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Twente 8 maart 2022 
 
Vragenhalfuur 
CDA. 
Omdat onze gemeente een grote woningbouwambitie heeft, wil het CDA graag dat het 
college onderzoekt of er mogelijkheden zijn om een zelfbewoningsplicht in de hof van 
Twente in te voeren en dit onderzoek dan aan de raad voor te leggen.  
 
Dit om te voorkomen dat nieuwbouwhuizen in handen vallen van speculanten of beleggers 
die er huurwoningen van maken, waardoor deze woningen niet meer beschikbaar zijn voor 
starters op de woningmarkt. En de invloed van deze partijen waarschijnlijk een 
prijsopdrijvend effect hebben. Hier heeft onze huidige coalitie partner ook al eens aandacht 
voor gevraagd. 
 
PvdA; 
Tijdens het onlangs gehouden verkiezingsdebat in de Reggehof werd door de wethouder, 
tevens lijsttrekker, en door ambtelijk aanwezigen aangegeven dat op het gebied van 
duurzaamheid zo’n 11 % aan resultaten is behaald.  
Volgens de PvdA  is altijd uitgegaan van 30 tot 35 % van de behaalde en nog te behalen 
resultaten. De wethouder wordt gevraagd hier een reactie op te geven. 
 

CDA. 
Afgelopen donderdag 3 maart jl. stond er een artikel over de waterwinning in De Ham. 
Dit omdat er daar gebrek komt aan goed drinkwater, hierover maakt CDA zich wel zorgen. 
In de Hof kennen we de waterwinning op de Herikerberg. Dit gebied is van groot belang voor 
de  drinkwatervoorziening voor een groot deel van onze gemeente.Daarom hebben grote 
zorgen over de levering van voldoende en kwalitatief goed drinkwater. 
Het hebben van schoon en veilig drinkwater is voor iedereen van groot belang en zelfs een 
1e levensbehoefte! Daarom is het goed dat dat er gezocht wordt om de bestaande 
wingebieden, maar dat heeft wel gevolgen voor het in het wingebied wonen en werken.  
Daarom hebben we de volgende vragen 
       

• Deelt het College onze zorgen over de levering van voldoende en goed drinkwater? 

• Is er sprake van dat Vitens voor dit gebied de capaciteit wil vergroten en zelfs een 

reinwaterkelder wil gaan realiseren?  

• Zo ja, wat dan de gevolgen voor de vergroting van de intrekkingsgebieden en het 

onttrekkingsgbied voor de boeren en de landgoederen in deze gebieden. 

• Wie is er dan verantwoordelijk voor droogteschade aan zowel landbouwgronden, 

bossen en gebouwen. 

Kan de provincie Overijssel ook voor dit gebied met een inpassingplan komen. 
 
Actieve Terugkoppeling: 
Burgemeester Nauta: stand van zaken Oekraïne 
Wethouder Scholten: Gazprom. 


