
 

 

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimte en Economie 
Gehouden op maandag 11 maart 2019 om 19.30 uur 
 
Voorzitter      Griffier 

De heer H.H.W.Lentferink     De heer M.J.P. de Vet 
 
Aanwezig zijn de leden:     Aanwezig van het college: 

Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo, (CDA)   Mevrouw U.M.T. Bekhuis-Groothuis, wethouder 
De heer A.H.M. Eidhof(CDA)    De heer E.J. Volmerink, wethouder 
De heer A.H.L. Oude Vrielink, (CDA)     
De heer J.A.B. Oude Vrielink, (CDA) 
De heer G.J.H. Weersink, (CDA) 
De heer H.J. Stevelink (CDA 
De heer H.J. Booijink, (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer G.M.J. Groothuis, (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer H. Wessels, (PvdA) 
De heer J.E.F. Harmelink, (PvdA) 
De heer M.J.B. Mensink, (Dorpen Centraal) 
De heer A.H.B. Plegt, (Dorpen Centraal) 
 
 
Afwezig zijn de leden:     Afwezig zijn de collegeleden: 

De heer S. Olde Olthof, (Gemeentebelangen/VVD)  Mevrouw W.Haverkamp-Wenker, burgemeester 
De heer W.J.G. Weerink, (CDA)    De heer R. de Witte, wethouder 
De heer R.M.J. Lucas (Gemeentebelangen/VVD)   
 
 

1 Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2 Besluitenlijst en actielijst van de commissievergadering van 4 februari 2019 
 

 Besluit: 

De besluitenlijst en actielijst wordt conform vastgesteld. 
 

3 Mededelingen 
 

 Geen mededelingen vanuit de commissie. 
 

4 Rondvraag 
 

 De heer Eidhof vraagt inzake Retail: hoe goed gaat het met Bruisend Hart Tubbergen? Hoe zijn we er 
bij betrokken in relatie met de onder druk staande winkels? 
Wethouder Bekhuis antwoordt: Bruisend Hart heeft hier volle aandacht voor. Als gemeente moeten we 
niet op de stoel van de ondernemer gaan zitten. 
 
De heer Eidhof vraagt m.b.t. de slagbomen bij basisschool Kadoes, nabij de Kapittelhuisstraat, 
Albergen. Kunnen de twee slagbomen die niet meer gebruikt worden weg? 
Wethouder Volmerink antwoordt: we willen de slagbomen verwijderen mits de gehele buurt hier mee 
eens is en een juridische check heeft plaatsgevonden. 
 
De heer Groothuis vraagt naar de stand van zaken inzake aanleg verharde fietsverbinding Voshaarsweg  
en de Veeneggeweg. 
Wethouder Volmerink antwoordt: de aanleg staat voor week 8 in de planning. 
 

5 Informatie vanuit het college 
 

 Geen informatie vanuit het college. 
 

6 Vaststellen bestemmingsplan Uitbreiding Tante Sien, Vasse 
 

 Voorgesteld raadsbesluit: 
 



 

 

De raad wordt voorgesteld om: 
1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het 

Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan 
‘Uitbreiding Tante Sien te Vasse’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.VASBPUITBTANTESIEN-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
gewijzigd vast te stellen; 

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

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat 
er sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro. Er zijn geen 
verhaalbare kosten. 

4. de zienswijzen (gedeeltelijk) over te nemen. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 maart geagendeerd. 
 

7 Vaststellen bestemmingsplan Geesteren, Harmelinksweg 3 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

 
De raad wordt voorgesteld om: 

1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan 
’Geesteren, Harmelinksweg 3’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.GEEBPHARMELINKWEG3-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
vast te stellen; 

2. op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.GEEBPHARMELINKWEG3-VG01 vast te stellen; 

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen, omdat 
het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het bestemmingsplan begrepen 
gronden anderszins verzekerd is als bedoeld in artikel 6.12, tweede lid, van de Wro.  

 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 25 maart 2019 geagendeerd. 
 

8 Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Snoeymansweg 13 , Haarle 
 

 Voorgesteld raadsbesluit 

 
De raad wordt voorgesteld om: 

1. op grond van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) juncto artikel 1.2.3 van het 
Besluit ruimtelijke ordening (Bro) de papieren en de digitale versie van het bestemmingsplan 
"Buitengebied, Snoeymansweg 13 te Haarle" met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPSNOEYMANSWG13-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.BUIBPSNOEYMANSWG13-VG01 vast te stellen. 

