
 

 

 

 
 
Besluitenlijst van de raadscommissie,  
gehouden op dinsdag 12 februari 2021, 19.30 uur. 
Digitaal via Zoom 

 
Voorzitter: 

De heer H. Lentferink, (Gemeentebelangen/VVD) 

Griffier: 

De heer M. de Vet 
  
Aanwezig zijn de leden: Aanwezig van het college: 

Mevrouw. C Luttikhuis (CDA) Mevr. W. Haverkamp-Wenker, burgemeester 
De heer L. Oosterik (CDA) Mevrouw U. Bekhuis-Groothuis, wethouder 
De heer H. Stevelink (CDA 
De heer L. Stamsnieder (CDA) 

Mevrouw H. Berning-Everlo, wethouder 
De heer E. Volmerink, wethouder 

De heer J. Oude Vrielink (CDA)   
De heer T. Eidhof (CDA)  
De heer G. Weersink (CDA)  
Mevrouw. K. Reinerink (CDA) 
De heer J. Oude Geerdink (CDA) 
De heer T. Oude Steenhof (CDA) 
De heer W. Weerink (CDA) 

 

De heer J. Olde Olthof (Gemeentebelangen/VVD)  
De heer M. Groothuis, (Gemeentebelangen/VVD  
De heer N. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD) 
Mevr. N. Haarman, (Gemeentebelangen/VVD) 

 

De heer H. Wessels (PvdA)  
Mevrouw M. de Boer (PvdA) 
De heer A. Plegt (DC) 
De heer M. Mensink (DC) 
 

 

  

1. Opening en vaststellen agenda 
 

 De voorzitter opent de vergadering. 
 
Besluit: 

De agenda wordt conform vastgesteld. 
 

2. Vaststellen van de besluitenlijst van de raadscommissie van 12 januari 2021 
 

 Besluit 

De heer Weersink geeft aan dat hij niet aanwezig was bij de vergadering van 12 januari 2021. De 
besluitenlijst wordt hierop aangepast. 
 
De besluitenlijst wordt met deze wijziging vastgesteld. 
 

3. Mededelingen  
 

 Er zijn geen mededelingen. 
 

4. Informatie vanuit het college 
 

 Wethouder Volmerink: 

Hij heeft een mededeling over de bestrijding van de bereklauw aan o.a. het kanaal Almelo-Nordhorn 
(invasieve exoten.) Vanuit de provincie wordt een plan van aanpak opgesteld, waarbij ook een subsidie 
beschikbaar komt. 

 
Burgemeester Haverkamp 

Met betrekking tot de coronapandemie deelt zij mee dat het aantal positief geteste inwoners uit onze 
gemeente afneemt. Helaas neemt ook het aantal testen af. Zij roept de inwoners op om bij klachten te 
testen. Met betrekking tot de avondklok deelt zij mee dat in Tubbergen een en ander rustig is verlopen.  
Er zijn een beperkt aantal boetes uitgeschreven wegens overtreding van de avondklok. 

 

5  Rondvraag 



 

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

 
 

 
 

 Raadslid Wessels (PvdA) 

Hij heeft twee vragen inzake de recente publicaties en ontwikkelingen rondom het Glashoes; 
1 Inhoud, Is er geen overleg met de initiatiefnemers? 
2 Procedure; waarom eerst een persbericht en pas daarna de raad informeren? Afspraak is toch 
andersom? 
Wethouder Volmerink zegt dat inderdaad de volgorde is dat eerst de raad wordt geïnformeerd en 
daarna het persbericht uit gaat. Hij geeft aan dat het college in gesprek was en is met de 
initiatiefnemers. De antwoorden op de schriftelijk gestelde vragen worden binnen één week 
beantwoord. (toezegging) 

 
Raadslid W. Weerink (CDA): 

Hij informeert naar berichten dat er extra woningbouwcontingenten vanuit de provincie beschikbaar 
komen.  
Wethouder Volmerink geeft aan dat dit voor Twente 5.000 tot 7.000 extra woningen voor de periode tot 
2030 betreft. De komende maanden zal hierover en over de verdeling per gemeente meer duidelijkheid 
komen. Zoals elke Twentse gemeente zit Tubbergen dan natuurlijk ook op het vinkentouw. 
 
Raadslid J. Oude Vrielink (CDA): 

Hij informeert naar de stand van zaken van de Nedersaksenlijn en vraagt aan alle partijen hun lobby 
hiervoor in te zetten.  
Wethouder Volmerink geeft aan dat de eerste focus momenteel ligt op de verbinding Twente-Zwolle en 
dan op de Nedersaksenlijn. 
 
