Besluitenlijst van de openbare vergadering van de gemeenteraad van Tubbergen, gehouden op
dinsdag 20 april 2021
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1.

Opening
De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom bij deze raadsvergadering van de gemeenteraad
van Tubbergen.

2.

Vaststellen agenda
Aan de agenda wordt toegevoegd de beantwoording van de schriftelijke vragen:
Agendapunt 3a Schriftelijke vragen: Tariefverhoging Twence
Agendapunt 3b Schriftelijke vragen: Kijk op testevenementen
Vervolgens wordt de agenda vastgesteld.

3.

Mededelingen
De heer Weersink deelt mee dat op 10 mei a.s. de buurtbus Langeveen-Tubbergen weer gaat rijden.
Wethouder Berning inzake Soweco. De directeur van Soweco, Reinier van Broekhoven, heeft aangegeven een
andere uitdaging te hebben gevonden en neemt per 1 mei a.s. afscheid van Soweco. Vóór 1 mei moet duidelijk
worden wie hem gaat opvolgen.
Wethouder Berning inzake de Tozo-regeling: de accountant heeft de SISA-verklaring voor het jaar 2020 afgegeven.
Voor de gemeente Tubbergen betekent dit dat de Tozo rechtmatig is uitgevoerd. De wethouder complimenteert de
ambtenaren en de medewerkers van het ROZ die de regeling voor de gemeente Tubbergen uitvoeren.
Wethouder Berning inzake de verhoging van de taakstelling van de statushouders. Voor dit jaar betekent dit een
verdubbeling in het aantal. Vanuit de provincie is een oproep geweest om te kijken naar indien nodig alternatieve
huisvesting. Er zijn gesprekken gevoerd met de woningstichting waarbij is aangegeven dat de taakstelling past bij de
prestatie afspraken. In de gemeente Tubbergen is op dit moment geen alternatieve huisvesting nodig.

3a.

Schriftelijke vragen tariefverhoging Twence
Door de heer Oosterik (CDA) zijn schriftelijke vragen gesteld inzake de tariefverhoging Twence.
Wethouder Bekhuis beantwoordt de vragen.
De tarieven voor 1 juli 2022 zijn op dit moment nog niet bekend. Zodra hierover meer bekend is worden de
raadsleden geïnformeerd. De conceptovereenkomst m.b.t. de tarieven gaat naar de aandeelhouders (de gemeenten)
die moeten uiterlijk 1 september een reactie geven. Definitieve besluitvorming vindt plaats in december.

De heer Oosterik vraagt de wethouder om tijdens de aandeelhoudersvergadering Twence duidelijk aan te geven dat
Tubbergen niet voornemens is de inwoners te laten betalen voor de ambities van Twence.
Wethouder Bekhuis geeft aan hetzelfde standpunt hierin te hebben en dit zeker mee te nemen naar de
aandeelhoudersvergadering.
Op een openstaande vraag van de heer Oude Steenhof (CDA) deelt wethouder Bekhuis mee dat Twence de
investeringen op orde heeft en er zijn geen verouderde installaties. Een overzicht van de projecten wordt aan de
raadsleden toegestuurd.
3b.

Schriftelijke vragen kijk op testevenementen
Door mevrouw Haarman (GB/VVD) zijn vragen gesteld inzake de kijk op testevenementen.
Burgemeester Haverkamp beantwoordt de vragen.

4.

Vragenuurtje
Er zijn geen vragen ingediend voor het vragenuurtje.

5.

Vaststellen lijst ingekomen stukken
Besluit
De lijst ingekomen stukken wordt conform vastgesteld.

6.

Verzoek aanleg begraafplaats particulier terrein
Type vergaderstuk:
Bespreekstuk
Voorstel:
Het verzoek tot het aanwijzen van een begraafplaats op particulier terrein af te wijzen.
Woordvoerders:
De heer Plegt (Dorpen Centraal)
De heer Stamsnieder (CDA)
Mevrouw De Boer (PvdA)
Mevrouw Haarman (Gemeentebelangen/VVD)
Besluit:
De raad besluit zonder hoofdelijke stemming conform het voorstel.
De fractie Dorpen Centraal is tegen het voorstel.
Op vragen van mevrouw De Boer en mevrouw Haarman inzake een natuurbegraafplaats geeft de burgemeester aan
dat indien de raad een natuurbegraafplaats belangrijk vindt het mogelijk is dit bij de behandeling van de
perspectiefnota naar voren te brengen.

7.

