen onze kernen

Aan de voorzitter van de raad,

De raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen op 22 februari 2016

Vragen gericht aan het college van Burgemeester en Wethouders

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen aan het college:

1. Bent u op de hoogte dat er besprekingen plaatsvinden over het verdwijnen van geldautomaten 
binnen onze gemeentegrenzen?

2. Bent u op de hoogte van de 5 km-norm en bent u bereid om zich tot het uiterste toe in te spannen 
deze norm minimaal te laten hanteren voor alle inwoners binnen onze gemeente Tubbergen?

3. Bent u bereid om het de provincie Overijssel in contact te treden en gezamenlijk te zoeken naar 
mogelijke oplossingen voor de omschreven problematiek?

Toelichting: Het voorzieningenniveau in een woonplaats is een belangrijke factoor voor de 
leefbaarheid. De provincie Overijssel heeft onderzoek gedaan nar de bereikbaarheid van de 
geldautomaten binnen de provincie. De overheid, politiek en banken hanteren het uitgangspunt dat in 
principe voor iedereen binnen 5 kilometer een geldautomaat beschikbaar moet zjin. In Twente komen 
momenteel nauwelijks gebieden zonder dekking voor. Echter, er zijn momenteel gesprekken gaande, 
in tenminste één van onze kernen, waarbij er sprake van is dat aan het eind van dit jaar er geen 
mogelijkheid meer bestaat om contant geld te pinnen. De geldautomaat zal dan namelijk niet meer 
door de desbetreffende bank langer in stand wordt=den gehouden.
Dit is een ernstige bedreiging voor de leefbaarheid, zeker met het ook op het toerisme, ouderen die 
niet met de moderne ‘dingen’ kunnen omgaan, zich moeilijk verplaatsen kunnen en dus afhankelijk 
zijn. Maar denk ook aan betalingen in sportkantines, lokaal georganiseerede evenementen, de 
groenteman, kaashandel, de collecte en verdere activiteiten e voorzieningen, waarvoor een 
pininstallatie te duur is en waar contact moet worden betaald.
Door het verdwijnen van deze geldautomaat zullen er wel zogenaamde gebieden zonder dekking 
ontstaan. Voor verschillende burgers van onze gemeente zal het dan niet meer mogelijk zijn om 
binnen een straal van 5 kilometer contact geld te pinnen bij een aanwezige geldautomaat. Wij vinden 
het van groot belang dat in de dorpen en kernen van Tubbergen de voorzieningen op peil blijven. De 
beschikbaarheid van contact geld is daar een belangrijk voorbeeld van.

Dan staat er nog een toelichting genoemd, maar het is waarschijnlijk niet nodig de toelichting voor te 
lezen.

De voorzitter: U hebt het rondgestuurd, ik denk dat de toelichting bij iedereen bekend is. Verder wordt 
de toelichting ook opgenomen in de notulen. Dat waren de vragen?

Wethouder De Witte: Of we op de hoogte zijn? Dat zijn wij. Het heeft volop in de media gestaan dus 
dit missen is al een groot vraagteken op zich. Gesprekken over het verdwijnen van de geldautomaat 
zit met name in de huurder/verhuurder-constructie. De desbetreffende bank geeft aan dat op het 
moment dat ze daadwerkelijk overgaan tot het sluiten van pinautomaten zij hun leden gaan 
raadplegen en ze ook in gesprek zullen gaan met de desbetreffende stakeholders. Dus het definitieve 
besluit tot het sluiten van de geldautomaat is nog niet genomen. Die nuance willen wij als gemeente 



hier ook in aanleggen. Bent u op de hoogte van de 5 kilometer-norm? Ja, er zijn op de hoogte van die 
5 kilometer-norm. Het is een informele norm, het is geen wettelijke norm, maar wel een informele 
norm die gedragen wordt door alle stakeholders rondom de pinautomaat en de beschikbaarheid van 
contant geld. Daarbij vraagt u aan mij om me tot het uiterste in te spannen. We hebben vorige week bij 
toeval gesproken met de desbetreffende bank waar het om gaat. Ze gaven aan dat ze het initiatief 
gaan nemen om met de gemeente, met de lokale stakeholders waaronder de dorpsraden en de 
ondernemersverenigingen, de stichting Overijsselse kleine kernen en betalingsverkeer om de tafel te 
gaan om te kijken hoe wij een gezonde balans kunnen leggen tussen enerzijds de verregaande 
digitalisering van betalingsverkeer en anderzijds het beschikbaar hebben van contant geld voor 
kwetsbare doelgroepen. Want we zien dat het gebruik van de pinautomaat in zijn totaliteit afneemt 
omdat we andere vormen van betalingsverkeer creëren. Daar moet een gezonde balans in te vinden 
zijn. Die gesprekken zullen plaatsvinden op initiatief van de desbetreffende bank. 

De heer Booijink: Doet u nog iets richting de provincie Overijssel?

Wethouder De Witte: De provincie zit aan tafel, dus die zullen ook de mening aanhoren van de 
stakeholders. 

De heer Booijink: Die is dus partij in deze. Oké. Voorzitter, het doet me deugd dat in ieder geval 
banken en de diverse partners bereid zijn om initiatieven te tonen in dezen, we blijven dat op de voet 
volgen.

Mevrouw Kemperink: Mag ik daar nog een vraag over stellen? Het maatschappelijk overleg 
betalingsverkeer heeft twee jaar geleden gesproken over het bedenken van maatwerkoplossingen. 
Doen jullie effectief iets met de maatwerkoplossingen? Is het echt alleen bij banken of neemt de 
gemeente hier zelf ook een verantwoordelijkheid in. Dat is me niet helemaal duidelijk.

Wethouder De Witte: Zoals ik net al aangaf zijn de financiële dienstverleners primair verantwoordelijk 
voor de infrastructuur rondom het hebben van geld. Daarbij vinden we het als college wel erg 
belangrijk dat er een soort voorziening is gecreëerd voor onze kwetsbare doelgroepen die ook gewoon 
binnen die 5 kilometer-grens wonen. De organisatie waar u op doelt, zit ook aan tafel. Dus de 
maatwerkoplossingen die er in den lande al zijn zullen denk ik ook over de tafel komen. We hebben 
daarin een rol maar om de rol op de primaire verantwoordelijkheid van banken over te nemen, dat 
gaat ons net iets te ver. Volgens mij ligt dat nog steeds bij hun in de dienstverlening. 

Mevrouw Kemperink: Nou, het is een maatschappelijk gebeuren, het is volgens mij niet alleen de 
verantwoordelijkheid voor banken. Zeker als je het hebt over maatwerkoplossingen. We doen niet 
anders dan maatwerkoplossingen toepassen. Ik denk dat het ook een verantwoordelijkheid is van de 
gemeente. Maar, de uitleg is helder. 

De voorzitter: Dank u wel. Dan is de tweede vraag van de heer Wessels.

De heer Wessels: Op 12 februari jl. heeft er een symposium in Tubbergen plaatsgevonden. Het is 
bekend dat wij daar geen voorstander van waren, ik zal er verder niet op ingaan. De collega’s van 
Lokaal Dinkelland hebben de vraag al gesteld over de uiteindelijke kosten ervan. Die zullen we 
binnenkort wel horen. Hoewel ik niet veel van het symposium heb teruggevonden in de pers las ik in 
een persbericht van onze eigen gemeente de volgende woorden:
“Zonder breedband zijn we nergens. Of je het nu hebt over zorg, de agrarische sector of het MKB, 
wanneer internet niet goed werkt, loopt alles in de soep. Met de komst van de glasvezel wordt het 
buitengebied net zo bereikbaar als de stad en dat is een grote sprong voorwaarts voor de mensheid.” 
Zowaar geen kleine woorden. 
Naar aanleiding van de aanleg van het glasvezelnetwerk hebben we als PvdA-fractie de volgende 
vragen:
1. Als we er van uitgaan dat de glasvezel van groot belang is voor onze Tubbergse bedrijven, 

waarom is er dan geen netwerk uitgerold op ons industrieterrein?
2. Kan de wethouder uitleggen waarom de agrarische bedrijven wel gebruik kunnen maken van een 

aangelegd glasvezel netwerk en de overige bedrijven op het industrieterrein niet?
3. Zijn alle industrieterreinen in de gemeente Tubbergen overgeslagen bij de aanleg van de 

glasvezel?



