
 

 

Besluitenlijst gezamenlijke Commissie Ruimte en Economie en Samenleving en bestuur 
Maandag 1 april 2019 om 19.30 uur 
Gemeentehuis Tubbergen, raadszaal 

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 W.A.M. Haverkamp-Wenker, burgemeester 

De heer A.H.M. Eidhof(CDA) Mevrouw U.M.T.Bekhuis-Groothuis, wethouder 

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

De heer J.A.B. Oude Vrielink, (CDA)  

De heer G.J.H. Weersink, (CDA)  

Mevrouw C. Oude Luttikhuis (CDA)  

De heer H.J. Stevelink (CDA  

De heer T. Oude Steenhof (CDA)  

De heer W.J.G. Weerink, (CDA)  

De heer G.M.J. Groothuis, (Gemeentebelangen/VVD)  

De heer H.J. Booijink, (Gemeentebelangen/VVD)  

De heer S. Olde Olthof, (Gemeentebelangen/VVD)  

Mevrouw N. Haarman, (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 collegeleden: 

 
 

De heer R.H. de Witte, wethouder 

 
1 

Opening en vaststellen agenda 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2 Besluitenlijst en actielijst van de commissievergadering Ruimte en Economie van 11 maart 2019 
 

 Aanvulling bij agendapunt 8: de vragen zijn mede gesteld door mevrouw Berning (CDA) 
 
Besluit: 

De besluitenlijst en de actielijst wordt vastgesteld. 
 

3 Vaststellen besluitenlijst commissievergadering Samenleving en Bestuur van 12 maart 2019 
 

 De besluitenlijst en actielijst wordt conform vastgesteld. 
N.a.v. punt 2, actielijst: 
Mevrouw Haarman deelt mee overleg te hebben gehad met de heer Veldhuis van Canisius om de 
invulling te bespreken. Er is besloten om een pilot vragen- en debat-uur te organiseren op 
maandagochtend 13 mei a.s. voor de groep 2TTO. De onderwerpen worden in overleg aangedragen, 
zoals bijvoorbeeld of de leeftijd voor het gebruik van alcohol terug moet naar 16 jaar en de 
kampeerfeesten. De raad- en commissieleden zijn uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. 
Na de zomervakantie volgt een vervolg hierop voor de overige klassen met een bezoek aan de 
raadszaal en de invulling zal gelijk zijn aan de bijeenkomst van 13 mei. 
 

4 Mededelingen 
 

 Geen mededelingen vanuit de commissie. 
 

5 Rondvraag 
 

 De heer A. Oude Vrielink inzake het oprollen wietkwekerij te Vasse:  
Waarom is betrokkene niet aangehouden? Wat is de status van het onderzoek? Richt het zich ook op 
achterliggende criminele netwerken, en het kostenverhaal? 
Beantwoording door burgemeester Haverkamp: 
Zij kan niet op alle vragen antwoord geven i.v.m. het onderzoek. De lijn is dat de kosten worden 



 

 

verhaald op de huurder. 
 
Mevrouw Berning vraagt: is de afsprakenzuil ter vervanging van de receptioniste? 
Antwoord burgemeester Haverkamp: de zuil is een extra mogelijkheid, de receptie blijft aanwezig. 
 

6 Informatie vanuit het college 
 

 Wethouder Volmerink: 
Er zijn extra gelden ter beschikking gesteld tegen de bestrijding van de eikenprocessierups. Hiermee 
zijn 450 nestkastjes gratis uitgedeeld aan belangstellenden. 
 
De heer A. Oude Vrielink vraagt of de bestrijding van de eikenprocessierups op de zelfde wijze wordt 
voortgezet? 
Wethouder Volmerink antwoordt dit intensiever toe te passen. 
 

