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VERSLAG AVONDEN OMGEVINGSVISIE TUBBERGEN 

 
De gemeente Tubbergen stelt een Omgevingsvisie op. Om hierover mee te praten, zijn op 30 en 31 
oktober inwoners, verenigingen en organisaties uitgenodigd. In dit verslag staat de samenvatting van 
de opbrengst van die avonden. Het bevat uitspraken en meningen die op de verschillende avonden 
gedeeld werden door meerdere aanwezigen. Naast deze samenvatting is er ook  een uitgebreid 
verslag met daarin de verslagen van de medewerkers van de gemeente die bij de verschillende 
avonden aan de tafels zaten. Die versie geeft een gedetailleerder beeld.   
 

VERSLAG VAN DE THEMA’S 

Bij elk thema zijn stellingen beschreven. Deze stellingen waren bedoeld om het gesprek op gang te 
brengen. Aan tafels waar het gesprek goed op gang kwam, zijn daarom niet alle stellingen besproken. 
In dit verslag ziet u  geen uitkomst per stelling, maar een algemeen beeld over wat aan de tafels 
besproken is.  
 

  



 

3 

 

ONDERNEMEN IN HET BUITENGEBIED: 

Besproken stellingen: 
1. Buitengebied is vooral voor agrarische ondernemers 
2. De agrarische sector maakt onze gemeente juist aantrekkelijk voor de recreant 
3. In het buitengebied is plek voor iedereen  

 
Buitengebied is vooral voor agrarische ondernemers 
De volgende uitspraak werd breed gedeeld: het buitengebied is primair voor de boer/ de agrariër.  
Andere bedrijvigheid is welkom, maar moet passen in het landschap en bij voorkeur in bestaande 
bebouwing. Andere bedrijvigheid mag niet leiden tot extra verkeersbewegingen. Het moet kleinschalig 
zijn en zeker geen industrie. Een aanwezige noemde dit: toestaan naar schaal en zetting.  
De aanwezigen wilden het buitengebied in grote lijnen houden zoals het nu is: ruimte voor landschap, 
natuur, landbouw en andere bedrijvigheid naast elkaar.  
 
Over de relatie tussen bedrijvigheid en landschap 
Ons mooie, gevarieerde coulisselandschap en de natuurwaarden moeten we behouden. Oppassen 
voor wildgroei en verrommeling door bedrijvigheid. Behoud het huidige afwisselende landschap met 
een mix van functies. We moeten niet toe naar functiescheiding.  
 
Over stoppende boeren en ruimte die dan vrijkomt 
Verruim de mogelijkheden voor nieuwe functies in het buitengebied, sta maatwerk toe. Ook werd een 
oproep gedaan voor snellere procedures. Faciliteer de agrariër die door wil gaan. 
Behoud vrijkomende grond voor agrarische activiteiten. Dus niet voor zonnevelden, daar is geen plek 
voor. Gebruik vrijkomende bebouwing voor andere bedrijvigheid. Geen nieuwe en extra bebouwing, 
maar vrijkomende bebouwing goed benutten.  
 
Ook was er bewustwording over verandering 
Accepteer dat landschap door de jaren verandert, vroeger was hier heide en was het landschap nog 
kleinschaliger. Daar kunnen we niet meer naar terug qua verdienmodel.  
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ENERGIETRANSITIE 

Besproken stellingen: 
1. De energieopgave is zo groot dat de gevolgen niet onzichtbaar kunnen blijven 
2. Het landschap is van iedereen, de winst van windmolens en zonneparken dus ook 
3. Doelstelling van het klimaatakkoord zijn niet te halen zonder de inzet van percelen grond 
4. Alle nieuwbouw moet worden verplicht om zelfvoorzienend te zijn 

 
Landschap en landbouw belangrijker dan energietransitie 
De aanwezigen vinden dat (behoud van) landschapswaarde voorrang heeft op de energietransitie. In 
alle groepen was er de brede oproep om het mooie landschap te behouden. Goede landschappelijke 
inpassing werd als belangrijke randvoorwaarde genoemd voor de energietransitie. 
Eenzelfde oproep kwam voor het behoud van landbouwgrond. De vraag naar grond is al hoog voor 
wat betreft landbouw, dus wat er ook gebeurt in de energietransitie, niet met gebruik van agrarische 
gronden.  
 