 
De heer Harmelink stelt de volgende vragen: 

1. Hoe is de huidige paardenbak geregeld ? 
2. Waar zou de nieuwe bedrijfswoning kunnen komen als men deze nu aanvraagt?  
3. Maximum van aantal cliënten is geborgd?  
4. Kunnen er nu nog meer gebouwen gebouwd worden op huidig bouwblok, of is het percentage 

bebouwde m2 bereikt?  
5. Is dit ook nu de eindsituatie hier? Men is bang dat het hier te groot wordt. 

 
Wethouder Volmerink zegt toe hierop schriftelijk te antwoorden. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering geagendeerd. 
 

9 Toeristisch Glinsterend Tubbergen 

 

 Mevrouw Hermsen en de heer Boerrigter verzorgen een presentatie m.b.t. dit onderwerp.  
De sheets zijn als bijlage bij het verslag gevoegd. 



 

 

 
Voorgesteld raadsbesluit: 

De raad wordt voorgesteld: 
1. om op basis van de aangeleverde evaluatie en het meerjarenplan 2019-2023 van Stichting 

Toeristisch Glinsterend Tubbergen in te stemmen met een subsidie van €40.000,- aan Stichting 
Toeristisch Glinsterend Tubbergen voor het jaar 2019 afkomstig uit de begroting 2019, waarbij 
toeristische ondernemers verantwoordelijk zijn voor het leveren van cofinanciering. 

2. om op basis van het meerjarenplan 2019-2023 van Stichting Toeristisch Glinsterend 
Tubbergen een jaarlijkse subsidie aan Stichting Toeristisch Glinsterend Tubbergen te verlenen 
van € 31.250,- voor de jaren 2020, 2021, 2022 en 2023 afkomstig uit de reservemiddelen 
toeristenbelasting genaamd 'reserve evenementensponsoring', waarbij toeristische 
ondernemers verantwoordelijk zijn voor het leveren van cofinanciering. 

3. na 5 jaar volgt een evaluatie en wordt er beoordeeld of de stichting zelfstandig kan opereren. 
 

Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering geagendeerd. 
 

8 Sluiting 

 De voorzitter dankt ieder voor hun inbreng en sluit de vergadering. 
 

 

BIJLAGE : Actielijst commissie Ruimte en Economie 
 

Actor Activiteit Termijn Afgehandeld 
ja/Nee 

Wethouder Volmerink Evaluatie Verordening Starterslening 
gemeente Tubbergen 2019 

2019 Nee 

Wethouder Volmerink Beantwoording vragen inzake 
bestemmingsplan Snoeymansweg 13 
Haarle (de Korenschoof) 

z.s.m. Vragen zijn per 
mail beantwoord 
op 14 maart 2019  

Wethouder Volmerink Verwijderen slagbomen nabij Kadoes, 
Albergen 

Na overleg met 
buurt en juridische 
check 

 

 
 





•  Bestuur 

Gerald Koopman – ‘n Kaps Tubbergen 

Oscar Damen – Hotel-Restaurant Tante Sien Vasse 

Maria Olde Heuvel – Landhotel ‘t Elshuys Albergen 

Ruud Droste – ‘t Oale Roadhoes Tubbergen 

Phillip Kampkuiper – Bistro Kampkuiper Harbrinkhoek 
 

•  Medewerkster 

Marleen Hermsen, 32 uur per week werkzaam en eerste 
aanspreekpunt voor ondernemers. 
 

• Leden 

 

• Weg tot nu toe 

 

Wij zijn Toeristisch Glinsterend Tubbergen? 



Werkgelegenheid en cijfers 
• Flyer evaluatie inclusief financieel overzicht 

pilotfase 

 

• Ingediend meerjarenplan 

 

• Het belang van een gezonde VTE economie 
voor Tubbergen 



Middelen komende 5 jaar 

• Totstandkoming bedrag aan te vragen middelen 

 

• Eigen verdienmodel 
  
  

 



Afronding  

Vragen? 

• Vraag om middelen vrij te geven 
 
• Afronding 