4. Bestaat de mogelijkheid nog dat de gemeente Tubbergen ook glasvezel gaat ‘regelen’ voor de 
bedrijven op het industrieterrein?

5. Komt er, met steun van de provincie, nog een regeling voor de 4% in het buitengebied die 
momenteel nog verstoken is van een goed glasvezelnetwerk?

Wethouder Vleerbos: Eerst even een vraag in perspectief zetten. De telecomwet heeft bepaald dat de 
infrastructuur op telecom een vrije, open markt is. Dat maakt dat de markt verdeeld is in een aantal 
categorieën waarin in de kernen er meer dan voldoende aanbod is. Er zijn meerdere partijen die een 
oplossing aanbieden. Het platteland was tot voor kort een wit gebied. Met dat witte gebied bedoelen 
ze dat de markt daar faalt. Dat was tot voor kort want er is onlangs iets bijzonders gebeurd. 96% van 
onze gemeente kreeg een standaard aanbod waarmee het witte gebied van het platteland veranderde 
in een grijs gebied. Dat maakt dat de markt daarin niet meer faalt maar wel met een aanbod komt. 
Dan is er een klein deel, die 4%, die geen gebruik kan maken van een standaard abonnement. 
Daarover zijn we met de marktpartijen in gesprek hoe we nu dat witte gebied, dat overblijft, zouden 
kunnen bewegen, in welke vorm dan ook. Daar zien we ook de markt weer inspringen. Naarmate de 
groep groter wordt, dat hebt u de afgelopen week kunnen zien in Dinkelland, Borne, Oldenzaal, is nu 
de volgende drempel gehaald. Dat maakt die groep, die niet automatisch wordt aangesloten, groter. 
Dat maakt dat de markt daar ook op begint te bewegen en ook de provincie daar de ogen en oren op 
heeft gericht. Vrijdag een week geleden was het ministerie van Economische zaken er ook. Dat is de 
partij die toezicht houdt op de telecomwet. Die ziet die ontwikkelingen ook en is ook zelf aan het kijken 
hoe ze daar een rol in kan spelen, maar ziet ook dat de markt daarin enorm snel verandert. Was het 
voor vijf jaar geleden nog een wit gebied waarin iedereen veronderstelde dat de markt het niet haalde, 
zien we nu ineens dat 96% niet meer wit is maar grijs. Dus heeft het symposium in die zin wat 
opgeleverd? Ja toch. Omdat u daar iets kritisch over was. We zagen ook op het symposium dat de 
verschillen in perceptie wel groot zijn. Toezeggingen hebben wij van geen kant gekregen maar we 
hebben wel volop aandacht voor dit probleem. Naarmate de uitrol in het Cogas gebied groter wordt zie 
je ook dat de groep die overblijft groter wordt en het belang daarvan ook toeneemt. U stelt een aantal 
vragen, die loop ik even met u langs. Zoals ik al in het begin zei, het is een open markt. De vragen die 
u hebt gesteld heb ik in de markt even geverifieerd. Ik heb een aantal aanbieders opgebeld. De eerste 
die ik opbelde gaf me het volgende antwoord: "op alle industrieterreinen van de gemeente Tubbergen 
ligt glasvezel." Dus de veronderstelling dat glasvezel er niet is, is niet waar. Het is wel een specifieke 
glasvezel oplossing, dat heet Fiber to the office. Dat betekent dat die specifiek is bedoeld voor 
zakelijke toepassingen. Dan kunt u zich voorstellen dat een zakelijke toepassing wellicht iets anders is 
dan een privé oplossing in het buitengebied. Dat maakt vooral dat de serviceproviders waarmee je, in 
dit geval Cogas, samenwerkt een zakencontract met hen sluit. Dat zijn andere mogelijkheden dan dat 
je normaal privé hebt. Je kunt wel in het buitengebied een zakelijk abonnement krijgen maar die zijn 
minder zwaar in servicelevel dan op het industrieterrein. Begin vorig jaar heeft de Cogas met al haar 
partners een actie aanbod gedaan voor alle industrieterreinen en een aantal bedrijven heeft daar 
gebruik van gemaakt. Iedereen had al aangesloten kunnen zijn. Een aantal heeft er voor gekozen om 
dat niet te doen. Op dit moment is Cogas nog steeds met een aantal mensen in gesprek en zijn 
opnieuw bezig om tot een soort van vraagbundeling te komen en daar weer een scherp aanbod neer 
te kunnen leggen. Dus op vraag 1: waarom is er geen netwerk uitgerold?, die is wel uitgerold. Vraag 2: 
kunnen wij uitleggen waarom de agrarische bedrijven er wel gebruik van kunnen maken en de overige 
bedrijven op het industrieterrein niet? Dat is niet zo. Het is zelfs zo dat er een drietal zakelijke 
providers op het industrieterrein beschikbaar zijn: NDIX, Weserve en CBiss met zelfs een iets groter 
aanbod dan dat je in het buitengebied kunt krijgen. Vraag 3: zijn alle industrieterreinen in de gemeente 
Tubbergen overgeslagen? Neen, sterker nog, voor alle industrieterrein gelden dezelfde voorwaarden. 
Dus iedereen kan op een industrieterrein gewoon glasvezel krijgen. Vraag 4: bestaat de mogelijkheid 
nog dat de gemeente Tubbergen glasvezel gaat regelen voor de bedrijven? Dat hoeft dus niet want 
het ligt er al. De laatste vraag: komt er, met de steun van de provincie, nog een regeling voor de 4% in 
het buitengebied die momenteel nog verstoken is? Daar kan ik geen belofte over doen. Daar zien we 
de markt op dit moment het hardst bewegen. Maar de overheid zit op het vinkentouw om te kijken of 
ze daar ondersteunend in kan regelen. Het is wel beperkt, het blijft een vrije markt. Die 
toezichthoudende rol van de overheid, tegelijk met een faciliterende rol, dit bijt elkaar verschrikkelijk. 
Daar blijven we gewoon mee bezig. 10 maart a.s. is het volgende bestuurlijke overleg en staat dit 
opnieuw op de agenda. Volgens mij heb ik dan alle vragen gehad.

De heer Wessels: Dank u wel wethouder. Ik ben door een ondernemer benaderd die zei geen 
glasvezel te hebben maar de woorden van u zijn heel duidelijk, glasvezel ligt er gewoon in de grond, 
voor het pand langs. Het is voor hem gewoon een kwestie om het aan te sluiten. Dat is een stuk 



verheldering. Een andere burger waardoor ik ben benaderd behoort bij de 4% van het buitengebied. 
Daarvan zegt u naarmate het er meer gaan worden en de provincie wat gaat bewegen, dan zou dat 
eventueel tot een oplossing kunnen leiden.

