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Gemeenteblad Elektronisch uitgegeven 

 

van de gemeente Tubbergen 
 

 

Jaargang: 2012 
 

Nummer:   48 
 

Uitgifte:     11 september 2012 
 

 

Bekendmaking van het besluit van de gemeenteraad d.d. 9 maart 2009, nr. 
I09.00850, tot vaststelling van de Beleidsnotitie transformatie en herstructure-
ring (beleidsnotitie over de medewerking aan zogenaamde inbreidingsplan-
nen, bouwplannen binnen bestaand bebouwd gebied) 
 

 
 
De raad van de gemeente Tubbergen, 
 
gelet op het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 18 september 2008 en  
2 maart 2009, nr. I09.00850; 
 
gelet op het advies van de commissie VROM van 18 september 2008 en 24 februari 2009; 
 
besluit: 
 
het beleid ten aanzien van transformatie en herstructurering vast te stellen. 
 
 
Aldus besloten in de openbare 
vergadering van 9 maart 2009. 
 
de griffier, de voorzitter, 
F.G.S. Droste mr. M. K.M. Stegers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dit gemeenteblad is uitgegeven door 
burgemeester en wethouders van Tubbergen 
de secretaris, De burgemeester, 

 

 

drs.ing. G.B.J. Mensink     mr. M. K.M. Stegers 
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Beleidsnotitie transformatie en herstructurering 2009 
 
Inleiding 
Gedurende de afgelopen periode is de gemeente meerdere malen benaderd door particulieren en 
projectontwikkelaars met verzoeken om medewerking te verlenen aan inbreidingsplannen. 
De vraag is of, mede gelet op de in het gemeentelijk Woonplan opgenomen aantallen te realiseren 
woningen, aan deze verzoeken medewerking moet worden verleend. 
Bovendien moet de vraag beantwoord worden of, en zo ja, welke voorwaarden gesteld moeten wor-
den. 
 
Inbreiding 
In de verdeling van de te bouwen woningbouwaantallen zoals deze zijn opgenomen in het Gemeente-
lijk Woonplan 2004 t/m 2009, is een aantal woningen gereserveerd ten behoeve van inbreiding. 
Onderhavige beleidsnotitie gaat over het beschikbaar stellen van deze woningen voor inbreiding. 
 
De inbreidingslocaties dienen, in principe, beschikbaar gesteld te worden voor woningbouw ten be-
hoeve van de doelgroep ouderen. Dit vanwege het feit dat deze vorm van woningbouw dicht bij de 
voorzieningen (als winkels, kerk ed) gerealiseerd dient te worden én het feit dat de komende jaren de 
vraag naar woningen vanuit deze doelgroep flink zal stijgen. 
Geconcludeerd kan dan ook worden dat de reservering ten behoeve van inbreiding met name is be-
doeld voor ouderenhuisvesting in de drie grote kernen Tubbergen, Albergen en Geesteren. 
(Mocht evenwel vanuit de vraagkant blijken dat concrete vraag naar seniorenhuisvesting bestaat in de 
overige kernen, dan zal hieraan zo mogelijk invulling worden gegeven.) 
 
Gedachtenbepalingen vooraf 
Zonder meer aan dergelijke verzoeken medewerking verlenen kan precedentwerking tot gevolg heb-
ben. 
Met het beschikbaar stellen van contingent voor dergelijke bouwaanvragen, is sprake van een zuinig 
gebruik van ruimte en kunnen de mogelijkheden van inbreiding optimaal benut worden. 
Met het beschikbaar stellen van contingent voor inbreiding blijft er minder contingent beschikbaar voor 
uitbreidingsplannen. Met andere woorden en vrij vertaald, de inbreidingsplannen op particuliere grond 
zullen, zonder nadere voorwaarden, ten koste gaan van de uitbreidingsplannen. 
Er is met de genoemde verzoeken sprake van meerdere belangen. 
De aanvrager heeft belang bij de ontwikkeling van een voor hem/haar in financiële zin zo aantrekke-
lijk mogelijk plan. 
De gemeente heeft belang bij de beschikbare ruimte: hiermee kan door middel van inbreiding het 
algemeen belang op het gebied van de volkshuisvesting worden gediend. Daarnaast heeft de ge-
meente belangen als het gaat om het beëindigen dan wel voorkomen van stedenbouwkundig onge-
wenste situaties. 
De woningzoekenden hebben belang bij een zo spoedig mogelijk beschikken over een passende 
woonruimte. 
 
Verzoeken 
Sinds enige tijd worden bij de gemeente verzoeken ingediend om in de kernen vormen van woning-
bouw te realiseren, door zowel particulieren als door projectontwikkelaars. 
Het gaat dan om het vervangen van bijvoorbeeld een reeds langer leegstaand horecapand, een leeg-
staande winkel met bovenwoning, realisering van winkels met appartementen op een plek waar nu 
werkplaatsen/winkels zijn gesitueerd en het vervangen van een (dierenarts)praktijk door woningbouw. 
 