Over de prioritering in de energietransitie 
Eerst kijken en werken aan alternatieven zoals waterstof, energiebesparing en daken vol met 
zonnepanelen leggen. Eventueel dwingen om daken beschikbaar te stellen. Dan wachten op nieuwe, 
efficiëntere technieken. Windmolens en zonneparken ziet men als laatste optie.  
 
Zonnevelden zijn niet mooi én leggen beslag op landbouwgronden, dat is een dubbele reden om dat 
niet te willen. Liever windmolens dan zonnevelden, biovergisters zijn ook goede oplossing. Zon- en 
windenergie is een korte termijnoplossing.  
Aan het einde van de gespreksrondes was bij de meeste aanwezigen wel een besef dat er iets moet 
gebeuren en dat een mix van mogelijkheden de beste oplossing biedt.  
 
Opmerkingen met een financieel karakter 
Aandachtspunt zijn de mensen voor wie de overstap naar duurzame energiebronnen onbetaalbaar is, 
zij moeten meer ondersteund worden om deze overstap te kunnen maken. 
Het moet ook mogelijk zijn dat de mensen die het meeste last hebben (van bv. het uitzicht op panelen 
en windmolens) ook het meeste profiteren. Zorg dat een deel van het rendement naar omwonenden 
gaat. Dit kan ook helpen voor het draagvlak.  
 
Over de stelling dat nieuwbouw verplicht zelfvoorzienend moet zijn 
Bouwen moet wel betaalbaar blijven. Behoud huidige gasleidingen voor eventueel waterstofgas. Zoek 
naar een collectieve oplossing op wijkniveau, zodat niet elk huis apart een oplossing moet zoeken. In 
een collectief kunnen oplossingen sneller te realiseren zijn.  
 
Algemene opmerkingen 
In meerdere groepen werd opgeroepen om de energietransitie regionaal of landelijk op te lossen en 
de oplossing niet in, maar buiten de gemeente Tubbergen te zoeken. Kernenergie is meermalen 
genoemd als alternatief.  
 
Inwoners zijn zich ervan bewust dat de maatregelen voor de energietransitie zichtbaar worden, maar 
sommigen noemden dit ook een kwestie van wennen. Er is besef dat wat we nu niet mooi vinden, in 
de toekomst best geaccepteerd kan zijn.  
Mochten maatregelen zichtbaar zijn, dan graag op lelijke plekken of waar het minder opvalt. 
Voorbeelden die werden genoemd zijn snelwegen, vliegveld, langs Duitse grens of bij zandwinningen.  
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KLIMAATADAPTATIE 

Besproken stellingen: 
1. Ik wil best iets doen tegen wateroverlast, hitte en droogte 
2. Aanpakken van wateroverlast, droogte en hitte is qua maat en schaal een te groot probleem 

voor mij  
3. Waterberging mag ook mij ruimte kosten 

 
Over de stelling om maatregelen vrij te laten of te verplichten 
Meerderheid: vindt dat de gemeente geen normen moet opleggen. Geef mensen de vrije keuze over 
privégrond.  
Minderheid: heeft er geen problemen mee als de gemeente normen stelt aan bijvoorbeeld het 
percentage tuinverharding, beplanting, opvangen regenwater en verplicht afkoppelen. 
Hierover waren de meningen dus verdeeld. 
 
Niet aanpakken, maar accepteren 
Er werd ook gezegd dat we moeten accepteren dat af en toe de straat twee uur onder water staat. 
Maximaal vijf keer per jaar is dat acceptabel, werd bijvoorbeeld gezegd. Al is dat wel afhankelijk van 
locatie en verkeersdrukte, voor een school of op een doorgaande weg is het minder acceptabel. 
 
Genoemde oplossingsrichtingen 
Gebruik van grijze vlakken, zoals parkeerplaatsen voor klimaatadaptatie wordt als 
oplossingsmogelijkheid gezien. Waterberging kan vaak ondergronds opgelost worden, dat hoeft geen 
ruimte te kosten. Ook minder vaak douchen, regenwater opvangen en parkeerplaatsen aanpassen, 
zodat regenwaterinfiltratie mogelijk is.  
 
