
 

 

 
 
Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Tubbergen, gehouden op  
maandag 10 februari 2020 
 

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

Griffier: 
 De heer L. Legtenberg 

  
Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 
Mevrouw K.A.M. Reinerink-Hutten (CDA) Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo (CDA), wethouder 
Mevrouw C.G.M. Luttikhuis-Nijhuis (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 L.P. Stamsnieder (CDA)  
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 W.J.G. Weerink (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: 
De heer L.W. Oosterik (CDA)  
 
Plaats: Tijd:  
Raadszaal 19.30 uur 
  

1. Opening 
 

 De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom. 
Er is bericht van verhindering van de heer Oosterik. 
 

2. Vaststellen agenda 
 

 Besluit: 
De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

3. Mededelingen 
 

 Wethouder Berning doet een mededeling inzake het IJslandse preventiemodel. De gemeente Hardenberg draait een 
proef van drie jaar m.b.t. dit model om het gebruik onder de jongeren terug te dringen. Uit gesprekken met de 
verantwoordelijk ambtenaar en de wethouder blijkt dat er veel raakvlakken zijn met de uitvoeringsplannen Sociaal 
Domein (positieve gezondheid). Daarnaast zijn er raakvlakken met het sportakkoord waar onlangs de aftrap van is 
geweest. De wethouder is enthousiast en gaat bekijken hoe het model verder aansluiting kan vinden bij de zaken 
waar de gemeente Tubbergen al mee bezig is.  
 
Wethouder Volmerink inzake de openstaande vraag tot de eventuele tweejaarlijkse actualisatie van de grondprijzen. 
De BBV schrijft voor dat het complex minimaal één keer per jaar moet worden geactualiseerd. Als het niet actueel 
genoeg is dan heeft dit in relatie tot de uitgangspunten van de BBV gevolgen en is het naar de accountant toe lastig 
te onderbouwen. Het advies is dan ook om de grondprijzen jaarlijks te blijven actualiseren.  
 

4. Vragenuurtje 
 

 Er is een vraag ingediend voor behandeling in het vragenuurtje door de heer Van de Graaf 
(Gemeentebelangen/VVD). 
 
Onderwerp: 
Bestemmingsplan De Esch 
 
De heer van de Graaf stelt vragen over de voorlopige uitspraak van de Raad van State inzake het bestemmingsplan 
De Esch. 
Wethouder Berning beantwoordt de vragen 
 
De heer Wessels vraagt n.a.v. de toezegging van de projectontwikkelaar tijdens de raadsvergadering van september 
2019 (omzetten van de dure huurwoningen in het plan naar goedkope koopwoningen) of de prijzen van deze 
koopwoningen inmiddels bekend zijn.  



 

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

 
 

Wethouder Berning zegt toe deze vraag schriftelijk te beantwoorden. 
 
Woordvoerders: 
De heer Van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Wessels (PvdA) 
De heer Stamsnieder (CDA) 
Wethouder Berning 
 

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

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

 
6. Vaststellen van de lijst ingekomen stukken 

 
 Besluit: 

De besluitenlijst wordt conform vastgesteld. 

 
7. Vaststellen bestemmingsplan ‘Buitengebied, Landgoed Herinckhave” 

 

 Type vergaderstuk: 
Hamerstuk 
 
Voorstel: 

1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto 1.2.3. van het Besluit ruimtelijke 
ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan 'Buitengebied, Landgoed 
Herinckhave' met de identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPHERINCKHAVE-VG01 met de bijbehorende 
bijlagen en bestanden ongewijzigd vast te stellen;  

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPHERINCKHAVE-VG01 vast te stellen; 

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

 
8. Kwaliteitsplan Openbaar Groen 

 

 Type vergaderstuk: 
Bespreekstuk 
 
Voorstel: 

1. het Kwaliteitsplan Openbaar Groen Gemeente Tubbergen voor kennisgeving aan te nemen; - waarbij het 
huidige beheer van de openbare ruimte binnen de bebouwde kom grotendeels wordt voortgezet, waarbij 
enkele aanpassingen in het kader van de biodiversiteit worden doorgevoerd; - de financiering van de 
opgenomen ambities te betrekken bij het opstellen van de perspectiefnota 2021;  

