
Besluitenlijst van de digitale beraadslaging
gehouden op woensdag 15 april 2020, 19.30 uur

Voorzitter:
Mevrouw W. Haverkamp-Wenker, burgemeester

Griffier:
De heer L. Legtenberg

Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college:
Mevrouw K. Reinerink (CDA) Mevrouw U. Bekhuis-Groothuis, wethouder
De heer L. Oosterik (CDA) Mevrouw H. Berning-Everlo, wethouder
De heer H. Stevelink (CDA De heer E. Volmerink, wethouder
De heer A. Oude Vrielink, (CDA)
De heer T. Eidhof (CDA)
De heer G. Weersink (CDA)
De heer W. Weerink (CDA)
Mevrouw C. Luttikhuis (CDA)
De heer T. Oude Steenhof (CDA)
De heer J. Oude Geerdink (CDA)
De heer J. Oude Vrielink (CDA)
De heer L. Stamsnieder
De heer H. Lentferink (Gemeentebelangen/VVD)
De heer M. Groothuis, (Gemeentebelangen/VVD
De heer N. van de Graaf (gemeentebelangen/VVD)
Mevrouw N. Haarman, (Gemeentebelangen/VVD)
De heer A. Plegt, (Dorpen Centraal)
Mevrouw M. de Boer, (PvdA)
De heer H. Wessels (PvdA)

1. Opening 

De voorzitter opent de vergadering.

2. Vaststellen agenda

Besluit:
De agenda wordt conform vastgesteld.

3. Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan De Esch

Voorgesteld raadsbesluit
De raad wordt voorgesteld om:
1. om 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 ‘D 
Esch’ met de identificatiecode NL.IMRO.0183.TUBBBPDEESCH-VG02 met de bijbehorende 
bijlagen en bestanden gewijzigd vast te stellen;

2. door middel van deze wijziging wordt alleen paragraaf 3.1.1 van de plantoelichting gewijzigd;
3. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 

identificatiecode code vast te stellen.

Woordvoerders:
Mevrouw Luttikhuis (CDA)
De heer Van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)
De heer Wessels (PvdA)
De heer Plegt (Dorpen Centraal)
Mevrouw Rutjes (ambtelijke ondersteuning vanuit Noaberkracht)
Wethouder Berning 

Advies:
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 20 april 2020 geagendeerd.

4. Vaststellen bestemmingsplan "Rood voor Rood 5 locaties, Geesteren, Tubbergen, Langeveen, 
Vasse, Fleringen"

Voorgesteld raadsbesluit



1. om 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 
“Rood voor Rood 5 locaties, Geesteren, Tubbergen, Langeveen, Vasse, Fleringen” met de 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPRVR5LOCATIES-VG01 met de bijbehorende bijlagen en 
bestanden gewijzigd vast te stellen;

2. om op grond van artikel 1.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening de digitale ondergrond met 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPRVR5LOCATIES-VG01 vast te stellen;

3. om 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. om het rood voor rood beeldkwaliteitsplan voor de nieuwe woningen als welstandsnota als 
bedoeld in artikel 12a Woningwet ongewijzigd vast te stellen.

Woordvoerders:
De heer Stevelink (CDA)
De heer Groothuis (Gemeentebelangen/VVD)
De heer Wessels (PvdA)
De heer Plegt (Dorpen Centraal)
Wethouder Volmerink

Advies:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 april 2020 geagendeerd. 

5 Vaststellen gewijzigde nota omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen 

Voorgesteld raadsbesluit
Vast te stellen de gewijzigde nota omgevingskwaliteit Dinkelland en Tubbergen met bijbehorende kaart 
overeenkomstig de bijgevoegde en als zodanig gewaarmerkte bijlagen.

Woordvoerders:
De heer Oosterik (CDA)
De heer Lentferink (Gemeentebelangen VVD)
Mevrouw De Boer (PvdA)
De heer Plegt (Dorpen Centraal)
Wethouder Volmerink

Advies:
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 20 april 2020 geagendeerd. 

6 Vaststellen 1e wijziging Verordening starterslening gemeente Tubbergen 2019

Voorgesteld raadsbesluit 
Vast te stellen de 1e wijziging van de Verordening Starterslening Gemeente Tubbergen 2019

Woordvoerders:
De heer J. Oude Vrielink (CDA)
Mevrouw De Boer (PvdA)
Mevrouw Haarman (Gemeentebelangen//VVD)
De heer Plegt (Dorpen Centraal)
Wethouder Volmerink

Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 20 april 2020 geagendeerd.

7. Sluiting
De voorzitter dankt allen voor hun inbreng en sluit de vergadering.

De volledige (audiovisuele) weergave van deze commissievergadering vindt u op de website van de 
gemeente Tubbergen, in het raadsinformatiesysteem: https://bestuur.tubbergen.nl


