
 

 

 
 
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Tubbergen, gehouden op  
dinsdag 17 november 2020 
 

Voorzitter: 
Mevrouw W.A.M. Haverkamp-Wenker 

Griffier: 
 De heer L. Legtenberg 

  
Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 
 Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo (CDA), wethouder 
Mevrouw K.A.M. Reinerink-Hutten (CDA) Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis 

(Gemeentebelangen/VVD), wethouder 
De heer A.H.L. Oude Vrielink (CDA) De heer E.J. Volmerink (CDA), wethouder  

De heer T.G.J. Oude Steenhof (CDA) Mevrouw J.L.M. Scholten, gemeentesecretaris 
De heer A.H.M. Eidhof (CDA)  
De heer H.J. Stevelink (CDA)  
De heer J.A.B. Oude Vrielink (CDA)  
De heer J.J.W. Oude Geerdink (CDA)  
De heer L.W. Oosterik (CDA)  
De heer L.P. Stamsnieder (CDA)  
De heer G.J.H. Weersink (CDA)  
De heer G.M.J. Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer N.A. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)  
Mevrouw N.A. Haarman (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer H.H.W. Lentferink (Gemeentebelangen/VVD) 

 

Mevrouw M.M.T. de Boer-Loman (PvdA)  
De heer H. Wessels (PvdA)  
De heer A.H.B. Plegt (Dorpen Centraal)  
  
Afwezig zijn de leden:  Afwezig van het college: 
Mevrouw C.G.M. Luttikhuis-Nijhuis (CDA)  
De heer W.J.G. Weerink (CDA)   
  
Plaats: Tijd:  
Digitale sessie 19.30 uur 
  

1. Opening 
 

 De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom bij deze raadsvergadering van de gemeenteraad 
van Tubbergen. Er is een bericht van verhindering ontvangen van de heer Weerink en mevrouw Luttikhuis schuift 
mogelijk later aan. 
 

2. Vaststellen agenda 
 

 Aan de agenda wordt toegevoegd: 
agendapunt 3a Beantwoording schriftelijke vragen: Glashoes;  
agendapunt 8a Motie RES 1.0 (elektriciteit, warmte en groengas);  
agendapunt 8b. motie Oplossen Pas-meldingen.  
 
Met deze wijzigingen wordt de agenda vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
 

 De heer Eidhof inzake raadsbrief 59 de vloedbeltverbinding. De heer Eidhof vraagt de komende tijd aandacht te 
blijven houden voor de belangen van het milieu en de verkeersoverlast in deze. 
 
Wethouder Bekhuis inzake de vraag van de heer Oude Steenhof over de RRE-subsidie (raadsvergadering 20 
oktober 2020, poen is groen). De gemeente Tubbergen krijgt vanaf januari een dergelijke regeling waarbij gewerkt 
wordt met vouchers. De regeling maakt het mogelijk dat inwoners tot € 85,- ontvangen voor een energiebesparing 
om het energieverbruik te reduceren. 
 

3a Beantwoording schriftelijke vragen: Glashoes 
 

 De heer Groothuis (GemeenteBelangen/VVD) heeft schriftelijke vragen gesteld over het Glashoes. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vragen 
 

4. Vragenuurtje 
 

 Voor het vragenuurtje zijn  twee vragen ingediend: 
De heer A. Oude Vrielink (CDA) – GGA stikstof 
De heer Oude Steenhof (CDA) -  megaturbines in grensstreek 
 
Onderwerp: 
CGA stikstof 



 

De volledige (audiovisuele) weergave van deze raadsvergadering vindt u op de website van de gemeente 
Tubbergen, in het raadsinformatiesysteem: https://bestuur.tubbergen.nl 

 
 

 
De heer A. Oude Vrielink stelt vragen over CGA stikstof. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vragen. 
 
Woordvoerders: 
De heer A. Oude Vrielink (CDA) 
Wethouder Volmerink 
 
Onderwerp: 
Megaturbines in grensstreek 
De heer Oude Steenhof stelt vragen over megaturbines in de grensstreek. 
Wethouder Bekhuis beantwoordt de vragen. 
 
Woordvoerders: 
De heer Oude Steenhof (CDA) 
Wethouder Bekhuis 
 

5. Vaststellen van de besluitenlijst van de openbare vergadering van 20 oktober 2020 
 

 Besluit: 
De besluitenlijst wordt zonder op-/aanmerkingen vastgesteld. 

 
6. Vaststellen van de lijst ingekomen stukken 

 
 Besluit: 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 
7. Beleidsplan VRT 2021-2024, incl. Regionaal Risicoprofiel en Dekkingsplan Brandweer 

 

 Type vergaderstuk: 
Hamerstuk 
 
Voorstel: 

 Kennis te nemen van het Concept Beleidsplan VRT 2021-2024, incl. Regionaal Risicoprofiel en 
Dekkingsplan Brandweer. 

 Geen wensen en bedenkingen in te dienen op het Concept Beleidsplan VRT 2021-2024, incl. Regionaal 
Risicoprofiel en Dekkingsplan Brandweer. 

 
Besluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 

 
8. Motie Rood voor Rood 

 

 Type vergaderstuk: 
Bespreekstuk 
 
Voorstel: 
om de op 15 december 2014 vastgestelde Beleidsnotitie Rood voor Rood met gesloten beurs 2014 niet aan te 
passen naar aanleiding van de motie ‘2020-Groothuis-Plegt-Wessels-Stevelink-1’ inzake Rood voor Rood 
(publieke deelnemers). 
 