2. het Uitvoeringsplan Biodiversiteit Gemeente Tubbergen voor kennisgeving aan te nemen; - waarbij het 
beheer van de openbare ruimte buiten de bebouwde kom, binnen het huidige budget, wordt 
geoptimaliseerd in het kader van de biodiversiteit; - de financiering van de opgenomen ambities te 
betrekken bij het opstellen van de perspectiefnota 2021;  

3. het Uitvoeringsplan Plaagbestrijding vast te stellen;  

4. het Communicatieplan Biodiversiteit Tubbergen vast te stellen; 
 
Woordvoerders: 
De heer Wessels (PvdA) 
De heer Lentferink (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Stevelink (CDA) 
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer Plegt (Dorpen Centraal) 
Wethouder Volmerink 
 
De heer Wessels dient een amendement in: nr. 2020-Wessels/ Stevelink/Groothuis/Plegt-1 
De heer Stevelink dient een motie in: nr. 2020-Stevelink-Groothuis-1 
 
Het amendement 2020-Wessels/Stevelink/Groothuis/Plegt-1 wordt unaniem aangenomen. 
 
Besluit: 
Het besluit wordt geamendeerd vastgesteld: 

1. het Kwaliteitsplan Openbaar Groen Gemeente Tubbergen voor kennisgeving aan te nemen; 
2. het Uitvoeringsplan Biodiversiteit Gemeente Tubbergen voor kennisgeving aan te nemen; 
3. het Uitvoeringsplan Plaagbestrijding vast te stellen, met inachtneming van het amendement 2020-

Wessels-Stevelink-Groothuis-Plegt-1; 
4.  het Communicatieplan Biodiversiteit Tubbergen vast te stellen. 

 
De motie 2020-Stevelink-Groothuis-1 wordt aangenomen (CDA, Gemeentebelangen/VVD, Dorpen Centraal voor, 
PvdA tegen). 

 



 

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

 
 

9. Rondvraag 
 

 Mevrouw Haarman inzake de NOS-enquête naar loden waterleidingen – heeft de gemeente Tubbergen inzichtelijk of 
er gemeentelijke gebouwen zijn met loden waterleidingen zoals bijvoorbeeld sportaccommodaties, basisscholen of 
kinderdagverblijven? Als de wethouder dit niet inzichtelijk heeft wat gaat de gemeente dan doen om dit op te lossen?  
Wethouder Volmerink zegt toe e.e.a. te onderzoeken en komt hierop terug.  
 
De heer Plegt vraagt n.a.v. een artikel in de Tubantia over een alternatief voor goedkope woningbouw in Tubbergen 
of de gemeente hier al iets mee heeft gedaan. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag. 
 
Mevrouw de Boer inzake een verontrustend bericht in de media m.b.t. een dubieuze zorggroep.  
Wethouder Berning beantwoordt de vraag. 
 
De heer Wessels vraagt naar de stand van zaken rondom handhaving bij de herplant van de houtwal aan de 
Veldweg.  
Burgemeester Haverkamp zegt toe de vraag schriftelijk te beantwoorden. 
 
Mevrouw Luttikhuis vraagt n.a.v. raadsbrief 42-afvalinzameling maatschappelijke organisaties naar de voortgang 
hiervan. 
Wethouder Bekhuis beantwoordt de vraag en zegt toe terug te koppelen welke organisaties wel / niet meedoen met 
de gescheiden inzameling. 
 
De heer Eidhof inzake de stand van zaken m.b.t. de Omgevingswet. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vraag.  
Burgemeester Haverkamp vult aan dat er op 30 maart a.s. een themabijeenkomst is gepland met o.a. als onderwerp 
de Omgevingswet. 
 

10. Sluiting 
 

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

 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 20 april 2020, 
 
De gemeenteraad van Tubbergen, 
de griffier,    de voorzitter, 
 

     
M.J.P. de Vet (plv.)    drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker 


