
  

 

 

 

Raadsvoorstel  

 

Zaak-/documentnummer:  • 

  
Datum vergadering: 10 juli 2017 
Datum voorstel: 12 juni 2017 
Nummer:   12A 
Onderwerp: Kansenplan centrum Tubbergen. 
  
 
Voorgesteld raadsbesluit: 
- Instemmen met het kansenplan voor het centrum Tubbergen (bijlage I17.031761) als richtinggevend 

kader voor gesprekken met eigenaren en initiatiefnemers in het centrum Tubbergen. 
- De adviezen vanuit het kansenplan voor de implementatie van het kansenplan nader uit te werken in 

een handelingskader. 
 

Samenvatting van het voorstel 
In 2015 is in Tubbergen het proces Tubbergen Bruist gestart waarin samen met een lokale groep aan 
betrokken inwoners en ondernemers gewerkt wordt aan de versterking van de sociaal-economische positie 
van Tubbergen. Gaandeweg het proces is er veel beweging ontstaan in Tubbergen en zijn er meerdere 
mogelijkheden voor het nu of in de toekomst transformeren, herbestemmen of (her)ontwikkelen van panden. 
Enerzijds door de bereidheid van eigenaren en gebruikers om mee te bewegen, anderzijds door de energie 
die aanwezig is bij diverse bekende initiatieven. Er is behoefte aan duidelijkheid en richting bij 
initiatiefnemers, eigenaren en de gemeente. Om deze duidelijkheid en richting te geven is een kansenplan 
voor het centrum Tubbergen gemaakt waarin een koppeling is gelegd tussen locaties en kansrijke 
initiatieven en functies. De ontwikkelingen in het centrum van Tubbergen staan op zich los van elkaar, maar 
bieden de kans om in samenhang een sterkere bijdrage te leveren aan de doelstellingen van Tubbergen 
Bruist. Geadviseerd wordt in te stemmen met het kansenplan als richtinggevend kader voor gesprekken met 
eigenaren en initiatiefnemers in het centrum Tubbergen. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
Samen met het kernteam Tubbergen Bruist is in de kern Tubbergen een proces gestart om stapsgewijs 
ontwikkelingen op gang te brengen die de positie van Tubbergen versterken. De raad heeft op 19 oktober 
2015 ingestemd met de doelstellingen en ambities (raadsvoorstel I15.046611). Doel is te werken aan een 
sociaal-economisch krachtige kern Tubbergen, voor een toekomstbestendig en leefbaar dorp, met een 
voorzieningenniveau dat aansluit bij de centrale rol voor de hele gemeente. Daarvoor is een aantal 
thema’s en ambities benoemd. In het najaar 2016 is concreet met een aantal grotere projecten gestart, 
waaronder de nieuwe rol voor het gemeentehuis en de herontwikkeling locatie Verdegaalhal. Onder het 
motto ‘samen durven dromen’ is input opgehaald vanuit de samenleving om mee te denken over de 
invulling. Ook is breed gecommuniceerd over het proces. Gaandeweg het proces zijn hierdoor steeds 
meer initiatieven ontstaan, van verschillende aard en omvang, die op zoek zijn naar passende huisvesting. 
Initiatieven variëren van zorg, tot horeca, toerisme, kantoren en cultuur. Ook zijn op meerdere 
vastgoedlocaties mogelijkheden ontstaan voor (nieuwe) ontwikkelingen.  
Kortom, er bevinden zich in Tubbergen meerdere mogelijkheden voor het nu of in de toekomst 
transformeren, herbestemmen of (her)ontwikkelen van panden. Enerzijds door de bereidheid van 
eigenaren en gebruikers om mee te bewegen, anderzijds door de energie die aanwezig is bij diverse 
bekende initiatieven. De ontwikkelingen in het centrum van Tubbergen staan op zich los van elkaar, maar 
bieden de kans om in samenhang een sterkere bijdrage te leveren aan de doelstellingen van Tubbergen 
Bruist. 
Dit brengt de vraag: Welke functies zijn waar gewenst? Wat is goed voor Tubbergen? En dit niet alleen 
met het oog op vandaag maar ook voor de komende 15 jaar.  
Er is behoefte aan duidelijkheid en richting, zowel bij initiatiefnemers, eigenaren maar ook bij de 
gemeente. De gemeente heeft immers ook een aantal panden in eigendom.  
Om deze duidelijkheid en richting te geven is een kansenplan (bijlage I17.031761) voor het centrum 
Tubbergen gemaakt waarin een koppeling is gelegd tussen locaties en kansrijke initiatieven en functies. 
Er is een marktverkenning uitgevoerd en er hebben de afgelopen maanden gesprekken plaatsgevonden 
met eigenaren en gebruiker. Het kansenplan is op 8 mei 2017 gepresenteerd in de raadscommissie 
Ruimte & Economie.  



 

 

Geadviseerd wordt in te stemmen met het kansenplan. Het kansenplan biedt een basis voor de verdere 
gesprekken en onderhandelingen met en tussen diverse initiatiefnemers en eigenaren.  

