
Besluitenlijst van de raadscommissie, 
gehouden op dinsdag 2 maart 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 A. Oude Vrielink (CDA)
De heer T. Oude Steenhof (CDA)
De heer W. Weerink (CDA)
De heer M. Groothuis, (Gemeentebelangen/VVD
De heer N. van de Graaf (Gemeentebelangen/VVD)
Mevr. N. Haarman, (Gemeentebelangen/VVD)
De heer H. Wessels (PvdA)

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering.

Besluit:
De agenda wordt conform vastgesteld.

2. Vaststelling van de besluitenlijst van de raadscommissie van 2 februari 2021

Besluit
De besluitenlijst wordt conform vastgesteld.

3. Mededelingen 

Mevr. Haarman (GB/VVD) deelt mee dat de bijeenkomst met het Canisius op hun verzoek fysiek zal 
plaatsvinden. Daarom wordt deze voorlopig uitgesteld wegens de coronasituatie en –maatregelen.

4. Informatie vanuit het college

Burgemeester Haverkamp
Zij deelt mee dat het stembureau Langeveen, bij zaal Waaijer, voor de komende 2e Kamerverkiezing 
per ongeluk niet in het overzicht staat dat deze week in Op en rond de essen is gepubliceerd. Dit wordt 
volgende week gerectificeerd. Wel staat de complete lijst op de website.

Wethouder Bekhuis
Zij deelt mee dat het definitieve RES-bod nog aan de raad ter besluitvorming wordt aangeboden.

5 Rondvraag

Raadslid A. Plegt (DC)
Hij vraagt aandacht voor de “TONK-regeling” en hoe hierover gecommuniceerd wordt.
Wethouder Berning geeft aan dat via de hiervoor gebruikelijke kanalen wordt gecommuniceerd en dat 
de raad middels een raadsbrief hierover nader wordt geïnformeerd (Toezegging).

Raadslid J. Oude Vrielink (CDA) heeft vragen over de bescherming van (jonge) huizenkopers, dit 
naar aanleiding van voorbeelden uit de gemeente Hellendoorn.

Wethouder Volmerink zegt dat de gemeente standaard werkt met een anti-speculatiebeding van vijf 
jaar bij aankoop van bouwgrond. Het is niet toegestaan kavels uitsluitend aan “eigen” inwoners te 
verkopen. Wel wordt de eerste informatieavond over kavelverkoop altijd in het dorp zelf gehouden om 
zo de meest betrokkenen als eerste te informeren.



Raadslid J. Oude Vrielink, CDA, vraagt of de gemeente bekend is met de hoge nood m.b.t. 
stageplaatsen voor MBO-leerlingen en wat zij hieraan kan doen.
Wethouder Bekhuis geeft aan deze vraag ook te kennen. Zo is vanuit de gemeente bij de lokale 
ondernemers hiervoor nog weer aandacht gevraagd. De gemeente kent o.a. ook al de innovatie-hub 
waarmee studenten aan bedrijven worden gekoppeld.

Raadslid A. Oude Vrielink (CDA) 
Hij heeft vragen inzake de afvalwaterinjectie Tub 7, wordt deze weer actief, nu de boorput Tramweg 
Rossum, is uitgevallen?
Wethouder Volmerink geeft aan dat de boorlocaties Tubbergen geen relaties hebben met de locatie 
Tramweg Rossum en dat de NAM voornemens is de “Tubbergse” boorputten te ontmantelen.

6 Vaststellen bestemmingsplan "Buitengebied, Essenhuisweg 5-5a en Fleringerveldweg 9-9a in 
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 
"Buitengebied, Essenhuisweg 5-5a en Fleringerveldweg 9-9a in Fleringen" met de 
identificatiecode NL.IMRO.0183.BUIBPESWG5FLVLDWG9-VG01 met de bijbehorende 
bijlagen en bestanden ongewijzigd 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.BUIBPESWG5FLVLDWG9-VG01vast te stellen; 

3. om 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 maart 2021 geagendeerd.
Met als kanttekening dat raadslid Wessels (PvdA) wel akkoord is met de behandelwijze van dit 
raadsvoorstel, maar principieel tegen deze regeling is.