Commissielid J. Olde Olthof (GB/VVD) 

Hij informeert naar de stand van zaken rondom de ontwikkeling van nieuwe bedrijfsterreinen in de 
verschillende dorpen, aangezien de huidige terreinen nagenoeg vol zijn.  
Wethouder Volmerink geeft aan dat er momenteel gewerkt wordt aan een nieuwe visie op de 
bedrijventerreinen. Hij zegt toe dit voor de zomer in de raadscommissie te brengen. (toezegging) 
 
Raadslid N. Haarman (GB/VVD) 

Zij informeert naar initiatieven vanuit de gemeente om mensen naar de vaccinatielocatie te vervoeren, 
indien zij zelf niet over vervoer beschikken.  
Wethouder Berning geeft aan dat er diverse opties in onze gemeente zijn, zoals “automaatje” of de 
regiotaxi. Zij heeft nog geen signalen ontvangen dat er vervoersproblemen zijn. Er zal aandacht en 
communicatie aan gegeven worden. 
 

6  Vaststellen bestemmingsplan 'Schuur Voor Schuur Stroveldsweg 5, Agelerweg 32a & 
Witteveensweg 11'  
 

 
 

Voorgesteld raadsbesluit  

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 
'Schuur voor Schuur Stroveldsweg 5, Agelerweg 32a & Witteveensweg 11' met de 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPAGELERWEG32a-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.BUIBPAGELERWEG32a-VG01 vast te stellen;  

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen; 

 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 16 februari 2021 geagendeerd. 

Met als kanttekening dat de fractie PvdA wel akkoord is met de behandelwijze van dit raadsvoorstel, 
maar principieel tegen deze regeling is. 
 
De heer Plegt informeert of bij dergelijke regeling ook de illegale bebouwing wordt meegeteld. 
Wethouder Volmerink antwoordt dat illegale bebouwing niet meetelt  
 

7. Vaststellen Bp. "Buitengebied, Witteveensweg 24-24a, Witteveensweg 25 en Vasserdijk 70" 
 

 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 
"Buitengebied, Witteveensweg 24-24a, Witteveensweg 25 en Vasserdijk 70" met de 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPWITTEVEENSWEG-VG01 met de bijbehorende 
bijlagen en bestanden ongewijzigd vast te stellen;  



 

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

 
 

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

3. om het beeldkwaliteitsplan "Rood voor Rood" als bedoeld als welstandsnota ingevolge artikel 
12a Woningwet vast te stellen. 

 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 16 februari 2021 

geagendeerd. Met als kanttekening dat de fractie PvdA wel akkoord is met de behandelwijze van dit 
raadsvoorstel, maar principieel tegen deze regeling is. 
 
De heer Wessels vraagt hoeveel rood-voor-rood-raadsvoorstellen nog in voorbereiding zijn.  
Wethouder Volmerink antwoordt dat het er volgen hem er nog ca. 10 tot 12 zijn. Hij zegt toe dit uit te 
zoeken en de raadscommissie hierover te informeren. (toezegging) 

 

  Vaststellen bestemmingsplan "Hutten 2" 
 

 Voorgesteld raadsbesluit : 

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 
‘Hutten 2’ met de identificatiecode NL.IMRO.0183.GEEBPHUTTEN2-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.GEEBPHUTTEN2-VG01 vast te stellen;  

3. in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan vast te stellen;  
4. het beeldkwaliteitsplan "Hutten 2" als bedoeld als welstandsnota ingevolge artikel 12a 

Woningwet vast te stellen; 
 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 16 februari 2021 geagendeerd. 

 
De heer Plegt geeft aan moeite te hebben met bepaalde regels die in het plan aan bouwers worden 
opgelegd.  
Wethouder Volmerink zegt toe e.e.a. uit te zoeken en na te sturen (toezegging). 

 

9 Nieuw bankreglement voor Stadsbank Oost Nederland 

 
 Voorgesteld raadsbesluit: 

1. Het Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2007 in te trekken.  
2. Het Bankreglement Stadsbank Oost Nederland 2020 vast te stellen. 

 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 16 februari 2021 geagendeerd. 

 
10. Beslistermijn op basis van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening 

 
 Voorgesteld raadsbesluit  

Vast te stellen de Verordening beslistermijn schuldhulpverlening Tubbergen 2021. 

 
Advies commissie: 
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 16 februari 2021 geagendeerd. 

 
11 Sluiting 

 
 De voorzitter sluit de vergadering met de woorden ”heb oog voor elkaar en blijf gezond”. 

 
 