Het betreft derhalve verzoeken waarbij sprake is van vervanging van gebouwen die aan het oorspron-
kelijke gebruik zijn onttrokken (maar wel in goede staat verkeren), dan wel om vervanging van gebou-
wen die in staat van verval zijn, dan wel om herinrichting cq verbetering van de omgeving door middel 
van vervanging opstallen door woningen (al dan niet met winkels). 
Kennelijk is het feit dat gebruik conform de bestemming niet meer reëel is, dan wel verval van de op-
stal, de reden voor het indienen van het verzoek. Dergelijke verzoeken zullen alleen gerealiseerd wor-
den indien ze ook financieel wat opleveren (is het belang van de aanvrager). 



 

 
 

 
Gemeenteblad 2012, nr. 48  4/6 
 

In het geval er sprake is van een verbetering voor de omgeving, heeft de gemeente naast de moge-
lijkheid tot dienen van een volkshuisvestingsbelang, ook belang bij die verbetering. (Inzet van ISVgel-
den zou dan ook aan de orde kunnen komen.) 
 
Definitie transformatie-/herstructureringslocatie 
Onder een transformatie- cq herstructureringslocatie wordt verstaan een locatie binnen de bebouwde 
kom, waarbij sprake is van bestaande, aanwezige bebouwing, die niet langer conform de bestemming 
(wordt) gebruikt (wenst te worden) en de nieuwe invulling van die locatie door middel van ver- dan wel 
nieuwbouw tot een toename van het aantal woningen leidt. 
In geval de bebouwing bestaat uit schuren, dient het te gaan om schuren die reeds langjarig ter plaat-
se aanwezig zijn.  
Lege plekken vallen derhalve niet onder de werking van deze notitie. 
 
Reden voor het uitsluiten van de lege plekken is gelegen in het feit dat met de invulling van een lege 
plek het slechts gaat om individuele belangen die in principe niet opwegen tegen het maatschappelijke 
belang van het in voorraad hebben van bouwgrond voor ingeschrevenen en het realiseren van inbrei-
dingsplannen om zo te voorzien in de behoefte aan woningen in de kern en het kwalitatief verbeteren 
van die kern. 
 
Beleid inzake afhandeling verzoeken om bebouwing transformatie- cq herstructureringsloca-
ties 
Centrale doelstelling bij het opstellen van beleid ten aanzien van het beschikbaar stellen van contin-
gent voor het bebouwen van transformatie- cq herstructureringslocaties, is  
- de sanering van een milieuhinderlijk bedrijf mogelijk te maken, of 
- het oplossen van stedenbouwkundig ongewenste situaties, of 
- het bijdragen aan het realiseren van in visies opgenomen planologisch beleid. 
 
De verzoeken worden getoetst aan deze centrale doelstelling en beoordeeld en afgehandeld aan de 
hand van de criteria: 
1. ruimtelijke ordening 
2. planologie 
3. volkshuisvesting 
4. stedenbouwkundige aspecten 
5. financiële afspraken 
 
Ad 1. Realisering van het transformatie- cq herstructureringsplan dient in het belang te zijn van een 

goede ruimtelijke ordening. 
(Hierbij zal getoetst worden aan de algemene uitgangspunten voor een goede ruimtelijke orde-
ning en eventueel beschikbare (structuur)visies ed.)  

 
Ad 2. beoordeeld wordt of de beoogde ontwikkeling in planologische zin een meerwaarde heeft. 

Draagt het te realiseren project bij aan een verbetering van de planologische  situatie, door bij-
voorbeeld de verplaatsing/beëindiging van een milieuhinderlijk bedrijf, direct naast woningen. 
Hierdoor komt de locatie beschikbaar voor woningbouw. 

 
Ad 3. vervolgens wordt op basis van het gemeentelijk woningbehoefteonderzoek en –woonplan aan-

gegeven voor welke doelgroep gebouwd dient te worden. Met deze instrumenten dient gestuurd 
te worden op de woningmarkt als het gaat om nieuwbouw. 
De situering van de locatie, de wijk-/kernindeling en de bevolkingsopbouw in die wijk/kern kun-
nen hierbij in de afweging worden meegenomen. 
Van gemeentewege wordt aangegeven of er sprake dient te zijn van huur of koop en voor welke 
prijsklasse gebouwd dient te worden. 

 
Ad 4. vervolgens dient het bouwplan getoetst te worden aan stedenbouwkundige uitgangspunten.  