Voorontwerp RES 1.0
Type vergaderstuk:
Bespreekstuk
Voorstel:
1. Commitment uit te spreken voor de realisatie van de RES Twente 1.0 als strategisch koersdocument.
2. Commitment op de gezamenlijke ambitie van de 14 Twentse gemeenten, waterschappen en provincie: a.
Samen willen we in 2030 in Twente 1,5 Terawattuur (Twh) duurzaam elektriciteit opwekken met een
combinatie van wind- en zonne-energie, waarbij elke gemeente zelf verantwoordelijk is voor de eigen
bijdrage in Gwh. Hierbij is overprogrammering in de planfase mogelijk nodig, vanwege te verwachten
planuitval (op basis van ervaring is dat 30%). b. De uitwerking van de Regionale Structuur Warmte voor
Twente.
3. Akkoord te gaan met de (proces)afspraken om te komen tot de RES Twente 1.0.
4. Akkoord te gaan met het gewijzigde bod van de Noordoost Twentse gemeenten van 225 GWh en de
stuurgroep van de RES Twente te verzoeken het gewijzigde bod in de definitieve RES Twente 1.0 te
wijzigen.
5. Eventuele reacties op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 (via moties) kenbaar te maken aan het
College van B&W.
Woordvoerders:
De heer Wessels (PvdA)
De heer Oude Steenhof (CDA)
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)
De heer Plegt (Dorpen Centraal)
De heer Stevelink (CDA)
De heer Lentferink (Gemeentebelangen/VVD)
Mevrouw Reinerink (CDA)
De heer Oosterik (CDA)

De volledige (audiovisuele) weergave van deze raadsvergadering vindt u op de website van de gemeente
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De heer Wessels dient een motie in: Motie nr. 2021-Wessels/Reinerink/Lentferink/Plegt-1
Onderwerp: alternatieven voor windturbines
roept het college van burgemeester en wethouders op:

a.
b.
c.
d.



Om de komende twee jaar maximaal in te zetten op:
het stimuleren van zon op dak bij particulieren en bedrijven
in Twents verband onderzoek te verrichten naar de mogelijkheden van het plaatsen van zonnepanelen
en windturbines langs snelwegen (A1 – A35);
onderzoek te verrichten naar mogelijkheden van plaatsing van zonnepanelen en windmolens op
bedrijventerreinen;
onderzoek te verrichten naar mogelijkheden van plaatsing van windmolens/turbines langs de landsgrens
met Duitsland (waar ook al Duitse windmolens/turbines staan);
in 2023 te komen tot een RES 2.0 met zo min mogelijk landschap ontsierende windturbines;
om voor de vaststelling van de RES 2.0 in 2023 nog geen definitieve besluiten te nemen m.b.t. de locaties
van eventuele windturbines.

De heer Oude Steenhof dient een motie in: motie nr. 2021-Oude Steenhof/Groothuis/Wessels/Plegt-1
Onderwerp: Rekenmodel RES Twente 1.0
roept het college van burgemeester en wethouders op:


het Rijk te verzoeken het huidige doel (het harde getal van 1,5 TWh in de regio Twente) richting de RES
2.0 weer om te zetten naar het percentage duurzame opwek ten opzichte van het elektriciteitsverbruik;

De heer Oude Steenhof dient een motie in: Motie nr. 2021-Oude Steenhof/Groothuis-1
Onderwerp: Invulling ambitie RES Twente 1.0
roept het college van burgemeester en wethouders op:




de RES Twente het standpunt kenbaar te maken dat het resterende deel tot invulling van de ambitie van
1,5 Twh duurzame opwek van elektriciteit in Twente in eerste instantie ingevuld dient te worden door de
gemeenten die nu relatief de laagste ambitie hebben;
de noodzaak tot extra financiële middelen actief in te brengen bij de stuurgroep RES en zich ervoor in te
zetten dat dit wordt meegenomen bij de formulering van het definitieve ontwerp RES 1.0;
netbeheerders tot maximale inzet op te roepen om initiatieven voor duurzame opwek te faciliteren;

De heer Oude Steenhof dient een motie in: Motie nr. 2021-Oude Steenhof/Groothuis-2
Onderwerp: RES 2.0 – gemeentelijk energiebedrijf
draagt het college van burgemeester en wethouders op:


zich in te spannen een gemeentelijk energiebedrijf op te zetten waarbij opbrengsten uit duurzame energie
ten goede komen aan de inwoners van de gemeente Tubbergen;

De heer Stevelink dient een motie in: Motie nr. 2021-Stevelink/Groothuis/Wessels/Plegt-1
Onderwerp: communicatie en participatie RES Twente 1.0
draagt het college van burgemeester en wethouders op:



de duurzaamheidsopgave vanuit de RES Twente 1.0 nader uit te leggen naar de inwoners en samen met
de inwoners de invulling van deze duurzaamheidsopgave vorm te geven, zoals afgesproken in het
Maatschappelijk Akkoord Tubbergen.
vóór 1 juli 2021 een RES communicatie- en participatieplan op te stellen dat beschrijft wanneer en hoe
onze inwoners concreet betrokken worden bij het proces (ter uitvoering van de) RES Twente 1.0 en deze
te delen met de raad;