 

Beoogd resultaat van het te nemen besluit 
Door in te stemmen met het voorstel wordt duidelijkheid en richting gegeven aan initiatiefnemers en 
eigenaren van verschillende panden in Tubbergen. Het kansenplan biedt een basis voor de verdere 
gesprekken en onderhandelingen met en tussen diverse initiatiefnemers en eigenaren.  
Op basis daarvan kunnen initiatieven uitgroeien naar concrete plannen die voor individuele beoordeling 
kunnen worden voorgelegd voor besluitvorming.   
 
Argumentatie  
Voor het behalen van een strategische positie van de potentiële initiatieven en het belang van de 
verschillende locaties voor de ontwikkeling van een bruisend centrum, is een kansenplan ontwikkeld (bijlage 
I17.031761).  
Dit kansenplan verdeelt de verschillende thema’s die beleving brengen in het centrum en een bijdrage 
leveren aan een toekomstbestendig bruisend Tubbergen op een evenwichtige wijze. Daarmee worden 
huidige functies – met name horeca en het winkelbestand – versterkt. Tevens draagt het kansenplan bij aan 
de verankering van maatschappelijke functies in het dorp.  
Het kansenplan is onderverdeeld in een aantal hoofdthema’s en synergiën: 
- Ontmoeting, horeca en evenementen: functies gericht op meer levendigheid en beleving op en rond het 

plein. Concrete ontwikkellocaties zijn hierbij de locatie gemeentehuis en waar mogelijk de bibliotheek.  
- Cultuur en ambachten: concentratiepunt vanuit de Eeshof, de uitdaging ligt in het breder doortrekken 

van deze functies richting centrum (plein en winkelstraat). 
- Retail & marktplein: concentratie in de Grotestraat en marktplein, waarbij ook ruimte kan worden 

geboden aan functies op het gebied van cultuur en ambachten. De kracht van de winkelstraat kan nl. 
worden versterkt een mix van retail, cultuur, ambachten en horeca. 

- Verdegaalhal: vanuit uitkomsten kansenkaart nader onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor 
herontwikkeling van niet alleen de Verdegaalhal, maar ook het omliggende gebied. De locatie biedt 
mogelijkheden voor publiekstrekkende functies die het centrum van Tubbergen kunnen versterken. 
Mogelijk in combinatie met woningbouw.  

- Zorg & maatschappelijk: ruimte bieden aan zorg gerelateerde en maatschappelijke functies, waarbij 
locaties Netwerk, De Delle, De Huve en Rabobank een rol kunnen spelen.  

- Sport: concentratie van kwalitatief goede sportvoorzieningen op de locatie Vlaskoel.  
In het kansenplan zijn per synergie en thema initiatieven/functies benoemd, die de moeite waard zijn om op 
korte termijn verder te onderzoeken op haalbaarheid. Zie hiervoor het kansenplan in de bijlage.  
 
Conclusies vanuit gesprekken 
Vanuit de diverse gesprekken die de afgelopen maanden gevoerd zijn met stakeholders, initiatiefnemers en 
eigenaren kan een aantal conclusies getrokken worden 
- Bereidheid: er is veel bereidheid bij de diverse partijen om mee te denken en te bewegen om een 

krachtig Tubbergen te realiseren 
- Duidelijkheid: er is een grote behoefte bij initiatiefnemers aan duidelijkheid.  
- Multifunctionaliteit: de kracht van de winkelstraat kan worden versterkt door een mix van retail, 

cultuur, ambachten en horeca. Dit maakt onderdeel uit van het kansenplan.  
- Initiatief: de gemeente heeft een aantal panden in eigendom en kan daarin doorpakken en daarmee 

een aanzwengelende werking hebben 
- Faciliterende rol: de gemeente kan een faciliterende rol innemen het bij elkaar brengen van initiatieven 

en particulier eigendom 
- Kwartiermaker: het aanstellen van een kwartiermaker kan de implementatie van het kansenplan 

versnellen door de verschillende initiatieven en panden in het centrum te verbinden en de (logische) 
samenhang in het centrumgebied te stimuleren met een slimme verdeling van functies 
 

Advies vervolgstappen 
Het kansenplan voor het centrum Tubbergen geeft duidelijkheid en richting aan eigenaren en initiatiefnemers 
als het gaat om de mogelijkheden op verschillende locaties. Door in te stemmen met het kansenplan wordt 
deze duidelijkheid en richting geboden waarmee een belangrijke basis gelegd kan worden voor nieuwe 
impulsen in de kern Tubbergen. De mate waarin de gewenste ontwikkelingen daadwerkelijk tot uitvoering 
komen is uiteraard afhankelijk van de bereidheid bij eigenaren en initiatiefnemers. In een aantal gevallen is 
de gemeente zelf aan zet, in een aantal gevallen ook afhankelijk van derden. Om stappen te kunnen zetten 
in het centrum wordt vanuit het kansenplan geadviseerd om (zie advies kansenplan in de bijlage 
I17.031762): 
1. Te starten met de markconsultatie voor het gemeentehuis en van daaruit de bewegingen op andere 
locaties in gang te zetten. 