Het dient te gaan om gevallen waarin sprake is van aanwezige negatieve uitstraling van be-
staande gebouwen, dan wel van te verwachten negatieve uitstraling bij voortzetten van de be-
staande situatie. 
Voorts dient het te gaan om plannen waarbij (vervangende) nieuwbouw een aanmerkelijk posi-
tieve uitstraling op de omgeving heeft. 
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Van gemeentewege zal aangegeven moeten worden wat de maximale bouwhoogte mag zijn, 
hoe intensief de beschikbare ruimte bebouwd kan worden, enz. Voorts dient voldaan te worden 
aan parkeernormen (conform gemeentelijk parkeerbeleid) en eventuele andere normen. 

 
Ad 5. teneinde te voorkomen dat alleen de financieel aantrekkelijke bouwplannen, bijvoorbeeld de 

dure koopappartementen, worden gerealiseerd, dienen er afspraken gemaakt te worden met 
betrekking tot de doelgroepen waarvoor gebouwd dient te worden. In het kader van het opstel-
len van het bestemmingsplan, dat nodig is voor het realiseren van het transformatie- cq her-
structureringsplan, dient met de aanvrager tot overeenstemming te worden gekomen welke 
aantallen voor welke doelgroep gerealiseerd dienen te worden ( de nieuwe Wet ruimtelijke or-
dening biedt hiertoe mogelijkheden doordat het mogelijk is geworden  in een bestemmingsplan 
percentages op te nemen ten aanzien van woningbouwcategorieën, gerelateerd aan het plan-
gebied.  

 
Deze afspraken zijn een vereiste voor het in procedure brengen van het bestemmingsplan.  
Uitgangspunt is hierbij het gemeentelijk woonplan, waarbij op basis van de verdeling van de 
aantallen te bouwen woningen over de diverse doelgroepen, beoordeeld zal worden of de trans-
formatie- cq herstructureringsplannen hiermee in overeenstemming zijn.  

 
Nieuwe grondexploitatiewet (Grexwet) 
Bij actieve grondpolitiek, die de gemeente Tubbergen in haar grondbeleid nastreeft, is het verhalen 
van een bijdrage ten behoeve van de bestemmingsreserve dorpsuitleg, eenvoudig te realiseren. In de 
grondprijs was een opslag van € 4,-- per m² opgenomen voor een woningbouwkavel en € 2,- per m² 
voor een bedrijvenkavel. 
 
Tot dusver werd de gemeente Tubbergen in relatief geringe mate geconfronteerd met projectontwikke-
laars. Daar waar hiervan sprake was, kon een privaatrechtelijke overeenkomt worden gesloten. In die 
privaatrechtelijke exploitatieovereenkomst was veelal (ook) vastgelegd dat er een bijdrage werd be-
taald ten behoeve van de reserve Dorpsuitleg  
 
Een belangrijke verbetering van de nieuwe Grexwet is dat gemeenten op publiekrechtelijke basis de 
mogelijkheid krijgen tot ‘bovenplanse verevening’. Bovenplanse kosten kunnen voor meerdere locaties 
–of gedeelten daarvan- in de exploitatie worden meegenomen in de vorm van een fondsbijdrage. Dit 
echter onder de nadrukkelijke voorwaarde dat er voor deze locaties een structuurvisie is vastgelegd, 
die aanwijzingen geeft over de bestedingen die ten laste van het fonds kunnen komen. 
 
Daarmee is een samenhangende ontwikkeling van verschillende locaties mogelijk op grond van een 
structuurvisie waarin de samenhang duidelijk wordt beschreven. Zonder dat gemeenten gedwongen 
worden om al die locaties in één grondexploitatie onder te brengen. Het is dus straks mogelijk om met 
gescheiden grondexploitaties één vorm van bovenplanse verevening toe te passen. 
 
Heffing bijdrage aan dorpsuitleg bij afgifte bouwvergunning 
Tot dusver werd een bijdrage ten behoeve van dorpsuitleg voor het merendeel geheven via de grond-
prijs. In de exploitatieovereenkomsten met projectontwikkelaars werd veelal ook een bijdrage over-
eengekomen. Anders was dat ten aanzien van partiële wijzigingen, waarbij de mogelijkheid voor de 
bouw c.q. uitbreiding van woningbouw mogelijk werd gemaakt zonder dat er een bijdrage werd gedo-
neerd aan de bestemmingsreserve dorpsuitleg. Met de inwerkingtreding van de Grondexploitatiewet 
kan bij een bestemmingswijziging, waarbij een bouwvergunning kan worden verleend op publiekrech-
telijke basis, een bijdrage aan de bestemmingsreserve dorpsuitleg worden geheven. 
 