Over het buitengebied en droogte 
Boeren kunnen water vasthouden, bijvoorbeeld door peil gestuurde drainage. Het waterschap heeft 
hierin ook een belangrijke rol. Er waren ook meerdere opmerkingen dat het waterschap hier meer of 
beter in kan samenwerken.   
 
Wie doet wat 
De klimaatadaptatie moeten we samen oplossen, overheid en inwoners. De overheid moet inwoners 
ook stimuleren en faciliteren.  
Een andere groep zei: iedereen kan een steentje bijdragen, maar het heeft weinig effect. Het zijn 
vooral de gemeente en het waterschap die dit probleem moeten aanpakken. En weer anderen zeiden: 
de oplossing ligt vooral in het buitengebied, omdat in een groter gebied meer effect is te behalen. 
Anderzijds werd ook hier weer gezegd dat agrarische grond gespaard moet worden bij maatregelen.   
 
Uitspraken met een financiële insteek 
Subsidie kan helpen om het bewustzijn te stimuleren. Dit kan ook een bijdrage in natura zijn (een 
boom of regenton).  
We moeten oppassen dat we grote kosten maken voor die paar keer dat er wateroverlast is. Sluit aan 
bij natuurlijke momenten als bijvoorbeeld de straat of riolering toch al vervangen moet worden.  
Als de gemeente meer kosten gaat maken, kunnen ze die eventueel verrekenen via verhoging van 
OZB of waterschapsbelasting. 
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GEZONDE LEEFOMGEVING: 

Besproken stellingen: 
1. In onze gemeente moet meer dan nu aandacht zijn voor een gezonde leefomgeving 
2. Inwoners zijn vooral zelf verantwoordelijk voor gezond leven  
3. Bij een nieuwbouwwijk of herinrichting moet de gemeente meer groen en beweegruimte 

aanleggen 
4. In het buitengebied moet meer dan nu aandacht zijn voor gezonde leefomgeving 

 
Algemeen beeld 
Over het algemeen vinden inwoners dat de leefomgeving hier gezond genoeg is, daar hoeft niet veel 
meer aandacht voor te zijn. Als er al iets aan moet gebeuren, vinden ze dat inwoners veel zelf kunnen 
doen. De aanwezigen pleiten ervoor dat mensen hun eigen verantwoordelijkheid nemen als het om 
gezondheid gaat. De gemeente moet zich vooral op kwetsbare groepen richten. Voorbeelden daarvan 
zijn het toegankelijk maken van gebouwen, maar ook recreatieve routes voor mensen die slechter ter 
been zijn.  
 
Over de omgeving 
De meeste mensen vinden het huidige evenwicht tussen groen en grijs prima. Terwijl een andere 
groep pleit voor kleinere bouwkavels en meer groen in de gezamenlijke ruimte in de wijk. 
 
Over het opleggen van normen aan ondernemers of inwoners 
De gemeente moet ondernemers niet beperken of voorop willen lopen in het streven naar een 
gezonde leefomgeving. De gemeente werd ook opgeroepen zich misschien eerst te richten op het 
tegengaan van het particulier gebruik van bestrijdingsmiddelen.  
 

  



 

7 

 

BLIJVEN ONTMOETEN: 

Besproken stellingen: 
1. Een dorpshuis en sportvoorziening in elke kern behouden is op den duur onbetaalbaar 
2. Ontmoeten gebeurt in de toekomst virtueel en op verschillende plekken 
3. Commerciële bedrijven worden het fundament onder onze ontmoetingsplekken 
4. Als een kerk zijn functie verliest moeten we ruimte geven aan functies die niet concurrerend 

zijn voor andere maatschappelijke accommodaties 
 
Algemeen beeld 
Het behoud van voorzieningen in de kern vinden de aanwezigen belangrijk. Zeker in kleine kernen is 
een school en sportlocatie essentieel. Inzet van vrijwilligers is hierbij een randvoorwaarde. Hier zijn 
dan ook zorgen over het aantal vrijwilligers en hun bijdrage aan voortbestaan van dit soort 
voorzieningen.  
 
