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Per E-mail verzonden op 8 mei 2020 aan: gmm.schreijer@tubbergen.nl 

 

Burgemeester & Wethouders Gemeente Tubbergen 

Gemeenteraad Tubbergen 

Postbus 30 

7650 AA TUBBERGEN 

Raadhuisplein 1 

7651 CV TUBBERGEN 

 

        Tubbergen, 8 mei 2020 

 

   

      Betreft: Inspreekrecht Raadscommissievergadering d.d. 11 mei 2020 inzake agendapunt: 

            Vaststelling (Veeg) bestemmingsplan “Kernen Gemeente Tubbergen “  

 

       

      Geacht college, gemeenteraad, 

 

Tijdens de geplande Raadscommissievergadering van 11 mei 2020 wordt als agendapunt de 

Vaststelling (Veeg) bestemmingsplan kernen Gemeente Tubbergen behandeld. Dit is ons 

medegedeeld in uw brief d.d. 28 april jl. In genoemd schrijven wordt ons de mogelijkheid 

geboden het spreekrecht voor burgers schriftelijk in te dienen. Wij maken graag gebruik van ons 

spreekrecht.  

 

 

Algemeen: 

Het geboden spreekrecht welke vanwege de coronavirus digitaal dient plaats te vinden is een 

eenzijdige benadering van Gemeente Tubbergen. Immers op de inbreng van de burgers worden 

geen vragen gesteld door het college en gemeenteraad en worden de vragen bovendien niet 

beantwoord. Hiermee is de door Gemeente Tubbergen geboden andere manier van 

communiceren niet serieus te nemen. Mede door het feit dat de zienswijzen welke wij met onze 

brief d.d. 4 november 2019 hebben ingediend met onvoldoende motivatie door Gemeente 

Tubbergen terzijde zijn geschoven. Voor de goed orde en geïnteresseerde lezer(s) doen wij u 

onze brief d.d. 4 november 2019 als bijlage toekomen. 

 

 

Inhoudelijk: 

Met onze zienswijze in onze brief d.d. 4 november 2019 hebben we aangegeven grote moeite te 

hebben met het inhoudelijke voorstel (veeg) bestemmingsplan kernen Gemeente Tubbergen, 

zoals deze momenteel worden gepresenteerd. De gepubliceerde tekst in de TCTubantia d.d. 7 

mei 2020 om burgers en gemeenteraad tevreden te houden categoriseren wij dan ook onder de 

noemer populistische uitleg. Wij beoordelen en bestrijden derhalve op zakelijke gronden de 

huidige plannen van Gemeente Tubbergen en motiveren onze bezwaren als volgt: 

 

1. Indien Gemeente Tubbergen buiten de door de provincie vastgestelde woongebied in haar 

Omgevingsvisie 2017 wil bouwen dient Gemeente Tubbergen aan te tonen dat woningen 

elders niet in de kernen van Tubbergen gebouwd kunnen worden. Gemeente Tubbergen faalt 

hierin in haar bewijslast. 
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2. Bij goedkeuring resp. besluit op 25 mei 2020 treedt Gemeente Tubbergen in een lopende 

rechtszaak welke over bestemmingsplan De Esch in Tubbergen onder de rechter is bij de 

Raad van State in Den Haag. Bovendien treedt Gemeente Tubbergen hiermee in het geschil 

van buiten- en binnengebied (weilanden) behorende bij het bouwplan De Esch. 

3. Gemeente Tubbergen gaat middels (Veeg) bestemmingsplan “Kernen Gemeente Tubbergen” 

met haar grensaanpassingen kostbaar woongebied toevoegen aan het buitengebied ten 

koste van de huidige bewoners, welke op hun beurt hiertegen bezwaar hebben gemaakt 

resp. kunnen/zullen maken. 

 

4. Door de uitbreiding van de grenzen - buiten het vastgesteld woongebied door de provinciale 

Omgevingsvisie 2017 - door Gemeente Tubbergen zonder de betrokken burgers daarin te 

betrekken, worden de betrokkenen in de (nabije) toekomst eerst geconfronteerd met de 

aanpassingen conform de besluitvorming door Gemeente Tubbergen. 

 

5. Gemeente Tubbergen geeft in de publicatie in TCTubantia aan dat er sprake zal zijn van een 

versoepeling van de regels voor bouwen. Deze versoepeling hebben wij niet geconstateerd 

tijdens een uitgebreid telefonisch gesprek op 7 mei jl. met de betrokken ambtenaar van 

Gemeente Tubbergen om de plannen nader te verklaren. Als groep van 

belanghebbenden/omwonenden van De Esch zien wij de plannen als een bewijs voor verdere 

verstedelijking op De Esch  

 

    

      Conclusie: 

 

1. Uitgaande van de hierboven genoemde argumentaties zijn wij tegen de Vaststelling (Veeg) 

bestemmingsplan “Kernen Gemeente Tubbergen”  

  

2. Verzoeken wij het college van B&W van Gemeente Tubbergen geen besluit te nemen over 

(Veeg) bestemmingsplan “Kernen Gemeente Tubbergen”, alvorens de rechter uitspraak 

heeft gedaan.  

 

3. Aangezien Provincie Overijssel in haar beleid geen zelfstandige kernen heeft opgenomen, 

zoals voorheen – alleen woongebied en industrieterrein vormen samen het stedelijk 

gebied – is de rest buitengebied. In ieder opzicht behoort de Gemeente Tubbergen dit te 

herstellen in het (Veeg) bestemmingsplan “Kernen Gemeente Tubbergen”, zodat deze 

woongebieden weer bij de kerkdorpen komen. 

 

4. Verzoeken wij Gemeente Tubbergen om de esgronden met een beschermde status mee 

te nemen in de tekst van het (Veeg) bestemmingsplan “Kernen Gemeente Tubbergen”, in 

overeenstemming met het provinciaal beleid. 

 

5. Vragen wij als burgers van de Gemeente Tubbergen zich af waarom er nu een 

schoonveegactie moet worden geïnitieerd. Gemeente Tubbergen moet immers een 

nieuw verplicht gemeentelijk plan Buitengebied 2020 maken met inspraak van de 

burgers. Wij bieden ons hierbij aan als burgers die zich willen inzetten voor de 

inspraakcommissie, welke de Gemeente Tubbergen wordt verplicht te installeren. Wij 

zien derhalve uw bekendmaking van de inspraaktermijn voor de burgers met interesse 

tegemoet. 
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       Met vriendelijke groeten, 

 

 

 

 

 

 G. Wolf en groep (De Klumper, Maatweg en Almeloseweg) 

 Maatweg 12 

 7651 NR TUBBERGEN 

 


