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RAADSVOORSTEL    
 
 
Datum: 11 februari 2016 
Nummer: 8A                                   
 
Onderwerp: Verkoop afvalbrengpunt/voormalige gemeentewerf Tubbergen. 
 
 
Voorgesteld raadsbesluit: 

1. geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het voorgenomen besluit van het 
college om het afvalbrengpunt en de voormalige gemeentewerf in Tubbergen aan de firma 
Kamphuis te verkopen;  

2. de door het college opgelegde geheimhouding op de aan de raad overgelegde stukken te 
bekrachtigen.  

 
Samenvatting van het voorstel 
Het College stemt in met de verkoop van de voormalige gemeentewerf en het afvalbrengpunt te 
Tubbergen aan Ermar B.V. (Kamphuis). Kamphuis zal tot 31 december 2025, met de mogelijkheid van 
verlenging tot 31 december 2035, het gemeentelijk afvalbrengpunt exploiteren. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
De wens van het college om over te gaan tot verkoop van de voormalige werf/afvalbrengpunt en het 
realiseren van een duurzame exploitatie van het afvalbrengpunt.  
 
Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Door verkoop van de voormalige werf/afvalbrengpunt kan een duurzame exploitatie van het 
afvalbrengpunt worden gerealiseerd. Binnen het bedrijfsconcept van Kamphuis is, in samenwerking 
met andere partijen, volop ruimte voor de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.    
 
Argumentatie  
Inleiding 
Kamphuis Sloopwerken (hierna; Kamphuis) uit Reutum beschikt op dit moment over twee 
bedrijfslocaties. Het betreft een kantoor in Enschede en een kantoor, bedrijfshal en buitenruimte aan 
de Snoeymansweg 19 te Reutum. De locatie in Reutum is naar de toekomst toe een beperkende 
factor. Kamphuis zoekt een nieuwe locatie (in eerste instantie als aanvulling op de bestaande locaties) 
waardoor de toekomstplannen te realiseren zijn. Kamphuis heeft daarbij aangegeven een voorkeur te 
hebben voor de locatie afvalbrengpunt/voormalige gemeentewerf in Tubbergen. Uit de gesprekken 
met Kamphuis bleek vervolgens dat zij ook meerwaarde zagen in de exploitatie van het  
afvalbrengpunt. Ten behoeve van de exploitatie van het afvalbrengpunt was op dat moment een 
overeenkomst met de firma van Gansewinkel afgesloten, eindigend op 31 december 2014.  
 
Exploitatie afvalbrengpunt 
Kamphuis zal de exploitatie van het afvalbrengpunt voor een periode van minimaal 10 jaar (tot en met 
31 december 2025) op zich nemen. De gemeente kan deze periode met 10 jaar verlengen, mits zij het 
gemeentelijk afval gedurende deze periode aan Kamphuis blijft aanbieden. Het afvalbrengpunt 
functioneert (c.q. blijft functioneren) als gemeentelijk afvalbrengpunt voor de gemeenten Dinkelland en 
Tubbergen. Op deze locatie wordt het publiek de gelegenheid geboden grof huishoudelijk afval te 
brengen. De voorwaarden waaronder deze exploitatie zal geschieden zijn in de koopovereenkomst en 
de concessie- en afvalovereenkomst vastgelegd.  
 
Aanbieden gemeentelijk afval 
Als onderdeel van de exploitatie van het afvalbrengpunt is met Kamphuis afgesproken dat een deel 
van de door of namens de gemeente ingezamelde afvalstoffen als bedrijfsafval aan Kamphuis zal 
worden aangeboden. Ook het afval van de Gemeente Dinkelland zal worden aangeboden bij 
Kamphuis. De plicht tot aanbieden van dit afval wordt aangegaan voor een periode van 10 jaar (tot 31 
december 2025), en wordt - behoudens opzegging – stilzwijgend verlengd met de duur van nog eens 
10 jaar.  
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Koop- en huurovereenkomst 
De met Kamphuis overeengekomen koopovereenkomst bevat drie opschortende voorwaarden, in die 
zin dat het voor Kamphuis planologisch mogelijk wordt gemaakt om: 
a. een puinbreker te gebruiken; 
b. een (nieuwe) opstal(len) te gebruiken dan wel de huidige opstal(len) te gebruiken ten behoeve 

van kringloopactiviteiten;  
c. afgedankte bouw-/sloopmaterialen te verkopen aan het publiek.  
 
Indien aan de opschortende voorwaarden niet voor 31 december 2018 is voldaan, zal de 
koopovereenkomst niet tot uitvoering komen. Tot aan het moment van juridische levering zal 
Kamphuis het afvalbrengpunt en de voormalige werf huren.  
 
Externe communicatie 
Niet van toepassing.  
 
Financiële paragraaf 
De verkoop is marktconform.    
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
Het afvalbrengpunt in de gemeente Tubbergen functioneert als (gemeentelijk) afvalbrengpunt voor de 
gemeenten Tubbergen en Dinkelland. Als onderdeel van de exploitatie zal een deel van de door of 
namens de gemeenten (c.q. Noaberkracht) ingezamelde afvalstoffen als bedrijfsafval aan Kamphuis  
worden aangeboden.  
 
Bijlagen 
De bij dit voorstel behorende bijlagen zijn vertrouwelijk en onder geheimhouding (vanwege de 
financiële belangen en ter voorkoming van onevenredige benadeling van Kamphuis) vanaf vrijdag 5 
februari 2016 in te zien op de kamer van de griffier.  
 
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 25 januari 2016 

Besluit presidium: o om advies naar cie. S. en B. / cie. R. en E.  
rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
naar raad ter kennisname 
anders, namelijk: 

X 

o 

o 

 

Vergadering  cie. S. en B. / cie. R. en E. op  

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

o 

o 

Opmerkingen: 
 

Paraaf van de 
Commissiegriffier: 

 



 

   

 

 
RAADSBESLUIT   
 
 
Datum: 11 februari 2016 
Nummer: 8B     
 
Onderwerp: Verkoop afvalbrengpunt/voormalige gemeentewerf Tubbergen. 
                           
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 11 februari 2016,  
nr. 8A;  
 
gelet op het bepaalde in de artikelen 25 lid 3, 160 lid 1 sub e. en 169 lid 4 van de Gemeentewet; 
 
B E S L U I T: 
 

1. geen wensen en bedenkingen kenbaar te maken over het voorgenomen besluit van het 
college om het afvalbrengpunt en de voormalige gemeentewerf in Tubbergen aan de firma 
Kamphuis te verkopen;  

2. bekrachtigt de door het college opgelegde geheimhouding op de aan de raad overgelegde 
stukken.  

 
 
Aldus besloten in de openbare  
vergadering van 22 februari 2016 
 
de raadsgriffier de voorzitter 

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