 

 

2. De verschillende initiatieven in het centrum te blijven verbinden en de (logische) samenhang in het 
centrumgebied te stimuleren met een slimme verdeling van functies, door een kwartiermaker te benoemen. 
Met het gemeentehuis zet de gemeente veel in beweging. Maar nieuwe functies in het gemeentehuis laten 
mogelijk weer leegstand elders achter, of zorgen voor de noodzakelijke huisvesting elders. Door 
verbindingen te leggen tussen de initiatieven en alle beschikbare panden wordt een efficiëntere bijdrage 
geleverd aan een vitaal centrum.  
3. Nader te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor herontwikkeling van niet alleen de Verdegaalhal, 
maar ook het omliggende gebied. In de tussenliggende tijd kijken naar mogelijke tijdelijke huisvesting van 
initiatieven.  
 
Geadviseerd wordt in te stemmen met het kansenplan voor het centrum Tubbergen en de adviezen voor de 
vervolgstappen nader uit te werken in een handelingskader. Deze geeft uitwerking aan de wijze waarop 
uitvoering wordt gegeven aan het kansenplan. Hierin is onder meer aandacht voor de wijze van organisatie, 
de rol van de gemeente, kwartiermakerschap, financiën etc.  
 
Het kansenplan geeft een richtinggevend kader voor gesprekken en onderhandelingen met en tussen 
initiatiefnemers en eigenaren die uiteindelijk moeten leiden tot concrete plannen. Indien initiatieven tot 
concrete plannen worden gebracht zullen hiervoor individueel de nodige procedures worden gevolgd. Daar 
waar eventuele bestemmingsplanwijzigingen noodzakelijk zijn zullen deze te zijner tijd aan de raad worden 
voorgelegd.  
 
Externe communicatie 
Goede communicatie over het kansenplan voor het centrum Tubbergen is van belang en kan een 
aantrekkende werking hebben op nieuwe ontwikkelingen in Tubbergen. Communicatie maakt onderdeel uit 
van het uit te werken handelingskader. Er zal een communicatieplan worden opgesteld die inspeelt op het 
op diverse momenten en kanalen onder de aandacht brengen van de kansen en mogelijkheden in 
Tubbergen. Over het voorliggende besluit zal een persbericht uitgaan via de diverse mediakanalen, 
waaronder de kanalen van Tubbergen Bruist (website, social media).   
 
Financiële paragraaf 
Voor dit besluit niet van toepassing. In het uit te werken handelingskader voor uitvoering van het kansenplan 
wordt indien van toepassing ingegaan op de financiële consequenties.  
 
Uitvoering 
- Na raadsbesluit zal uitwerking van het handelingskader volgen. Deze is naar verwachting in september 

gereed.  
- Vooruitlopend op het handelingskader zal het proces rondom marktconsultatie gemeentehuis conform 

raadsbesluit van 22 mei 2017 en in lijn met de adviezen vanuit het kansenplan, worden vervolgd.  
- Vooruitlopend op het handelingskader zullen na raadsbesluit de lopende gesprekken met 

initiatiefnemers en eigenaren worden vervolgd op basis van het in het kansenplan beschreven proces 
transformatie.  

 
Bijlagen 
I17.031761 Kansenplan centrum Tubbergen 
I17.031762 Advies implementatie kansenplan Tubbergen 
 
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 W.A.M. Haverkamp - Wenker 
 
 



 

 

Vergadering presidium op 19 juni 2017 

Besluit presidium: X om advies naar commissie 
o rechtstreeks naar raad ter besluitvorming 
o naar raad ter kennisname 
o anders, namelijk: 

 

Vergadering commissie Ruimte en Economie op 3 juli 2017 

Advies aan de raad o advies akkoord te gaan met het voorstel  
o advies het voorstel af te wijzen 
X anders, namelijk: Alle fracties nemen het voorstel terug in fractieberaad 

als bespreekstuk 

Opmerkingen:  
Paraaf commissiegriffier   

 



   

 

 

Raadsbesluit  

 

Zaak-/documentnummer:  • 

 
Datum: 10 juli 2017 
Nummer:   12B 
Onderwerp: Kansenplan centrum Tubbergen. 
  
 

De raad van de gemeente Tubbergen, 

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 12 juni 2017, nr. 12A;  

gelet op het advies van de commissie Ruimte & Economie van 3 juli 2017; 

 

besluit: 

- In te stemmen met het kansenplan voor het centrum Tubbergen (bijlage I17.031761) als richtinggevend 
kader voor gesprekken met eigenaren en initiatiefnemers in het centrum Tubbergen. 

- De adviezen vanuit het kansenplan voor de implementatie van het kansenplan nader uit te werken in een 
handelingskader. 

 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 10 juli 2017, 
 
De raadsgriffier, De voorzitter 
 
 

  
H.J.M.J. van Limbeek-ter Haar W.A.M. Haverkamp-Wenker 
 
 

 