Wethouder Vleerbos: Ik hoop van harte dat ook de markt daarin beweegt want maatwerkoplossingen 
nemen nu ook in snelheid toe. Waarin het eerst een heel klein groepje was wordt die groep steeds 
groter en zul je met straalverbinding of verzin maar welke technische oplossingen allemaal mogelijk 
zijn. De overheid. De staatssteundiscussie hebben we al eens eerder hier ter tafel gehad. Dat is iets 
waar de marktpartijen vooral heel huiverig voor zijn. Ook al zouden wij het willen, die marktpartijen 
willen er zelf al niet eens aan, laat staan dat wij er iets mee kunnen. Dat is iets waar we in 
gezamenlijkheid gewoon in optrekken. Tubbergen was de eerste. Dinkelland, Borne, Oldenzaal is de 
vervolgstap geweest. Straks zijn we met negen gemeenten die allemaal hetzelfde probleem kennen, 
daar wordt die groep groter van en het gewicht groter. Dan moeten we zien welke soort oplossing we 
er dan voor kunnen verzinnen. 

De heer Wessels: Verhelderend. Dank u voor de informatie. 

De heer Busscher: Zoals de heer Wessels weet, er ligt nog een motie. Die hebben we ingediend en de 
opdracht gegeven wanneer alle gemeenten die bij Cogas zijn aangesloten zijn gerealiseerd zijn, als 
daar de 50% grens ook wordt gehaald, dan zeggen we richting de portefeuillehouder in gesprek te 
gaan met Cogas, gezamenlijk met de negen gemeenten. Om met Cogas toch te proberen de laatste 
4% ook over de streep te trekken.

Wethouder Vleerbos: Daar moet ik een ding aan toevoegen over die gezamenlijkheid met die negen 
gemeenten. We hebben in het begin getracht te zorgen dat we allemaal met dezelfde voorwaarden 
met de markt omgaan. Dan is er een aantal onderwerpen die opnieuw op tafel komen, daar is de 4% 
er een van. Over ongeveer vijf weken zitten we met de negen gemeenten weer bestuurlijk bij elkaar 
om te kijken hoe we dat naar de toekomst toe doen. Want de vragen die wij hebben gekregen gaan 
alle gemeenten na ons ook krijgen. Dus daar delen we opnieuw de informatie over. 

De heer Stevelink: Even een vraag nog over de glasvezel op het industrieterrein. Is het ook zo dat de 
gemeente kan faciliteren om bedrijven gezamenlijk te koppelen zodat ze in een soort collectief daar in 
bezig gaan? Ik heb wel begrepen van de ondernemers op het industrieterrein dat als ze het alleen 
aanvragen dat het wel een moeilijk verhaal wordt. Hebt u ook in beeld wat de kosten zijn want die 
kosten zijn heel verschillend ten opzichte van wat nu met het buitengebied wordt afgesproken.

Wethouder Vleerbos: Wat kosten betreft hangt het af van welk soort contract je neemt. Het is 
inderdaad zo dat zakelijke contracten duurder zijn dan privé contracten. In het geval van Cogas 
hoeven wij als gemeente niet te helpen met die vraagbemiddeling. Ze hebben zelf gebiedsmakelaars, 
Agnes en Johan. Ze helpen om die vraagbundeling te organiseren. Daar hoeven we eigenlijk niets 
meer aan te doen dan zij al doen. Als ze ons nodig hebben: we weten elkaar te vinden en we spreken 
elkaar aan bij de voornaam, dat merkt u al. We zitten dichtbij.

De heer Stevelink: Dank u wel. Begrijp ik dat de gebiedsmakelaars ook kunnen opereren op het 
industrieterrein. Ja? Oké.

De voorzitter: Voldoende over deze vraag. Dank.

Agendapunt 5: Vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 25 januari 2016
De voorzitter: Het vaststellen van de notulen van de openbare vergadering van 25 januari 2016. Heeft 
iemand daar inhoudelijke opmerkingen over. Iedereen akkoord? Dan zijn ze hiermee vastgesteld. 
Naar aanleiding van? Niemand. Dank u wel. 

Agendapunt 6: Vaststellen lijst van ingekomen stukken
De voorzitter: Vaststellen van de lijst van ingekomen stukken. Kunt u zich vinden in de voorgestelde 
wijze van afdoening?

Mijnheer Stevelink: Ik heb nog een vraag over raadsbrief nummer 1, de woonvisie. Jongstleden 
hebben de veertien gemeenten een gezamenlijke woonvisie vastgesteld waarin ook gezamenlijke 
woonafspraken zijn gemaakt over het aantal te bouwen woningen per gemeente. Nu las ik vorige 



week in de krant dat Borne hier weer een afwijking in wil laten plaatsvinden. Die wil dit weer ter 
discussie laten stellen. Dat riep bij mij de vraag op, wat heeft het maken van afspraken dan voor zin 
als je ze weer ter discussie stelt. Ik vind het een beetje vreemd. Kan de portefeuillehouder daar iets 
over toelichten?

Wethouder Volmerink Heel kort, we hebben de woonafspraken. Die zijn inderdaad een paar weken 
geleden afgetikt dat iedere gemeente in Twente nu weet waar hij aan toe is met het aantal woningen. 
Dus dan zijn we wat dat betreft onderling “Raad van State proof'. Borne heeft ooit in 2013 een oud 
contract ondertekend met meerdere steden om de “Bornse Maten” verhalen. Borne lag klem tussen 
twee grote steden, het was een soort scharnierfunctie. Die steden gaan met elkaar dit oplossen maar 
het gaat niet ten koste van de overige gemeenten. Waarschijnlijk is dat waar u op doelt. 

Mijnheer Stevelink: Ja, dank u wel.

De voorzitter: Verder bent u akkoord met de voorgestelde wijze van afdoening? Dank u wel.

Agendapunt 7: Vaststellen verordening Stimuleringsfonds Sociaal domein
De voorzitter: Wenst iemand hierover het woord.

Mevrouw Detert Oude Weme: ik wil er graag namens de fractie op reageren. GB/VVD ondersteunt het 
innovatieve karakter hiervan. In de resultaten zijn zwakke werkwoorden gebruikt die niet concreet te 
evalueren zijn. Dat is eveneens een reden waarom wij er nu niet zo strak op gaan zitten omdat we het 
innovatieve karakter niet willen laten mislukken. Over een jaar komt er een evaluatie en dan zullen wij 
een concretisering van de resultaten vragen. Dit opgemerkt bij dit punt. 

De voorzitter: Het is prettig om dat nu al te weten. Nog anderen? Niet dan begrijp ik dat u allen 
akkoord gaat met de verordening Stimuleringsfonds Sociaal domein. Waarvoor dank.

Agendapunt 8: Verkoop afvalbergpunt/voormalige gemeentewerf Tubbergen
De voorzitter: Let op: dit houdt tevens in dat u akkoord gaat met de bekrachtigde geheimhouding die 
op de onderliggende stukken zit. Wenst iemand hierover het woord?

Mevrouw Kemperink: Ik heb wat vragen. Er staat aangegeven dat gelegenheid wordt geboden aan de 
mensen in Tubbergen om grof huishoudelijk afval te brengen. Een deel van de ingezamelde 
afvalstoffen door de gemeente wordt als bedrijfsafval aan het bedrijf Kamphuis aangeboden. Ik vraag 
me af in hoeverre dit de afspraak schaadt met Twence. We hebben nu bij Twence leverplicht. Als je 
ziet hoe goed wij met zijn allen scheiden kunnen we die leverplicht ten aanzien van Twence wellicht 
niet halen. Hoe gaat het dan met onze afspraak ten aanzien van dit bedrijf? Hoe is daar over 
nagedacht?
Ik las ook nog iets over de opstal voor kringloopactiviteten en dat afgedankte bouw- en 
sloopmaterialen aangeboden kunnen worden aan het publiek. Ik ga er vanuit dat het allemaal gaat om 
grote producten en alleen opslag en dat het niet richting detailhandel gaat om eerder opgedane fouten 
niet te herhalen.

De voorzitter: Dat waren uw vragen? De wethouder.