7 Vaststellen nota bodembeheer  Twents beleid veur oale groond 2.0 en regionale 
bodemkwaliteitskaart Twente 
 

 Vraag van de heer Wessels: 
Wordt het advies van de GGD om nieuwe milieu en gezondheidskundige relevante stoffen in het beleid 
te betrekken overgenomen? 
Antwoord wethouder Volmerink: 
Het advies van de GGD is een waarschuwing voor wellicht toekomstig te vinden milieu en 
gezondheidskundige relevante stoffen.  
 
Vragen van de heer Weerink: 
1 Is er een kwalificatie voor bermgronden; waar horen zij bij?  
2 Mag er goede grond bij slechte grond gemengd worden? 
3 Hoe is het toezicht hierop geregeld? 
 
Antwoord wethouder Volmerink 
1 Bermen horen bij kwalificatie: gebiedsgericht. 
2 Vermenging binnen de klasse mag. 
3 Ontvanger en brenger hebben de verantwoordelijkheid.  
 
De heer Eidhof vraagt aandacht voor het probleem van de verspreiding van de Japanse duizendknoop. 
Hoe gaan we om met grondtransporten en weten we dat er geen duizendknoop in zit? 
Hij wil graag van de wethouder horen dat er in de transporten geen Japanse duizendknoop zit: 
 
Wethouder Volmerink 
Het voorliggende raadsvoorstel ziet op steen- en houtachtige verontreinigingen, niet zozeer op het 
voorkomen van de verspreiding van exoten. Dit heeft de aandacht van zowel provincie, waterschap en 
gemeente. Hij neemt de zorg over de verspreiding op met de andere partijen hierin en komt hier 
separaat op terug  
 
Voorgesteld raadsbesluit  

Wij stellen uw raad voor:  
1. De samenwerking tussen de Twentse gemeente en het waterschap vechtstromen voor het 

ontgraven en toepassen van grond in Twente voort te zetten en het bestaande beleid te 
actualiseren.  

2. Hiertoe de Nota bodembeheer regio Twente ‘Twents beleid veur oale groond 2.0’ en de 
Regionale bodemkwaliteitskaart Twente vast te stellen.  

3. De provinciale wegbermenkaart 'Bodemkwaliteitskaart wegbermen provinciale wegen regio 
Twente' te accepteren en toe te voegen aan het bodembeheergebied  

 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 15 april 2019 geagendeerd. 
 

8 Vaststellen zonneveldenbeleid 
 

 Wethouder Bekhuis zegt toe dat er een extra informatiebijeenkomst over dit onderwerp wordt gehouden. 
Op verzoek van meerdere partijen zal dit een openbare bijeenkomst zijn. 
Daarnaast worden er, ook op verzoek van diverse partijen, actuelere cijfers aangeleverd. 
 
Voorgesteld raadsbesluit  

Wij stellen uw raad voor om:  



 

 

1. de notitie "Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente' 
vast te stellen;  

2. de inspraakreacties (gedeeltelijk) over te nemen.  
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt aangehouden. 
 

9 Instellen “Duurzaamheidsfonds Twente” 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

Het instellen van het "Duurzaamheidsfonds Tubbergen" met een plafond van €1.000.000 en een looptijd 
van 3 jaar en daarvoor af te wijken van de "nota geldleningen en garantstelling. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 15 april 2019 geagendeerd. 
 

10 Nota reserves en voorzieningen 2019-2022 gemeente Tubbergen 
 

 Voorgesteld raadsbesluit  

Wij stellen uw raad voor om te besluiten tot vaststelling van de nota reserves en voorzieningen 2019-
2022 gemeente Tubbergen.  
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 15 april 2019 geagendeerd. 
 

11 Sluiting 
 

 De voorzitter dankt iedereen 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 Verwijderen slagbomen nabij Kadoes, 
Albergen 

Na overleg 
met buurt. 

 

Wethouder Volmerink Voorkomen verspreiding Japanse 
duizendknoop bij grondtransporten 

t.z.t.  

 
 