Rolverdeling 
De aanwezigen vonden vooral dat de verenigingen en stichtingen zelf verantwoordelijk zijn en moeten 
zijn. De gemeente kan incidenteel financieel faciliteren, begeleiden en aanjagen. MijnDorp2030 is 
hiervoor een mooi hulpmiddel. Commerciële partijen/ondernemers moeten niet het fundament worden 
van een voorziening, maar sponsoring is wel heel belangrijk voor het voortbestaan van dit soort 
voorzieningen. De kracht van de samenleving in de kern kan benut worden om dit thema aan te 
pakken. Dorpen kunnen ook meer onderling samenwerken. Een kleinere groep deed een oproep om 
de oplossing vooral over kernen te zoeken, dus opschalen. 
 
Aanwezigheid van voorzieningen 
Het ideaal is in elke kern alle voorzieningen. Dat lijkt echter niet haalbaar, hierover zijn de aanwezigen 
realistisch. Behoud in elke kern een minimaal niveau, dus in ieder geval een school en sportlocatie. 
Meer samenwerking tussen de huidige verschillende locaties werd als oplossing genoemd met als 
eindplaatje een centrale gemeenschappelijke accommodatie. Daarbij werd ook gezegd dat het 
behoud van de gebouwen niet het belangrijkste is, wel het behoud van de maatschappelijke functies 
(sport, ontmoeten, scholing, etc.).  
 
Woningbouw 
In meerdere groepen werd het belang van voldoende woningen benoemd als randvoorwaarde voor 
leefbaarheid. Als de jongeren geen woning kunnen vinden, trekken ze weg uit de kernen en dat is 
nadelig voor de leefbaarheid. Vandaar dat ook een oproep werd gedaan om meer woningbouw voor 
jongeren te realiseren.  
 
Behoud kerkgebouw 
Het kerkgebouw en met name de toren is vaak beeldbepalend voor een dorp. De aanwezigen wilden 
daarom ook het kerkgebouw graag behouden, ook als de functie verdwijnt. Bij het vrijkomen van 
kerken moet per dorp besloten worden wat de nieuwe bestemming wordt. Dit in afstemming met de 
inwoners. Het gebouw moet behouden blijven en er moet met respect mee omgegaan worden, 
bijvoorbeeld geen lichtreclame aan de gevel. Als mogelijke nieuwe functies werden maatschappelijke, 
commerciële functies en wonen genoemd. 
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ALGEMENE OPMERKINGEN 

Met name de thema’s energietransitie, klimaatadaptatie en gezonde leefomgeving waren nieuw. Vaak 
was het de eerste keer dat de aanwezigen hierover met de gemeente in gesprek waren. Er is op die 
onderwerpen behoefte aan meer informatie over de noodzaak en over mogelijke oplossingen.  
 

WAT GEBEURT ER MET DE INBRENG? 

Gemiddeld zijn de avonden door dertig inwoners bezocht. Dit is geen afspiegeling van de 
samenleving, maar het geeft wel waardevolle inzichten. Doordat de overeenkomsten met de 
uitkomsten van de digitale enquête groot zijn is er wel een bepaalde mate van representativiteit.  
De opbrengsten van de avonden en de stellingen worden samen met alle informatie die al aanwezig 
is, vertaald naar een concept Omgevingsvisie. Informatie die al aanwezig is komt bijvoorbeeld uit 
MijnDorp, uit het Maatschappelijk Akkoord of uit de beleidsstukken die we op dit moment al hebben. 
 

RELATIE MET DE GEMEENTE DINKELLAND 

De gemeenten Tubbergen en Dinkelland streven er naar om te komen tot een geharmoniseerde 
Omgevingsvisie. In de gemeente Dinkelland zijn twee vergelijkbare avonden georganiseerd over de 
Omgevingsvisie. Omdat de opbrengst van de avonden in Dinkelland lijken op die van de avonden in 
Tubbergen zijn de verslagen van de gemeenten op veel punten ook hetzelfde.  
 
 