Wethouder Volmerink: Inderdaad, het antwoord op de laatste vraag is correct. Het moet gewoon wel 
passen binnen de huidige regelwetgeving gezien het vorige dossier. Eigenlijk verandert er op dit 
moment niets. Alles blijft zoals het nu ook is en Twence haalt ons huishoudelijk afval op via Rova en 
het gemeentelijk afval en de burgers kunnen het overige afval dat ze niet aanbieden in onze twee, of 
straks drie bakken doen. Het blijft zoals het nu ook is.

Mevrouw Kemperink: Maar er staat door de gemeente ingezamelde afvalstoffen. Er staat niet bij dat 
het bedrijfsafval is, vandaar de verwarring. Als je aangeeft: een gedeelte van de afvalstoffen dan kan 
het ook huishoudelijk afval zijn. Ik was benieuwd maar daar gaat het dus niet om. Dit gaat echt 
specifiek om bedrijfsafval.

Wethouder Volmerink: Dat is correct. Huishoudelijk afval blijft zoals het nu ook is. Dit is gemeentelijk 
afval en de overige afvalstromen van de gezinnen of huishoudens.



De voorzitter: Voldoende mevrouw Kemperink. Mag ik hier uit concluderen dat u allen geen 
bedenkingen heeft en akkoord gaat met het voorstel? Aldus besloten. 

Agendapunt 8a: Motie stop afvalwaterinjectie
De voorzitter: Motie Stop afvalwaterinjectie. Het woord is aan mevrouw Bekhuis.

Mevrouw Bekhuis: Stop afvalwaterinjectie NAM. We kunnen er bijna niet omheen. Overal kwamen we 
de afgelopen tijd leden van het burgerinitiatief Stop afvalwaterinjectie NAM tegen. Tot 
carnavalsoptochten aan toe. Het feit dat deze groep inmiddels bijna 20.000 handtekeningen heeft 
opgehaald geeft ook aan hoe zeer deze problematiek in onze samenleving speelt. Veel mensen 
maken zich grote zorgen over de afvalwaterinjecties van de NAM. De problematiek baart ook ons 
grote zorgen en in onze ogen wel zo groot dat alle fracties hiertoe gezamenlijk een oproep aan het 
college willen doen middels deze motie. Ik lees de motie voor. 

MOTIE VAN GB/VVD-PvdA-Dorpen Centraal-CDA

Motie nr.: 2016/Bekhuis-Wessels-Oosterik-Booijink

Onderwerp: Stop Afvalwaterinjectie NAM

De Raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen op 22 februari 2016

Overwegingen: 
 Er worden momenteel grote hoeveelheden afvalwater door de NAM in onze Twentse bodem 

geloosd.
 Er is in Twente op initiatief van de actiegroep Stop Afvalwater Twente een brede maatschappelijke 

discussie hierover op gang gekomen. 
 Om het lozen van afvalwater in de Twentse gasputten te stoppen, moeten de vergunningen 

ingetrokken worden.

Oordeel:
 De lozing van afvalwater vormt een bedreiging voor mens, dier en natuur voor nu en in de 

toekomst. 
 De vervuiling die plaats vindt is onomkeerbaar. 
 De toekomst van ons Twentse landschap is belangrijker dan het economische belang van de 

NAM. 
 In het kader van duurzaamheid kiezen we voor duurzame energie boven fossiele brandstoffen. 
 De handtekeningenactie van de Stichting Stop Afvalwater Twente vormt een goede graadmeter 

voor het maatschappelijk draagvlak van de vergunning.

Draagt het college van burgemeester en wethouders op: 
1. Bezwaar te maken tegen de lozing van afvalwater door de NAM, bij zowel de provincie als de 

landelijke overheid. 
2. Alle politieke en juridische mogelijkheden te benutten om de verleende vergunning hiervoor terug 

te draaien. 
3. De ingezamelde handtekeningen van de Stichting Stop Afvalwater Twente te gebruiken als 

onderbouwing van het maatschappelijk draagvlak tegen de lozingen.
4. Deze motie onder de aandacht te brengen van: a. Alle veertien Twentse gemeenten b. Provinciale 

Staten en Gedeputeerde Staten van Overijssel c. Minister van Economische Zaken.

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Deze motie wordt ingeboekt als motie Bekhuis-Wessels-Oosterik-Booijink 2016/1.

Wethouder Volmerink: Als ik het goed begrijp wilt u met deze motie namens de gemeente Tubbergen 
een krachtig signaal afgeven tegen het afvalinjectiewater. Zo vat ik het om. Ik wil met u toch even de 
punten langslopen. Bezwaar maken tegen de lozing van afvalwater door de NAM bij zowel provincie 
als landelijke overheid. Op dit moment kunnen we officieel geen bezwaar maken omdat er geen 
procedure loopt. Maar als u daarmee bedoelt: als er straks wel een procedure komt, dan is uw 



voorstel om dan in ieder geval wel bezwaar te maken om zoveel mogelijk dingen tegen te houden. 
Tenminste, dat is denk ik wat u daar mee bedoelt. 
De tweede: alle politieke en juridische mogelijkheden te benutten om de verleende vergunning 
hiervoor terug te draaien. Politiek gezien zijn we daar al volop mee bezig. Denk aan destijds de brief 
richting Kamp te brengen, de brief met heel veel vragen die we zelf hebben opgehaald vanuit 
Noordoost Twente. Destijds de oprichting stuurgroep, we zijn zelf een aantal keer naar Den Haag 
geweest of met de directeur-generaal of diverse hoorzittingen te volgen. Waar we op een andere 
manier daar druk op kunnen zetten zullen we dat zeker niet laten. Wat dat betreft zijn we daar volop 
mee bezig. Er staan juridische mogelijkheden. U weet vast en zeker nog wel dat een soortgelijke 
oproep door PS is gedaan in een motie. Die is destijds ook uitgezocht door de provincie. Die heeft 
geantwoord dat de kans zeer minimaal is om de huidige vergunning terug te draaien maar eigenlijk wil 
ik naar het antwoord van de eerste bullet toe: op het moment dat er wel een procedure komt om dan 
wel bezwaar aan te tekenen. De derde: de ingezamelde handtekeningen van de stichting Stop 
afvalwater te gebruiken als onderbouwing van het maatschappelijk draagvlak tegen de lozingen. Ik 
kan het meenemen naar de begeleidingscommissie toe. Ik kan het alleen niet onderbouwen want dat 
ligt juist bij de NAM aan zet. Ik kan het sowieso wel meenemen en daar ook het signaal duidelijk te 
laten worden. U weet dat onze rol als wethouders en gedeputeerden onafhankelijk en kritisch is op het 
proces. U weet, we zijn nu ook bezig om van de long- naar de shortlist te gaan. Dat wordt nu 
ingekaderd om naar een vijftal oplossingen te komen. Ook hier zijn we druk bezig om hierin de goede 
dingen te doen in de vorm van een second opinion. Ook hebben we gevraagd aan de universiteit of 
een aantal professoren gaat kijken of hier de goede dingen gebeuren. Natuurlijk wordt u binnenkort 
een keer uitgenodigd voor een informatieavond van de short- naar de longlist, waar we nu op dit 
moment mee bezig zijn. Ook dat zit er aan te komen voor een stuk transparantie. Zodra de resultaten 
van de vervroegde evaluatie bekend zijn moeten we bestuurlijk druk zetten, met name richting EZ en 
de NAM. Uiteindelijk ligt het verhaal bij EZ. Die kan het uiteindelijk terugdraaien. Aan punt 4 kunnen 
we tegemoetkomen. Ik heb wat kleine aanvullingen gedaan. Als dat is wat u bedoelt dan kan ik met 
deze motie wel uit de voeten. 