Woordvoerders: 
De heer Wessels (PvdA) 
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
De heer Stevelink (CDA) 
 
Besluit: 
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel. 

 
8a. Motie RES 1.0 (elektriciteit, warmte en groengas 

 

 Motie nr.: 2020-Stevelink-1 
 
Het college wordt opgedragen: 

- te onderzoeken: 
a. of het Klimaatakkoord de ruimte biedt om met de opbrengst van warmte (bijvoorbeeld biogas) de 

“opbrengst van hernieuwbare elektriciteit op land” te compenseren; 
b. of biogas als bron van “hernieuwbare elektriciteit op land” in de RES 1.0 kan worden betrokken, met 

dien verstande dat de opbrengst meetelt voor de benodigde opwek van 1,5 TWh in Twente in 2030;  
- duidelijkheid te verschaffen over de juridische status van het bod RES 1.0 en de Transitievisie Warmte die 

in 2021 opgesteld moet worden; 
- indien onderzoek op één van bovenstaande vragen uitwijst dat dit niet mogelijk is, binnen het verband van 

de VNG te bespreken op welke manier gemeenten meer ruimte kunnen krijgen voor het naar eigen inzicht 
invullen en realiseren van de klimaatdoelen, zodat de gemeenten de vrijheid hebben het duurzame 
energiedoel niet alleen met wind- en zonne-energie in te vullen; 



 

De volledige (audiovisuele) weergave van deze raadsvergadering vindt u op de website van de gemeente 
Tubbergen, in het raadsinformatiesysteem: https://bestuur.tubbergen.nl 

 
 

 
Woordvoerders: 
De heer Stevelink (CDA) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
De heer Wessels (PvdA) 
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD) 
Wethouder Bekhuis 
 
Wethouder Bekhuis zegt toe uit te zoeken of binnen het klimaatakkoord ruimte is om te compenseren (warmte en 
elektriciteit).  
 
Besluit: 
De motie wordt aangehouden. 
 

10. Motie Oplossen Pas-meldingen 
 

 Motie nr.: 2020- Lentferink/Plegt/Stevelink-1 
 
Het college wordt opgedragen: 

- de urgentie van legalisatie te benadrukken door deze motie aan de Overijsselse gemeenten, Provinciale 
Staten van Overijssel en het Rijk te sturen. 

 
Woordvoerders: 
De heer Lentferink (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
De heer Stevelink (CDA) 
De heer Wessels (PvdA) 
Wethouder Volmerink 
 
De motie wordt aangenomen. Fractie Gemeentebelangen/VVD, Dorpen Centraal, CDA voor. Fractie PvdA tegen. 
 

11. Rondvraag 
 

 De heer J. Oude Vrielink vraagt naar de stand van zaken inzake de lobby spoorverbinding Amsterdam-Berlijn via 
Hengelo.  
Wethouder Volmerink geeft aan dat er een onderzoek is opgezet door NS en ProRail. Uit onderzoek blijkt dat via 
Hengelo de snelste route is. De vertegenwoordiger vanuit Twente is gedeputeerde Boerman, hij zit aan tafel bij de 
ministers om e.e.a. te bespreken. Bij het in werking stellen van de lijn zijn we sterk afhankelijk van Duitsland 
aangezien het spoor en de spoordiensten goed op elkaar afgestemd dienen te zijn.  
 
De heer J. Oude Vrielink vraagt of de gemeente Tubbergen in staat is om een vaccinatieprogramma binnen de 
gemeente uit te rollen zonder dat er kostbare tijd verloren gaat. 
Wethouder Berning geeft aan op het moment dat dit meer concreet gaat worden hierop terug te komen.  
 
De heer Eidhof vraagt m.b.t. invasieve exoten en de bestrijding daarvan (duizendknoop en de bereklauw) met name 
langs het kanaal Almelo –Nordhorn tussen de twee sluizen. Is de wethouder bereid om een overleg te organiseren 
waarbij de drie partijen (Waterschap, provincie en de gemeente) bekijken om dit probleem samen op te lossen.  
Wethouder Volmerink antwoordt dat het onderwerp onlangs tijdens een overleg met het waterschap is besproken om 
het bestuurlijk en ambtelijk op te pakken. Het verzoek ligt ook bij de provincie. De eerder gedane oproep is nu in 
gang gezet. 
 
De heer Groothuis inzake een nieuwsbericht dat bij het Wierdenseveld omwille van 125 m² hoogveen 39 miljoen 
wordt geïnvesteerd. Is dit correct?  
Wethouder Volmerink geeft aan niet te weten welk plan eraan ten grondslag ligt. Volgens hem gebeurt er veel meer 
dan alleen het hoogveen.  
De heer Groothuis vraagt of in Tubbergen ook dit soort percelen met een dergelijke investering denkbaar zijn. 
Wethouder Volmerink antwoordt dit soort gebieden in Tubbergen niet te kennen.  
 

12. Sluiting 
 

 De voorzitter dankt ieder voor de betrokkenheid en inzet en sluit de vergadering. 
 

 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 15 december 2020, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 

de griffier,  de voorzitter, 

    
mr. L. Legtenberg  drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 
 


