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Geachte raads- en commissieleden,

Waarover gaat deze brief?
In onze vergadering van 12 juni 2018 hebben wij het navolgende onderwerp besproken:

Woningbouwontwikkeling terrein de Marke

Ons besluit
Wij hebben in die vergadering besloten:

Met de groep starters komen tot woningbouwontwikkeling op het terrein de Marke en hiermee af te wijken 
van het algemene beleid.

Toelichting
Vanwege het feit dat de locatie eigendom is van de gemeente waardoor er relatief snel geschakeld kan 
worden, het feit dat vanuit de doelgroep starters een grote vraag naar starterswoningen is welke ook 
onderbouwd wordt vanuit het kwalitatief programmeren én de locatie de Marke geschikt is voor de 
ontwikkeling van een aantal kleinere kavels voor deze doelgroep, is besloten met de nu bekende groep 
starters verder te gaan om te komen tot het realiseren van starterskavels ter plaatse. Met enkele van de 
omwonenden worden momenteel nog gesprekken gevoerd.

Het is alleszins reëel ten behoeve van deze groep de locatie te ontwikkelen; het initiatief is ontstaan vanuit 
de groep jongeren om woningbouw te ontwikkelen op de locatie de Marke. Men heeft zich als groep 
gemanifesteerd en werd zo als een volwaardige gesprekspartner. Door op die manier vroegtijdig mede te 
bepalen wat en hoe gebouwd gaat worden, wordt een bijzonder grote betrokkenheid van de toekomstige 
CPO-ers gekweekt bij hun woning en hun (nieuwe) buurt. Vanuit de inbreidingsproblematiek en opgave een 
stevig fundament. De groep kan op deze manier invloed uitoefenen op de bereikbaarheid en betaalbaarheid, 
alsmede de kwaliteit en duurzaamheid om daarmee hun eigen woonambitie te realiseren. Hiermee uitvoering 
wordt gegeven aan de participatiegedachte van MijnDorp 2030.

Door in een zo vroeg stadium mee te bepalen wat en hoe er gebouwd gaat worden, wordt een bijzonder 
grote betrokkenheid van de groep, de toekomstige CPO-ers, gekweekt bij hun woning en hun (nieuwe) buurt. 
Dit is, vanuit de inbreidingsproblematiek en opgave, een stevig fundament voor een goede 
woningbouwontwikkeling. Bovendien heeft de groep invloed willen uitoefenen op de bereikbaarheid en 
betaalbaarheid, alsmede de kwaliteit en duurzaamheid om daarmee hun eigen woonambitie te realiseren. 
Met een dergelijk inzet kan maatwerk geleverd worden door vraaggericht te ontwikkelen.



Op grond hiervan is besloten op grond van artikel 7 “Afwijking en onvoorziene gevallen” van de 
Uitgifteregeling woningbouwkavels Tubbergen en wel lid 5, af te zien van het algemene beleid (dat de 
gemeente staat voor een gelijke kans voor belangstellenden om een bouwkavel te verwerven van de 
gemeente) en met de groep starters komen tot woningbouwontwikkeling op het terrein de Marke.

Waarom deze raadsbrief?
Wij wensen uw raad tijdig op de hoogte te brengen van de ontwikkelingen omtrent toekomstige woningbouw 
op de locatie de Marke.

Heeft u nog vragen?
Dan kunt u contact opnemen met de raadsgriffier, de heer L. Legtenberg. Hij zal uw vragen dan aan ons 
college kenbaar maken. Het telefoonnummer van de griffier is (0546) 62 81 93 en zijn e-mailadres is 
L.Legtenberg@tubbergen.nl 

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Tubbergen,

de secretaris de burgemeester