Mevrouw Bekhuis: Onder andere. Het enige dat ik niet heb gehoord is of u de lozingen ook 
daadwerkelijk volledig wil gaan tegenhouden. Ik denk dat we er met zijn allen wel weet van hebben 
dat jullie daar volop mee bezig zijn. Dan de evaluatie. Hebt u er enig zicht op wanneer deze evaluatie 
gereed zal zijn?

Wethouder Volmerink: De vervroegde evaluatie. Die hebben we al een jaar naar voren kunnen 
trekken. Het zal ergens midden van het jaar worden. Het is even de vraag of het voor of na de 
zomervakantie komt. Maar daarvoor willen we ook graag een informatieavond houden voor iedereen 
uit het gebied. Zodat ze weten wat er tot op heden allemaal is gebeurd.

Mevrouw Bekhuis: Dank u wel. In ieder geval willen wij gewoon heel goed aangeven hoe zorgelijk 
deze situatie is. Ik denk dat u dat wel met ons deelt.

De voorzitter: Nog aanvulling van anderen?

Mevrouw Kemperink: Meer een vraag. Wat is de gemeente bereid te doen Zou de gemeente bereid 
zijn om bijvoorbeeld een burgerinitiatief te faciliteren. Met een burgerinitiatief kun je een onderwerp op 
de agenda van de Tweede Kamer krijgen. Daar heb je 40.000 handtekeningen voor nodig. In 
Tubbergen wonen niet zoveel mensen maar als je kijkt naar de grotere regio, dan wel. Wellicht kunnen 
we hier in deze gemeente papieren neerleggen waarin mensen met naam en adres een bepaald 
burgerinitiatief kunnen steunen zodat dit onderwerp toch in de Tweede Kamer op de agenda komt. Als 
de gemeente daarin niet wil faciliteren dan is dit wellicht een oproep aan alle burgers van de 
gemeente Tubbergen om toch een burgerinitiatief op te starten om toch dit punt op de agenda van de 
Tweede Kamer te krijgen. De vraag is of u bereid bent om dit eventueel te faciliteren.

Wethouder Volmerink: Ik denk dat het wel belangrijk is om allemaal onze politieke lijnen in te zetten. 
Dat hebben we destijds ook gedaan. Als ik zie hoeveel mensen er uit het gebied aanwezig waren op 
de debatten die zijn geweest dan doet dat me wel goed. Iedereen kan vanuit zijn eigen politieke lijn 
richting provincie of Tweede Kamer druk zetten om dit juist op de agenda van de Tweede Kamer te 
krijgen. Dat is ook wel gebeurd. Ik denk dat het volop is gebeurd en daar is ook volop gebruik van 
gemaakt. Dat het nu op de politieke agenda staat lijkt me helder. We moeten blijvend voeden en ik 
denk ook dat de actie van minimaal 20.000 handtekeningen recht doet aan de zaak die hier leeft dat 



daar ook de druk hoog wordt gehouden. Uiteindelijk is wel heel duidelijk dat EZ aan zet is met de 
vergunning wel of niet. Ook dat weten we. Maar, volgens mij ligt het stukje draagvlak niet in de 
vergunningen op dit moment. Als we die met de evaluatie er mee in kunnen brengen en het draagvlak 
geeft na die 20.000 handtekeningen en onze eigen politieke lijnen overal, dan moeten we voldoende 
druk kunnen zetten richting de heer Kamp van EZ. Want die moet uiteindelijk de beslissing nemen. 
Dat is precies waar u op doelt, dus op de politieke lijn druk houden. 

Mevrouw Kemperink: Ik versta er uit: nee dat gaan we niet faciliteren. Dat is op zich prima maar……

De voorzitter: Misschien ter aanvulling, het staat op de agenda van de Tweede Kamer. We zijn 
uitgenodigd in de commissie EZ om daar ons standpunt kenbaar te maken. Daar zat het Waterschap, 
Vitens, de gemeenten en een onafhankelijk deskundige. Die zijn door de Kamercommissie 
ondervraagd. Juist door die aandacht is het geheel allemaal een jaar vervroegd. De minister heeft 
moeten toezeggen dat hij de vragen binnen het gebied gaat ophalen. Welke vragen onderdeel 
moesten zijn van de evaluatie. Het heeft op de agenda gestaan. De Kamer zal nu zeggen: we gaan 
niets besluiten voor dat het onderzoek is afgerond. Daar wacht het op. 

De heer Busscher: Vorige week was de stichting bij de raad vertegenwoordigd en hebben uitleg 
gegeven. Ze verzamelen zoveel mogelijk handtekeningen om straks bij de Tweede Kamer de 
aandacht te vestigen op zoveel ondersteuning. Vanuit de politiek hebben wij ook een handtekening 
gezet. Het was een ondersteuning, die gaan ze straks ook richting de Tweede Kamer doen.

Mevrouw Kemperink: Het gaat mij om maximaal resultaat van alle kanten. Ik ondersteun dit echt van 
harte. Vandaar deze oproep. 

De heer Booijink: Ik denk ook dat de politieke druk er absoluut is. Ik wil toch even de waardering 
uitspreken richting de actiegroep. Ze zijn met zoveel enthousiasme en inventiviteit aan deze actie 
begonnen. Dat verdient enige waardering èn met een goed resultaat.

De voorzitter: Dat denk ik zeker. Dank u wel.

Agendapunt 8b: Motie tegen aanstaande bezuinigingen politie basisteam Noordoost Twente
De voorzitter: Dan komen we nu bij de motie tegen de aanstaande bezuinigingen politie basisteam 
Noordoost Twente.

Mevrouw Aalderink: Wij willen graag raadsbreed een motie indienen namens alle fracties aangaande 
de bezuinigingen bij de politie Noordoost Twente. Dit baart ons zorgen vandaar de motie.

MOTIE VAN CDA-Gemeentebelangen/VVD-Dorpen Centraal-PvdA 

Motie nr. 2016/Aalderink-Bekhuis-Oosterik-Wessels/1

Onderwerp: Aanstaande bezuinigingen politie basisteam Noordoost Twente

De Raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen op 22 februari 2016 

Overwegende dat: 
 de vier Noordoost Twente burgemeesters van Tubbergen, Dinkelland, Oldenzaal en Losser met 

grote zorgen hebben kennisgenomen van de gevolgen van het Inrichtingsplan Nationale Politie en 
de kortingsplannen op de formatiesterkte van het basisteam;

 deze burgemeesters door middel van een brief aan Politie Oost Nederland deze zorgen hebben 
gedeeld en hebben uitgesproken dit 'een niet acceptabele ontwikkeling' te vinden;

 er een toezegging was dat bij de vorming van de nationale politie de kwaliteit van de 
dienstverlening op hetzelfde niveau zou blijven;

 Noordoost Twente geconfronteerd zal worden met een sterke daling binnen drie jaar van 26 
formatieplaatsen op de huidige 118 formatieplaatsen van het basisteam;

 onze politieorganisatie op dit moment al over onvoldoende materieel en menskracht beschikt; 
 een politiek signaal vanuit de raad, als volksvertegenwoordiging, de noodkreet van de vier 

burgemeesters zal ondersteunen en bevestigen. 




Spreekt als zijn oordeel uit dat: 

 voorkomen moet worden dat de politie basisteam Noordoost Twente niet over voldoende materieel 
en menskracht kan beschikken voor een goede dienstverlening richting onze inwoners, zo kort 
mogelijke aanrijtijden en voldoende blauw op straat.

Roept het college van burgemeester en wethouders op: 
 alles in het werk te stellen om 'de uitholling van de politieorganisatie door verdere bezuinigingen in 

de formatiesterkte een halt toe te roepen';
  deze motie te versturen naar het ministerie van Veiligheid en Justitie, de 14 Twentse gemeenten, 

de Driehoek Noordoost Twente, de voorzitter van het Districtelijk Veiligheidsoverleg en de 
korpschef van het district Twente.