De heer Stevelink dient een motie in: Motie nr. 2021-Stevelink/Groothuis/1
Onderwerp: Uitstel windbeleid
spreekt uit dat:



het traject van voorbereiding, behandeling, participatie en besluitvorming van het NOT Windbeleid zodanig
in de tijd dient te worden geplaatst dat het besluitmoment plaatsvindt tegelijkertijd met de vaststelling van
de RES 2.0.
het voorbereidingstraject NOT Windbeleid zodanig dient plaats te vinden dat er voldoende en zorgvuldig
wordt gecommuniceerd met al onze inwoners en met de indieners van zienswijzen, expliciet gericht op
informatie, begrip, draagvlak en participatie binnen Tubbergen;

en draagt het college van burgemeester en wethouders op:


deze motie adequaat uit te voeren en de raad met betrekking tot deze uitvoering betrokken en
geïnformeerd te houden;

De heer Lentferink dient een motie in: Motie nr. 2021-Lentferink-1
Onderwerp: kleinschalige zonnevelden
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draagt het college van burgemeester en wethouders op:


de raad voor te stellen het zonneveldenbeleid te wijzigen, zodat kleinschalige zonnevelden op
cultuurgronden mogelijk worden;

De heer Oude Steenhof dient een amendement in Amendement: 2021-Oude Steenhof/Groothuis/Plegt-1
Onderwerp: Voorlopig ontwerp RES Twente 1.0
De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:
om het door het college ontwerpraadsbesluit over het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0, luidende:
1.
2.

3.
4.

5.

Commitment uit te spreken voor de realisatie van de RES Twente 1.0 als strategisch koersdocument.
Commitment op de gezamenlijke ambitie van de 14 Twentse gemeenten, waterschappen en provincie:
a. Samen willen we in 2030 in Twente 1,5 Terawattuur (Twh) duurzaam elektriciteit opwekken met
een combinatie van wind- en zonne-energie, waarbij elke gemeente zelf verantwoordelijk is voor
de eigen bijdrage in Gwh. Hierbij is overprogrammering in de planfase mogelijk nodig, vanwege
te verwachten planuitval (op basis van ervaring is dat 30%).
b. De uitwerking van de Regionale Structuur Warmte voor Twente;
Akkoord te gaan met de (proces)afspraken om te komen tot de RES Twente 1.0.
Akkoord te gaan met het gewijzigde bod van de Noordoost Twentse gemeenten van 225 GWh en de
stuurgroep van de RES Twente te verzoeken het gewijzigde bod in de definitieve RES Twente 1.0 te
wijzigen.
Eventuele reacties op het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0 (via moties) kenbaar te maken aan het
College van B&W.

te wijzigen in:
besluit:
1.
2.

kennis te nemen van het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0;
in te stemmen met het gewijzigde bod van de Noordoost Twentse gemeenten van 225 GWh en de
stuurgroep van de RES Twente te verzoeken het gewijzigde bod op te nemen in het ontwerp RES Twente
1.0.

De heer Wessels (PvdA) geeft een stemverklaring: de PvdA stemt in met het voorstel van het college en stemt niet in
met het geamendeerde voorstel.
Besluit:
Het besluit wordt geamendeerd vastgesteld:
1. kennis te nemen van het voorlopig ontwerp RES Twente 1.0;
2. in te stemmen met het gewijzigde bod van de Noordoost Twentse gemeenten van 225 GWh en de
stuurgroep van de RES Twente te verzoeken het gewijzigde bod op te nemen in het ontwerp RES Twente
1.0.
Moties:
Motie nr. 2021-Wessels/Reinerink/Lentferink/Plegt-1: aangenomen
motie nr. 2021-Oude Steenhof/Groothuis/Wessels/Plegt-1: aangenomen
Motie nr. 2021-Oude Steenhof/Groothuis-1: aangenomen
Motie nr. 2021-Oude Steenhof/Groothuis-2: aangenomen
Motie nr. 2021-Stevelink/Groothuis/Wessels/Plegt-1: aangenomen
Motie nr. 2021-Stevelink/Groothuis/1: aangenomen
Motie nr. 2021-Lentferink-1: verworpen (CDA, PvdA tegen)
21.

Rondvraag
Hiervan wordt geen gebruik gemaakt.

22.

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

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 mei 2021,
De gemeenteraad van Tubbergen,
de griffier,

de voorzitter,

mr. L. Legtenberg

drs. Ing. W.A.M. Haverkamp-Wenker
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