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Vaststelling openbare besluitenlijst Deze lijst wordt vastgesteld
vorige vergadering
Uitnodigingen

Zie bijgaande lijst

Ingekomen stukken

Voor kennisgeving aangenomen

37747

Openbare besluitenlijst B&Wvergadering College Tubbergen
d.d. 19 maart 2019.

De openbare besluitenlijst van 19 maart 2019 vast te stellen.

nvt

37297

Ambitiefinanciering

De beleidsnota ambitiefinanciering vast te stellen, waarmee
wordt ingestemd met de toepassing van ambitiefinanciering
voor bemensing en financiering van ambities.

Vanuit de opgedane ervaringen is de behoefte ontstaan om een
meer flexibele manier van financieren te verkennen, waardoor
het voor beide gemeenten mogelijk wordt om na een periode van
harmonisatie weer wat meer eigen ambities in te kleuren.
Het college heeft besloten de beleidsnota ambitiefinanciering
vast te stellen waarmee wordt ingestemd met de toepassing van
ambitiefinanciering voor bemensing en financiering van
ambities.
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Het ontwerpbestemmingsplan
1.
Tubbergen, De Marke - Bizetstraat
wordt ter inzage gelegd.
2.
3.

Instemmen met het ontwerpbestemmingsplan
Het ontwerpbestemmingsplan Tubbergen, De Marke Tubbergen, De Marke - Bizetstraat en vanaf 3 april 2019 Bizetstraat, ten behoeve van de realisatie van zes
starterswoningen, wordt ter inzage gelegd
zes weken ter inzage leggen.
Ontwerpbestemmingsplan ter kennisname brengen aan
de raad.
Er wordt in afwijking van artikel 6.12, eerste lid, van de
Wro geen exploitatieplan ter inzage gelegd, omdat er
sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 6.12,
tweede lid, van de Wro. Er zijn geen verhaalbare kosten.

35831

Vaststelling zonneveldenbeleid

De raad wordt voorgesteld om:
1.
de notitie "Ontwikkelingsmogelijkheden voor
grootschalige zonnevelden in Noordoost Twente' vast te
stellen;
2.
de inspraakreacties (gedeeltelijk) over te nemen.

Het college heeft besloten aan de raad voor te stellen de notitie
"Ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige zonnevelden
in Noordoost Twente vast te stellen.
Met de vier Noordoost Twentse gemeenten is samengewerkt aan
een notitie voor ontwikkelingsmogelijkheden voor grootschalige
zonnevelden in Noordoost Twente. In de notitie is een
voorkeursvolgorde aangegeven voor mogelijke locaties. De
eerste voorkeur gaat uit naar plaatsing op daken, daarna
tijdelijke invulling op bedrijventerreinen of braakliggende
terreinen. Als laatste optie wordt gedacht aan plaatsing op
cultuurgronden, waarbij moet worden voldaan aan ruimtelijke
inpassing, participatie van de omgeving en een maatschappelijke
investering.
Naar aanleiding van ingediende inspraakreacties tegen het
ontwerpbeleid is het beleid op onderdelen aangepast.

35237

Beheersing en bestrijding
invasieve plantenexoten

In te stemmen met de schriftelijke oproep aan het bestuur van
Waterschap Vechtstromen om te komen tot een gezamenlijke
eenduidige aanpak voor de beheersing en bestrijding van
invasieve plantenexoten, conform bijgevoegde brief.

Als gevolg van menselijk handelen worden in Nederland steeds
vaker soorten waargenomen (zogenaamde exoten) waarvan het
onwaarschijnlijk geacht wordt dat ze Nederland op eigen kracht
hebben bereikt. Door de agressieve verspreiding tasten deze
invasieve plantenexoten de biodiversiteit sterk aan, omdat ze
bijna alle andere van oorsprong voorkomende planten (en
diersoorten) verdringen. Uit onderlinge contacten is gebleken dat
het Waterschap Vechtstromen, de provincie Overijssel en de
gemeente Tubbergen nog niet op één lijn zitten voor wat betreft
de beheersing en bestrijding daarvan. Om die reden is de
provincie Overijssel al aan de hand van een gezamenlijke brief
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van de Twentse gemeenten en een aantal
natuurbeschermingsorganisaties opgeroepen om te komen tot
een gezamenlijke aanpak. Eenzelfde oproep willen we ook
richten aan het bestuur van het Waterschap Vechtstromen.

Aldus vastgesteld in de vergadering van
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