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Dank u wel. Deze motie wordt ingeboekt als de motie Aalderink-Bekhuis-Oosterik-
Wessels 2016/1. De motie is mij uit het hart gegrepen en refereert al naar de brief die we vanuit de 
burgemeesters hebben verstuurd, met name naar de korpsleiding. Wat we constateren is dat we al 
jarenlang strijden tegen het niet voldoen van de aanrijtijden. Daar hadden we een heel pakket van 
maatregelen voor. Overigens samen met de politie. Die lijken nu door deze bezuinigingen en 
toekomstige taakstellingen weer om zeep te worden geholpen. In plaats van dat er verbeteringen gaan 
optreden vrezen wij er voor dat de aanrijtijden alleen maar zullen verslechteren. Niet alleen de 
aanrijtijden maar het geldt natuurlijk ook voor de dienstverlening vanuit de politie. In die zin ondersteun 
ik deze motie van harte en zullen we deze hartenkreet ook heel nadrukkelijk naar alle instanties sturen 
die u hebt aangegeven. Dank daarvoor.

Zijn er nog vragen? Nee, dank u wel.

Agendapunt 8c: Motie bestuursopdracht Economie en Arbeidszaken
De voorzitter: Motie bestuursopdracht Economie en Arbeidsmarkt. 

De heer Ophof: 25 februari a.s. is er een portefeuillehouderoverleg binnen de regio Twente Economie 
en Arbeidsrecht. We hebben een concept bestuursopdracht van het college ontvangen met de 
uitnodiging om daar nog eens goed naar te kijken met elkaar. En of we aanvullingen dan wel accenten 
willen plaatsen. Dat hebben we gedaan. Daaruit is een motie naar over gekomen. Die wil ik graag 
voorlezen. 

MOTIE VAN GB/VVD-CDA
Motie nr. 2016/Ophof-Olde Hampsink

Onderwerp: Bestuursopdracht Economie en Arbeidsmarkt

De raad van de gemeente Tubbergen, in vergadering bijeen op 22 februari 2016,

Overwegende:

 dat in het kader van de heroriëntatie op de gemeentelijke samenwerking in Twente is 
geconstateerd dat het wenselijk is om de inhoudelijke regionale samenwerkingsthema’s uit te 
werken in bestuursopdrachten;

 dat in dat verband een concept bestuursopdracht Economie en Arbeidsmarkt is opgesteld door de 
regionale portefeuillehouders die gedeeld is met de Twentse gemeenteraden, waarbij gelegenheid 
is geboden om hier een reactie op te geven;

 dat deze concept bestuursopdracht ziet op de versterking van de sociaaleconomische 
infrastructuur van Twente;

 dat deze bestuursopdracht zijn oorsprong vindt in een raadsledenbijeenkomst van 28 mei 2015 en 
besproken is in een vervolg-raadsledenbijeenkomst op 19 november 2015;

 dat op 25 februari 2016 de regionale portefeuillehouders Economie en Arbeidsmarkt een 
vervolgoverleg hebben over deze concept bestuursopdracht om de bestuursopdracht aan te 
passen op basis van inhoudelijke reacties vanuit de afzonderlijke Twentse gemeenteraden en 
vanuit de regionale raadsledenbijeenkomsten.



Spreekt als zijn oordeel uit: 

 dat de raad van Tubbergen het belang onderschrijft van het versterken van de 
sociaaleconomische infrastructuur van Twente;

 dat de raad van Tubbergen zich op hoofdlijnen kan vinden in de bestuursopdracht, maar zich nog 
meer wil kunnen herkennen in de afzonderlijke thema’s;

 dat Tubbergen van zichtbare betekenis wil zijn voor Twente vanuit de gedachte dat positieve 
ontwikkelingen in Tubbergen per definitie bijdragen aan een positieve ontwikkeling van Twente; 

 dat, om de herkenning en betekenis van Tubbergen voldoende terug te vinden in de 
bestuursopdracht, het gewenst is om de bestuursopdracht te verfijnen door in de thema’s 
accenten aan te brengen;

 dat met het onderschrijven van de inhoud van de bestuursopdracht de raad hiermee geen 
uitspraak doet over een mogelijke financiële bijdrage aan de hieruit voortvloeiende thema’s, dan 
wel over een mogelijke financiële bijdrage aan een eventueel vervolg op de Agenda van Twente.

Draagt het college van burgemeester en wethouders op:

 In het regionale portefeuillehouders overleg Economie en Arbeidsmarkt op 25 februari a.s. zich in 
te zetten voor verfijning van de bestuursopdracht, door in de desbetreffende thema’s de volgende 
accenten in te brengen: Hippische sport (hippisch centrum), Vrijetijdseconomie, 
Landbouwtechnologie, Mestverwerking, Innovatie in de bouw en maakindustrie.

en gaat over tot de orde van de dag.

De voorzitter: Dank u wel. Deze motie wordt ingeboekt als motie Ophof/Olde Hampsink 2016/1.

Wethouder De Witte: In de commissievergadering van 2 februari jl. heb ik de bestuursopdracht 
toegelicht met de inhoudelijke informatie. En u uitgedaagd om hier iets van te vinden. U vindt hier iets 
van en ik ben ook blij met deze positief kritische noot en de duidelijkheid en informatie die ik kan 
meenemen richting het portefeuillehoudersoverleg van donderdag 25 februari a.s. Ik denk zeker dat 
we als raad zeer stevig, ook voor het Tubbergse accent opkomen en het belang van de regionale 
economie. Mijn dank voor deze motie want het gaat mij helpen in de discussie richting de andere 
dertien portefeuillehouders. 

De heer Ophof: Wij blijven uiteraard graag op de hoogte van de resultaten.

Wethouder De Witte: Vanzelfsprekend mijnheer Ophof. 

Mevrouw Kemperink: We willen even aangeven dat we de motie ondersteunen. Wat we heel positief 
vinden is dat de samenwerking die wordt benoemd. Dat vinden we heel belangrijk. Maar dan wel met 
een heel zichtbaar Tubbergs karakter daar in verweven. Dat ondersteunen we ten zeerste. Ook het 
punt van de financiën. Het is wel eens gebleken dat financiële samenwerking voor ons niet altijd 
gunstig uitpakt. Kijk naar de brandweer. We zijn heel blij dat expliciet vermeld staat dat we daar goed 
over na moeten denken en dat er niet zo maar financiële consequenties aan vast zitten. Met die 
punten zijn we extra content. 

De heer Ophof: We kunnen u uiteraard uitnodigen om nog mee te tekenen mevrouw Kemperink.

Mevrouw Kemperink: Juist op basis van die punten ondersteunen we de motie. 

De heer Ophof: Waarom ondertekent u hem niet?

Mevrouw Kemperink: Omdat wij hem graag willen ondersteunen op basis van deze twee punten. Ik 
kan een discussie aangaan maar ik wil het eigenlijk even bij het positieve laten.

De heer Ophof: Dat is jammer om die andere punten niet te horen.

De voorzitter: Dat komt op hetzelfde neer. 



De heer Wessels: Ik was er al bang voor dat de voorzitter mij ook iets gaat vragen en dan vraagt de 
heer Ophof die moeilijke vraag ook aan mij. Ik wil wel in de tas duiken. Even kort. Er zijn moties waar 
je het van harte mee eens bent en denkt, ja daar zet ik mijn handtekening onder. Deze is voor mij wat 
vager. Misschien heb ik me nu niet goed ingelezen en voor de veiligheid kies ik nu voor ondersteunen 
in plaats van ondertekenen. Ik ondersteun hem van harte. 

De heer Ophof: We begrijpen dat u een heel zorgvuldige en voorzichtige fractie bent mijnheer 
Wessels.

