
 

 

Besluitenlijst van de commissievergadering Ruimte en Economie 
Gehouden op maandag 1 juli 2019 om 20.00 uur 
 
Voorzitter      Griffier 

De heer H.H.W.Lentferink     De heer L.Legtenberg 
 
Aanwezig zijn de leden:     Aanwezig van het college: 

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 H.J. Stevelink (CDA) 
De heer W.J.G. Weerink (CDA) 
De heer G.J.H. Weersink (CDA) 
De heer H.J. Booijink (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer G.M.J. Groothuis (Gemeentebelangen/VVD) 
De heer S. Olde Olthof (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer J.E.F. Harmelink (PvdA) 
De heer H. Wessels (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 R.M.J. Lucas (Gemeentebelangen/VVD)  Mevrouw W.Haverkamp-Wenker, burgemeester 
       Mevrouw H.M.N. Berning-Everlo, wethouder 
   
 
 

1 Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2 Besluitenlijst en actielijst van de commissievergadering van 27 mei 2019 
 

 Besluit: 

De besluitenlijst en actielijst worden conform vastgesteld.  Wethouder Volmerink geeft een toelichting op 
de voortgang van de actiepunten. 
 

3 Mededelingen 
 

 Geen mededelingen vanuit de commissie. 
 

4 Rondvraag 
 

 De heer Groothuis stelt ter voorbereiding op een aangekondigde motie vragen over de bestrijding van 
de eikenprocessierups. Wethouder Volmerink beantwoordt de vragen. De heer Volmerink zegt toe een 
geplande evaluatie van de bestrijding van de eikenprocessierups aan de commissie terug te koppelen. 
De heer Plegt stelt een aanvullende vraag over het effect van Xentari op het verloop van klachten. 
Wethouder Volmerink zegt toe deze vraag bij  evaluatie van de bestrijding van de eikenprocessierups te 
betrekken.   
 
De heer Harmelink stelt vragen over werkzaamheden aan de Tutenbergweg, waarbij puin over de 
zandweg is verdeeld. Wethouder Volmerink zegt toe de vraag uit te zoeken en beantwoording aan de 
commissie terug te koppelen. 
 
De heer Oude Vrielink stelt diverse vragen naar de teruglevercapaciteit van duurzaam opgewekte 
energie. Wethouder Bekhuis geeft aan te informeren bij Enexis naar ontwikkelingen omtrent 
beperkingen en geeft aan het onderwerp bij de uitvoeringsagenda duurzaamheid te betrekken. De heer 
Plegt en de heer Stevelink reageren naar aanleiding van en stellen aanvullende vragen. Wethouder 
Bekhuis beantwoordt de vragen. 
 
De heer Stevelink vraagt naar het “Marconi-project” in het buurtschap Holtheme ter oplossing voor de 
“witte gebieden” die niet op glasvezel zijn aangesloten en de compensatie voor mensen die eerder voor 
een maatwerkoplossing hebben gekozen. Wethouder Bekhuis beantwoordt de vragen. De wethouder 
zegt toe terug te komen op de mogelijkheden van dit project voor Tubbergen. 
 
De heer Eidhof stelt vragen over de verwijdering van “asbestdaken” en “de Japanse duizendknoop”. 
Wethouder Volmerink beantwoordt de vragen. Omtrent de Japanse duizendknoop geeft wethouder 
Volmerink aan dat er brieven aan het waterschap en de provincie over de uitvoering van 
maaiwerkzaamheden zijn gezonden en dat er thans aanleiding is voor bestuurlijk overleg. Omtrent 



 

 

asbestdaken verwacht hij in het derde kwartaal over nadere informatie te beschikken. 
 
De heer Mensink vraagt naar aanleiding van een mediabericht over voorziene maatregelen of 
mogelijkheden tot verbetering van de afvalscheiding. Hij vraagt of daar voor de inwoner een financiële 
component aan verbonden is. Wethouder Bekhuis beantwoordt de vragen. De heer Mensink stelt een 
aanvullende vraag over vervuiling in het buitengebied. Wethouder Bekuis beantwoordt de vraag.  
 

