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Onderwerp: 
 

Beantwoording raadsvragen D66 over aankoop boerderij 
Lubbers 

 
 
Geachte heer Canter Cremers, 
 
Uw fractie heeft ons op 3 juni raadsvragen gestuurd met betrekking tot de aankoop van boerderij Lubbers. In 
deze brief vindt u onze beantwoording.  
 
Uw vragen 

1) Met welke vertegenwoordigers van TenneT zijn op welke data gesprekken over de aankoop van de 
boerderij Lubbers gevoerd? Welke vertegenwoordigers van de gemeente Oude IJsselstreek waren daarbij 
betrokken? Wanneer deed TenneT het verzoek tot aankoop van de boerderij Lubbers aan de gemeente? 
Wat zijn de exacte afspraken die in deze gesprekken met de vertegenwoordigers van TenneT over de 
aankoop van de boerderij Lubbers zijn gemaakt? Zijn deze afspraken schriftelijk vastgelegd in contracten of 
anderszins? Kunt u deze schriftelijke bevestigingen van de afspraken (contracten of anderszins) ter 
beschikking van de raad stellen? Kunt u aangeven waarom TenneT niet zelf meteen zonder tussenkomst 
van de gemeente de boerderij zou kunnen kopen? 

Antwoord 

In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken is TenneT al enkele jaren met de betrokken 
gemeenten in overleg over de realisatie van het 380 kV-hoogspanningstracé. Vanuit de gemeente Oude 
IJsselstreek, de Provincie Gelderland, TenneT en andere betrokken partijen zijn deze overleggen in 
hoofdzaak ambtelijk gevoerd, als voorbereiding op bestuurlijke besluitvorming. Het is niet gebruikelijk om 
namen van functionarissen in de openbaarheid te brengen. 

In dit proces is de rol van TenneT beperkt gebleven tot de aankoop van de bedrijfswoning van de maatschap 
Lubbers, niet die van de gehele boerderij en bijbehorende gronden. Dit omdat woningen wél, maar 
agrarische bebouwing niét als een hindergevoelig object worden aangemerkt binnen de invloedssfeer van 
het 380 kV-tracé.  

Met betrekking tot de bedrijfsverplaatsing hebben wij u als raad tussentijds geïnformeerd over de lopende 
gesprekken. Een overzicht hiervan is weergegeven in de beantwoording van raadsvragen van Lokaal 
Belang, kenmerk 14uit29780 (zie raadsapp). De financiële bijdrage van TenneT wordt aan de gemeente als 
nieuwe eigenaar uitgekeerd en vervolgens ingezet om de bedrijfsverplaatsing voor een deel te bekostigen. 
Er is schriftelijke overeenstemming bereikt over de hoogte van de bijdrage. Een formele overeenkomst met 
TenneT over de aanleg van het 380 kV-tracé en de landschappelijke inpassing daarvan is in voorbereiding. 
In die overeenkomst zal ook de toegezegde bijdrage worden opgenomen. 
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2)  Kunt u aangeven wat bestemming van de gronden op het terrein van de boerderij Lubbers volgens het 
vigerende bestemmingsplan is? Hoe verhoudt zich deze bestemming met het aanleggen van een 
parkeerterrein en weg? Was is het nut en belang voor de gemeente van het aanleggen van een  
parkeervoorziening op het terrein van Boerderij Lubbers in relatie tot de gesloten overeenkomst met het er 
aan grenzende agrarische bedrijf? Wat gebeurt er met de afspraken mbt parkeren op zijn gronden met dhr 
Breunisse? 

Antwoord:  

Op het voormalige gronden van maatschap Lubbers en de huidige gronden van maatschap Breunissen rust 
een agrarische bestemming. Op een deel van deze gronden rust een dubbelbestemming “Specifieke 
aanduiding in de vorm van verkeer: tijdelijke ontsluiting en tijdelijk parkeerterrein”. De raad heeft hiertoe 
besloten door vaststellingen van het bestemmingsplan DRU Industriepark Ulft. De ontsluitingsweg en het 
parkeerterrein kunnen door deze dubbelbestemming aansluiten op de provinciale weg N317 (Doetinchem-
Dinxperlo) nabij de bestaande rotonde. Hierdoor wordt de verkeers- en parkeerdruk in de kern Ulft 
aanzienlijk verminderd tijdens activiteiten in het DRU Industriepark. 
 
Op dit moment vinden gesprekken plaats om te komen tot gedeeltelijke uitruil van gronden. Voor de 
beoogde aanleg van een definitieve parkeerplaats met toegangsweg is op termijn wijziging van de 
bestemming noodzakelijk. Door een directe, verkeerveilige aansluiting op de rotonde en het inrichten van 
een definitieve parkeerplaats wordt een goede bereikbaarheid en parkeergelegenheid van bezoekers aan 
het DRU Industriepark duurzaam gewaarborgd. De afspraken met maatschap Breunissen over een tijdelijk 
gebruik van zijn gronden blijven voorlopig van kracht. Wijziging van de gemaakte afspraken zal niet anders 
plaatsvinden dan met wederzijds goedvinden. 
 
3) Kunt u aangeven wat de aanleg van alle parkeerterreinen op het DRU terrein zelf hebben gekost en wat 
de kosten zijn van de aanleg van de parkeervoorzieningen op de terreinen van de agrarische bedrijven 
(boerderij Lubbers en aangrenzende bedrijf Breunisse)? 

Antwoord:  

Er zijn twee definitieve parkeerterreinen die zijn aangelegd op het DRU Industriepark. Het gaat om het 
Emailleplein dat circa €350.000,- excl. BTW heeft gekost en het Oerplein (plein voor bij Wonion), dat circa 
€325.000,- excl. BTW zal gaan kosten. De eindafrekening moet nog worden opgesteld. De kosten van de 
tijdelijke parkeervoorziening en tijdelijke ontsluitingsweg op gronden van de maatschap Breunissen 
bedragen €50.000,- excl. BTW. 

 

Tot slot 

Wij gaan er vanuit hiermee uw vragen adequaat te hebben beantwoord. Heeft u nog vragen? Neemt u 
gerust contact op met Willem Hoeffnagel via het algemene telefoonnummer (0315) 292 292. U kunt ook een 
e-mailbericht sturen: w.hoeffnagel@oude-ijsselstreek.nl. 
 
Met vriendelijke groet, 
burgemeester en wethouders, 
 
 
 
Mevrouw G.H. Tamminga De heer J.P.M. Alberse 
secretaris burgemeester 
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