De voorzitter: Ik dacht dat u even de truc wilde uithalen: ik pas in mijn jas, mijn jas past in mijn tas dus 
ik pas in de tas. 

De heer Wessels: Dat gaat me te snel. 

De voorzitter: Anderen nog over dit punt. Goed dank u wel. De motie is in ieder geval raadsbreed 
aangenomen. 

Agendapunt 14: Rondvraag
De voorzitter: Dan ben ik nu toe aan de rondvraag. Het lot heeft uitgewezen dat we beginnen bij de 
heer Stevelink. 

De heer Stevelink: Een klein vraagje. Ik weet toevallig dat de portefeuillehouder vrijdag bij de provincie 
is geweest over de NAM en expliciet een aantal vragen over de NB-vergunning. Kan de 
portefeuillehouder hier iets over zeggen.

Wethouder Volmerink: Nee en ja. Het is voor de derde keer aangehaald. Er is een bedrijf bezig om het 
uit te zoeken en ik heb nog steeds geen antwoord waar u naar op zoek bent. Ik ben ook zeer 
teleurgesteld. Ik hoop zo spoedig mogelijk wel een antwoord want als ze willen beginnen dan moet 
voor de Pipe in pipe het antwoord komen, daar doelt u naar. 

De heer Stevelink: Ja, inderdaad. Ik leef met u mee maar ik vind het ook heel raar.

De heer Weerink: Ik kreeg mee van betrokkenen dat in Albergen de Zenderseweg, tussen Albergen en 
Zenderen, wordt aangepakt. We hebben al meegemaakt dat de Ootmarsumseweg in Albergen er uit is 
geweest afgelopen zomer. Dat heeft het nodige teweeg gebracht. Er zijn heel veel wegen in het 
buitengebied die daar zwaar onder te lijden hebben gehad. De gevolgen zijn nu  nog zichtbaar. Ik ken 
verschillende wegen die gewoon kapot zijn gereden, er zitten barsten in de wegen, bermen zijn kapot 
en er zitten gaten naast de wegen. Nu zie ik het weer aankomen dat er veel belasting komt op de 
buitenwegen rondom Albergen. Het zijn gemeentelijke wegen en nu vraag ik me af hoe het is geregeld 
met het herstellen van de schade. Je kunt mensen niet verbieden om er overheen te rijden, je moet 
tenslotte toch op de plaats van bestemming zien te komen. Maar het is niet de gemeente die het 
afsluit, het is de provincie die het afsluit. Hoe is het nu geregeld met het herstellen van de schade. Het 
lijkt me niet redelijk dat onze burgers daar straks voor op gaan draaien.

Wethouder Volmerink: Inderdaad, de weg wordt dit jaar afgesloten. Volgens mij is er volgende week 
een bijeenkomst in Zenderen. Daar wordt verteld hoe het traject er uit gaat zien, ook in tijdfasering. 
Het is inderdaad een provinciale weg. De provincie zal in eerste instantie voor hun eigen wegen die 
aan onderhoud onderhevig zijn, een nieuwe asfaltlaag, ook proberen zoveel mogelijk over provinciale 
wegen om te leiden. Dus provinciaal onderhoud en is de omleiding over provinciale wegen. Maar 
zoals u terecht zegt, er zijn lokale mensen die altijd wel een sluiproute hebben. Dat is inderdaad 
voorgekomen. We proberen altijd de sluiproutes van te voren een klein beetje in beeld te brengen met 
de provincie door een nulmeting en aan het eind een eindmeting. Er is min of meer sprake van een 
verrekening, daar ben ik het mee eens, maar we worden er financieel niet beter van. Er is wel een 
verrekening maar een aantal kosten blijft toch voor de gemeente. U noemt het al, op dit moment is 
een aantal wegen nog niet helemaal gerepareerd. Dat is correct. We gaan niet eerder repareren of 
aanpassen tot het weer het toelaat. Ja, we lopen een klein risico en er vindt wel een aantal metingen 
plaats voor en na die tijd. We kunnen inderdaad onze eigen wegen, die dan zogenaamd als een 
andere route door lokale mensen worden gebruikt, niet afsluiten want het blijft een openbare weg. 
Daar zit een risico, daar ben ik het mee eens.



De heer Weerink: Ik pleit er voor dat de gemeente dat risico dat er zit niet hoeft te dragen maar dat de 
provincie die kosten voor haar rekening neemt. Zij zijn tenslotte ook bezig om die provinciale weg er 
uit te halen. De gevolgen ervan mogen dan toch niet voor onze gemeente zijn.

Wethouder Volmerink: Nee, ik heb ook duidelijk gezegd dat er een verrekening plaatsvind. Maar, of dit 
altijd 100% is, dat is per geval afhankelijk. Er zijn wel regelingen met alle gemeenten en de provincie. 
Er zijn wel afspraken over gemaakt en daar kunnen we niet onderuit. Maar, we lopen een klein risico, 
daar hebt u gelijk in. Om het nog eens een keer onder de aandacht te brengen, want dat is uw vraag, 
neem ik het mee in het volgende overleg.

De heer Weerink: Dank u wel.

De heer Booijink: Ik heb een vraag naar aanleiding van een krantenartikel met als titel 'Meer GSM-
antennes, 112 beter bereikbaar'. Afgelopen week gaf burgemeester Stevens in de krant aan dat de 
bereikbaarheid in onze gemeente nog niet optimaal is maar deze wel een stuk beter is dan een paar 
jaar geleden. Ik zou de portefeuillehouder willen vragen waarop deze verbetering is gebaseerd en of 
de portefeuillehouder die wil toelichten en eventueel zou kunnen onderbouwen. Zijn er 
meetrapportages aanwezig?

De voorzitter: Voor alle duidelijkheid, het gaat hier om 112-meldingen. Het gaat niet om de 
bereikbaarheid van de normale telefonie. De 112-bereikbaarheid is duidelijk verbeterd omdat de 
capaciteit of de kracht van de straling sterk is vergroot. Dat betekent dat nu later dan voorheen het 
signaal wordt overgenomen door Duitse masten. Daar zijn kaarten van beschikbaar. Die kaarten zijn 
overigens niet openbaar. Wel voor 112, dat zijn de verzamelkaarten. Maar niet per provider. Dat is 
concurrentiegevoelige informatie. Daar krijgen wij geen zicht op. Op korte termijn wordt de 
bereikbaarheid sterk vergroot. In mei/juni a.s. wordt ook in Tubbergen een aantal masten bijgeplaatst 
door verschillende providers waardoor ook de normale bereikbaarheid wordt verbeterd. Ja, het is 
deels al verbeterd voor 112 maar de andere bereikbaarheid, als je kijkt naar de plannen van de 
providers, die wordt ook in de komende tijd sterk verbeterd. 

De heer Booijink: Dank u wel. Zijn die kaarten providerafhankelijk?

De voorzitter: Ja, inderdaad.

De heer Booijink: Moeten voor de masten bepaalde locaties voor worden aangewezen?

De voorzitter: Wij hebben een mastenbeleid. In eerste instantie wordt in het mastenbeleid gekeken of 
het past op die locaties. Pas wanneer er bestemmingsplan wijzigingen nodig zijn komen ze naar ons 
toe. 

De heer Booijink: Dank u wel voor deze positieve onderbouwing.