5 Vaststellen bestemmingsplan Langemaatsweg 9 te Geesteren 
 

 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 
‘’Langemaatsweg 9 te Geesteren" met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPLNGMTSWG9-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.BUIBPLNGMTSWG9-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 jo. artikel 
6.2.1a, aanhef en onder b, van het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als bedoeld 
artikel 6.2.4, onderdelen b t/m f, van het Bro.  

 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering geagendeerd. 
 
Opm.: de commissie staat expliciet stil bij de instandhouding van (agrarische) bedrijfsgebouwen na 
bedrijfsverplaatsingen op provinciaal initiatief en daaropvolgende toepassing van gemeentelijke 
ruimtelijke regelingen als rood-voor-rood.  
 

6 Vaststellen bestemmingsplan Mander, Uelserweg 125 

 Voorgesteld raadsbesluit 

 
De raad wordt voorgesteld om: 

1. De raad wordt voorgesteld om: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 'Mander, Uelserweg 125' met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.MANBPUELSERWEG125-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.MANBPUELSERWEG125-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 jo. artikel 
6.2.1A, aanhef onder b, van het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als bedoeld 
artikel 6.2.4, onderdelen b t/m f, van het Bro. 

 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering geagendeerd. 
 

7 Vaststellen bestemmingsplan Tubbergen, Kloosteresweg 10 

 Voorgesteld raadsbesluit 

 
De raad wordt voorgesteld: 

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 
‘Tubbergen, Kloosteresweg 10’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPKLSTERESW10-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.BUIBPKLSTERESW10-VG01 gewijzigd 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; 

4. de zienswijze wel over te nemen. 
 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering geagendeerd. 
 

8 Vaststellen bestemmingsplan Tubbergen, De Marke - Bizetstraat 

 Voorgesteld raadsbesluit 



 

 

 
De raad wordt voorgesteld: 

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 
‘Tubbergen, De Marke - Bizetstraat’ met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.TUBBPBIZETSTR-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.TUBBPBIZETSTR-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 geagendeerd. 
 

9 Vaststellen bestemmingsplan 'Binnenveldsweg 68 Tubbergen, Agelerweg 18 Reutum 
en Langemaatsweg 3 Geesteren" 

 Voorgesteld raadsbesluit 

 
De raad wordt voorgesteld: 

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 
'Binnenveldsweg 68 Tubbergen, Agelerweg 18 Reutum en Langemaatsweg 3 Geesteren' met 
de identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPBIN68AGWG18-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.BUIBPBIN68AGWG18-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 jo. artikel 
6.2.1a, aanhef en onder b, van het Bro. Er zijn namelijk geen verhaalbare kosten als bedoeld 
artikel 6.2.4, onderdelen b t/m f, van het Bro; 

4. het rood voor rood beeldkwaliteitsplan als welstandsnota als bedoeld in artikel 12a Woningwet 
vast te stellen. 

 
Advies commissie: 

Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering geagendeerd. 
 

10 Informatie vanuit het college 

 Er is geen verdere informatie uit het college. 

11 Terugkoppeling thema-bijeenkomst Omgevingswet - 13 juni  

 De heer Knuif geeft de commissie aan de hand van een presentatie een terugkoppeling van een thema-
bijeenkomst op 13 juni jl. over de Omgevingswet. Daarbij geeft hij een kijk op vervolgstappen om tot een 
Omgevingsvisie voor Tubbergen te komen. Het idee is om als vervolgstap twee avonden in de 
gemeente te organiseren voor inwoners te organiseren, waarbij als hoofdvragen worden behandeld: 

1. Hoe ziet ons Buitengebied eruit in 2030? 
2. Hoe houden we de kernen leefbaar en gezond in 2030? 

 
De heer Knuif en de heer Volmerink beantwoorden vragen de van de volgende sprekers: 

- de heer Stevelink; 
- de heer Plegt; 
- de heer Wessels; 
- de heer Weerink; 

 

12 Sluiting  

 De voorzitter dankt de aanwezigen 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 Verkeerssituatie Weemselerweg/ uitrit 
MFA Albergen 

3e kwartaal 2019  

Wethouder Volmerink Verwijderen slagbomen nabij Kadoes, 
Albergen 

Na overleg met 
buurt  

 



 

 

 