Dotatie aan de bestemmingsreserve dorpsuitleg 
De ontwikkeling van nieuwe bouwlocaties, zowel binnen als buiten de bebouwde kom versterkt de 
vitalisering van het platteland. Dat heeft  gevolgen voor de fysieke infrastructuur waaronder de aanleg 
van infrastructurele elementen zoals ontsluitingswegen en rotondes. Daarnaast wordt er (ook) geïn-
vesteerd in met name de sociale en maatschappelijke infrastructuur. Te denken valt hierbij aan een 
bijdrage in de (nieuw)bouw van kulturhusen en sportvoorzieningen. Voor een bijdrage aan deze inves-
teringen moet in de toekomst een beroep kunnen worden gedaan op de bestemmingsreserve dorps-
uitleg.  
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Aangezien een dotatie niet op vastomlijnde investeringen kan worden gebaseerd, is –mede gelet op 
de (omvang van de) toekomstige infrastructurele investeringen in de fysieke sfeer op het platteland-  
met de inwerkingtreding van de nieuwe grondprijzen afgesproken een bedrag van € 20,00 per m3 in 
inbreidingslokaties te doteren aan de bestemmingsreserve dorpsuitleg. Particulieren en projectontwik-
kelaars, dienen bij de inwerkingtreding van de nieuwe grondexploitatiewet eenzelfde vergoeding te 
storten in deze bestemmingsreserve.  
 
De raad heeft in zijn vergadering van 7 januari 2008 de nota grondprijzen vastgesteld en daarmee 
impliciet de heffing van een bijdrage ten behoeve van de bestemmingsreserve dorpsuitleg. Daarbij is 
(nog) niet aangegeven dat een bijdrage bij de bouw van sociale woningbouw niet aan de orde is en de 
projectontwikkelaar vrijgesteld wordt van het bijdragen.  
Immers, hier is sprake van het realiseren van woningen / appartementen in de sociale sector, dan is 
geen dotatie vereist, aangezien hier sprake is van het realiseren van één van de doelstellingen uit het 
gemeentelijk Woonplan, te weten voorzien in voldoende huisvestingsmogelijkheden voor de lagere 
inkomensgroepen. Hierbij zal geen sprake zijn van het realiseren van winsten, maar van het realiseren 
van onrendabele toppen. 
Op deze wijze wordt het voor de projectontwikkelaar interessanter om ook sociale woningbouw te 
realiseren en niet alleen te focussen op de vrije sector.  
 
Werkwijze 
Stel, een verzoek wordt ingediend om een tweetal oude woningen en een leegstaande, in verval ge-
raakte winkel, met een negatieve uitstraling naar de omgeving, te slopen en er 12 appartementen voor 
in de plaats te bouwen. 
 
Alvorens het verzoek te toetsen dient eerst beoordeeld te worden of het verzoek voldoet aan één van 
de eerder genoemde centrale doelstellingen, waarvoor het beleid is opgesteld, namelijk of er sprake is 
van: 
- de sanering van een milieuhinderlijk bedrijf, of 
- het oplossen van stedenbouwkundig ongewenste situaties, of 
- het bijdragen aan het realiseren van in visies opgenomen planologisch   beleid. 
 
Indien dit het geval is, zal op volgorde van binnenkomst beoordeeld worden of de plek geschikt is voor 
woningbouw. Is de locatie gelegen in het centrum en bijvoorbeeld niet in een visie als locatie waar een 
wegverbinding zou moeten komen, dan is woningbouw in  principe mogelijk.  
Daarna dient beoordeeld te worden voor welke doelgroep gebouwd zou moeten worden. In de directe 
nabijheid van voorzieningen zou gebouwd moeten worden voor senioren, mits in de directe omgeving 
niet al in ruime mate is voorzien.  
Aan de hand van het gemeentelijk woningbehoefteonderzoek en –woonplan zal de doelgroep moeten 
worden bepaald. 
Vervolgens zal aan de hand van door de gemeente op te stellen stedenbouwkundige randvoorwaar-
den beoordeeld moeten worden wat de maximale omvang van het project kan zijn. Is 2 bouwlagen het 
maximum en de ruimte geschikt voor ten hoogste 3 appartementen, dan is een invulling met 6 appar-
tementen het maximum.  
Indien voor de doelgroep eenpersoonshuishoudens gebouwd dient te worden zouden bijvoorbeeld 
niet 6 maar 8 appartementen gebouwd kunnen worden (mits deze aantallen passen). 
Ook moet voldaan worden aan overige normen. 
 
In een overeenkomst tussen de gemeente en aanvrager dient geregeld te worden wat er gebouwd 
gaat worden, voor welke doelgroep, hoe de toewijzing cq, verkoop plaats zal vinden én : in welke 
prijsklassen in de koop- dan wel huursector gebouwd dient te worden. Bovendien dient bepaald te 
worden welke bijdrage in de bestemmingsreserve dorpsuitleg moet worden gestort. 
Zodra een en ander in de overeenkomst is vastgelegd en ondertekend, kan de bestemmingsplan-, cq 
bouwplanprocedure gestart worden. 
 
GS 15-01-2009 
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