De heer Hannink: We hebben allemaal het rapport van onderzoeksbureau Bakker uit Assen mogen 
ontvangen. De aanleiding hiervan is het biodiversiteitsonderzoek van het platform dat het bureau voor 
hen heeft uitgevoerd naar de gevolgen van de extra zonering bufferzone aan de oostzijde die nu op de 
kaart staat ten gunste van het Natura 2000-gebied Engbertsdijksvenen. Anders gezegd, de nut en 
noodzaak daarvan is in kaart geprobeerd te brengen. Als we het rapport doornemen dan zien we juist 
een tegenovergestelde beweging van hetgeen eigenlijk met die biodiversiteit wordt bedoeld. Althans, 
wil men bewerkstelligen. Dit is juist het omgekeerde van hetgeen dat eigenlijk de opdracht is vanuit 
Natura 2000 doelstelling. Er is alle reden voor om dit rapport serieus te nemen en te wegen wat we 
hier mee kunnen. Er staan veel lacunes aan vragen in die niet zijn beantwoord. Kan de 
portefeuillehouder de motie die we hier in huis maar ook in de andere twee omliggende gemeenten 
hebben aangenomen meenemen en inbrengen in de discussies met zowel de provincie als EZ in 
deze. Zijn jullie van plan dit te doen?

Wethouder Volmerink: Als het goed is moet de Tweede Kamer straks eerst nog over de 
beheersplannen een finale uitslag geven. Dat is waarschijnlijk op 23 maart of in april 2016. We moeten 
even kijken aan de hand van de vaste commissie van Economische Zaken. Het ligt in de bedoeling 
om samen op te trekken met Harderberg en Twenterand om hier, voordat de beslissing wordt 
genomen, onder andere dit punt aan de orde te stellen. Volgens mij gaan wij hier in gezamenlijk 



optrekken. De onrust die is ontstaan aan de hand van het rapport Bakker wordt dus hierin betrokken. 
Dat is iets waar wij ons hard voor gaan maken. Uiteindelijk moet de beheersplannen nog eerst even 
worden vastgesteld. Verder komen hopelijk de verkenningen ook deze maand. Dan moeten we met 
elkaar gaan optrekken, welke waarde krijgt het rapport Bakker. Dit onderzoeksbureau is niet namens 
alle partijen die er aan de voorkant mee te maken hebben afgetikt in de zin dat ze akkoord zijn. Maar 
het toont wel iets aan, dat zegt u terecht. Vervolgens moeten we na de verkenningen daarmee aan het 
werk om te kijken wat we verder nog kunnen doen. 

De heer Hannink: Het lijkt ons op zich verstandig en handig om op voorhand hier al mee aan het werk 
te gaan. Zeker richting de Tweede Kamer, voordat ze het besluit nemen en het beheersplan 
vaststellen en dit juist is afgerond, afgewerkt en alle conclusies helder zijn zodat een gedegen besluit 
over het beheerplan kan worden genomen. Het is altijd lastig op het moment dat dit is vastgesteld en 
naderhand nog moet worden gewijzigd. Het is altijd lastiger dan dat vooraf de discussie heeft 
plaatsgevonden en eventuele wijzigingen nog kunnen worden doorgevoerd. Desalniettemin zijn wij 
tevreden dat u als portefeuillehouder dit meeneemt en ter discussie stelt. Dat is juist ook onze 
bedoeling. Ik ga er vanuit dat de andere twee gemeenten hier ook in mee gaan. Hopelijk heeft het 
enige waarde om de discussie hier over te voeren. 

Wethouder Volmerink: Nogmaals de toezegging, voordat de Tweede Kamer de beslissing gaat nemen 
komt er wel een signaal van deze drie gemeenten richting de Tweede Kamer om eens goed na te 
gaan denken voordat ze een beslissing nemen die misschien onomkeerbaar is.

De heer Hannink: Volledig eens.

De heer Oude Luttikhuis: Niet zo zeer een vraag maar meer een verzoek ter overweging. We zijn als 
fractie blij met het initiatief van Buurtzorg

Mevrouw Detert Oude Weme: Zonder microfoon. 

De voorzitter: Gaat u gang. 

De heer Oude Luttikhuis: We zijn als fractie blij met het initiatief van Buurtzorg waarmee wordt 
voorkomen dat betreffende zorgvragen als collectief in de zorg gaan vallen. We willen echter wel de 
vinger leggen bij voldoende juridische afweging van een eventueel ongeoorloofde Staatssteun. Een 
punt van aandacht. 

De voorzitter: De opmerking, voldoende.

De heer Wessels: We hebben een heel gevarieerde rondvraag, ik wil er nog een aan toevoegen. Ik 
had deze week een ontmoeting met een vrouwelijk lid van de brandweer. Ik complimenteerde haar 
met de prachtig mooie pakken, daar was ze het mee eens. Maar er kwam een probleempje bij, daar 
heb ik zorgen over. Blijkbaar moeten brandweermensen van tijd tot tijd geschiktheidsproeven doen. 
Dat hoort ook zo en dat is terecht denk ik. Ze vertelde dat ze met een pop van 80 kilo een ladder op 
moest en dat het uiteindelijk gewoon fysiek niet lukte. Ze mag het nog één keer over doen, of 
misschien wel vaker, dat weet ik niet precies, en als het niet lukt, is ze als betrokken brandweervrouw 
exit. Ik weet dat we al een beetje krap zitten in brandweermensen. Ik maak me een beetje zorgen over 
de vrij zware proeven. Het zou jammer zijn als we op die manier goede mensen zouden verliezen. Dat 
hoorde ik deze week en dat wil ik hier delen.

De voorzitter: Ik deel die zorg, alleen die zwaarte van de toetsen zijn er niet voor niets. Dat zijn 
landelijke afspraken. Die zijn ook aangepast naar aanleiding van een aantal incidenten die hebben 
plaatsgevonden. Een van de gekozen normen is een death weight van 80 kilo. Want stel dat er een 
collega om wat voor manier ook onwel is dan moet je die als brandweerman of vrouw uit de 
brandhaard kunnen trekken. Dat is precies wat je moet doen. Op een moment dat een collega daar 
niet meer van op aan kan omdat je niet die kracht hebt, dan is het nog maar de vraag of je inderdaad 
als college van iemand die dat overkomt kunt functioneren. Dat als nuancering over het mogelijk te 
streng zijn van dit soort normen. Het gaat er om dat je in alle gevallen hulp kunt bieden aan die collega 
die onwel wordt. Dan gaat men uit van een normgewicht van 80 kilo. Ik garandeer u: er zijn erbij die 
dat normgewicht overtreffen. Daar wordt hard aan gewerkt, want dat is ook een onderdeel. Want daar 



zijn fitnessprogramma's voor om juist te zorgen dat iedereen fit is en dit hoort erbij. Tot nu toe zijn er 
maar heel weinig mensen die afgewezen worden op een punt als ze het niet kunnen halen.

De heer Wessels: Ik hoorde dat er een paar zijn gezakt, ze zullen het misschien in tweede instantie 
wel halen. Ik snap het wel maar het zou jammer zijn als we straks wel mensen overhouden die het wel 
kunnen maar dat het wel heel weinig mensen zijn.

De voorzitter: Zeker als het gaat om deze persoon. Ik ken deze toevallig en het is een zeer gedreven 
brandweerman. Overigens dat zijn ze allemaal. Ik kan nog wel iets zeggen. We hebben het altijd over 
aanrijtijden voor de brandweer. Tubbergen is qua vrijwilligerskorps altijd het snelste. Dat heeft niet zo 
zeer te maken met dat ze hard rijden, soms ook wel, maar over het algemeen zijn ze zo gedreven en 
zo snel ter plekke, ze sprinten die wagen in om er altijd als eerste te zijn. Dat geeft wel iets aan over 
de gedrevenheid van alle mensen maar de zorg deel ik zondermeer. 

Agendapunt 15: Sluiting
De voorzitter: Dan verzoek ik u om met mij te gaan staan voor het lezen van het sluitgebed. De 
vergadering is gesloten. 

Aldus vastgesteld in de openbare
vergadering van 14 maart 2016

De griffier, De voorzitter,
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar mr. M.K.M. Stegers
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