7. Vaststellen bestemmingsplan "Albergen, Eenhuisstraat 11 en Zenderseweg 42"

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 
"Albergen, Eenhuisstraat 11 en Zenderseweg 42" met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.ALBBPZENDERSEWEG42-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
ongewijzigd 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.ALBBPZENDERSEWEG42-VG01 vast te stellen; 

3. om 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 maart 2021 geagendeerd.
Raadslid Plegt (CD) heeft vragen over de volgorde in de procedure. 
Wethouder Volmerink licht dit nader toe.

8. Aankoop grond Bruinehaarsweg te Langeveen

Voorgesteld raadsbesluit :
In te stemmen met het beschikbaar stellen van het benodigde krediet, ad EUR. 305.000,-, ten behoeve 
van de aankoop van de gronden.

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

9 Vaststellen bestemmingsplan 'Buitengebied, Oldenzaalseweg 84 Fleringen'

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 
'Buitengebied, Oldenzaalseweg 84 Fleringen' met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.BUIBPOLDENZLSEW84-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.BUIBPOLDENZLSEW84-VG01 vast te stellen; 

3. In afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de Wro geen exploitatieplan 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



Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als hamerstuk voor de raadsvergadering van 16 maart 2021 geagendeerd.
Met als kanttekening dat raadslid Wessels (PvdA) wel akkoord is met de behandelwijze van dit 
raadsvoorstel, maar principieel tegen deze regeling is.

10. Vaststellen bestemmingsplan 'Albergen, Zenderseweg 35'

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 
'Albergen, Zenderseweg 35' met de identificatiecode 
NL.IMRO.0183.ALBBPZENDERSEWEG35-VG01 met de bijbehorende bijlagen en bestanden 
ongewijzigd 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.ALBBPZENDERSEWEG35-VG01 vast te stellen; 

3. om 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 maart 2021 geagendeerd.

11 MijnOmgevingsvisie Tubbergen

Voorgesteld raadsbesluit 
1. vast te stellen om MijnOmgevingsvisie Tubbergen; 
2. in te trekken de op 14 maart 2016 vastgestelde Structuurvisie "Op en top Tubbergen" op het 

moment dat MijnOmgevingsvisie in werking treedt.

Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 16 maart 2021 geagendeerd.
Weth. Volmerink zegt toe een overzicht met aanvullingen aan de raad te sturen (toezegging)

12 Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Tubbergen 2021-2025

Voorgesteld raadsbesluit 
1. Het Uitvoeringsprogramma Klimaatadaptatie Tubbergen 2021-2025 met 

bijbehorende kostendekking vast te stellen. 
2. De kredieten Klimaatadaptatie uit het vastgestelde GRP 2019 - 2024 te verhogen 

met € 50.000 met ingang van 2021 t/m 2024.

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

13 Regenton-actie

Voorgesteld raadsbesluit 
In te stemmen met het opzetten van een pilotproject voor het uitgeven van regentonnen door de 
gemeente.

Advies commissie:
Het raadsvoorstel wordt als bespreekstuk voor de raadsvergadering van 16 maart 2021 geagendeerd.

14 Afvalstoffenverordening gemeente Tubbergen 2021

Voorgesteld raadsbesluit 
1. De bij dit besluit behorende Afvalstoffenverordening gemeente Tubbergen 2021 vast te 

stellen; 
2. De Afvalstoffenverordening gemeente Tubbergen 2021 op de voorgeschreven wijze te 

publiceren; 3. De Afvalstoffenverordening gemeente Tubbergen 2016 in te trekken.

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

15 Sluiting

De voorzitter sluit om 22.00 uur de vergadering met de woorden ”heb oog voor elkaar en blijf gezond!).

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



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


