
“RAADSMEMO”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij een actuele ontwikkeling of 
aanvullende informatie wordt meegedeeld door een portefeuillehouder. Een raadsmemo is bedoeld ter kennisname. 
“RAADSINFORMATIE”  is de vorm van actieve informatievoorziening aan de gemeenteraad, waarbij de actuele stand van zaken 
van een beleidsonderwerp uit programmabegroting/collegeprogramma of van een project wordt beschreven. De raadsinformatie 
wordt door het college aangeboden aan de raad en wordt standaard geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering van de 
commissie Algemeen of Fysiek. 

 
 

 Raadsmemo 

Datum:  13 maart 2014 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  mr. ing. B.J. Sijbom 

Voor informatie:  René Janssen 

Onderwerp:  Verplaatsing autobedrijf Dijkstra 

 

1. Aanleiding 

In de vergadering van de commissie fysiek van 12 februari 2014 is de wens uitgesproken dat 

er hopelijk voor 11 maart overeenstemming wordt bereikt met de heer Dijkstra over de 

verplaatsing van zijn autobedrijf. In de vergadering is toegezegd dat de raad geïnformeerd zal 

worden over de voortgang van de gesprekken. Hierbij verstrek ik u deze informatie. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Met (de adviseur van) de heer Dijkstra zijn gesprekken gevoerd over de ontsluiting van zijn 

perceel. Tijdens deze gesprekken zijn 3 ontsluitingsvarianten aan de orde geweest (zie de 

bijlage). 

Vanuit het college ging de voorkeur uit naar optie 1. In dat kader is de heer Dijkstra het 

volgende aanbod gedaan. De strook gemeentegrond wordt verkocht aan de heer Dijkstra, 

waarbij de gemeente voor haar rekening de weg ter plaatse van de dierenartsenpraktijk 

aanpast; de (vanwege milieueisen als openbaar aan te merken) weg vanaf de Spelleweg tot 

aan het terrein van de heer Dijkstra wordt voor rekening van de heer Dijkstra aangelegd. 

Uitgangspunt van dit aanbod was dat het hier een particuliere exploitatie betreft die voor de 

gemeente kostendekkend moet zijn. Het gedane aanbod zou dan ook budgettair neutraal zijn: 

de opbrengst van de verkoop zou geïnvesteerd worden in de aanpassing van de weg ter 

hoogte van de dierenartsenpraktijk.  

 

De heer Dijkstra heeft aangegeven dat hij niet instemt met het aanbod. Hij heeft gekozen voor 

de ontsluiting volgens optie 3. Bij deze optie wordt door de heer Dijkstra een inrit over de 

gemeentelijke wadi aangelegd, waarbij de ondergrond van deze oprit in eigendom van de 

gemeente blijft. Vervolgens wordt door de heer Dijkstra op zijn perceel een inrit/weg aangelegd 

naar het nieuwe autobedrijf. De gevolgen van de aanleg van de inrit over de wadi en de 

technische uitvoering daarvan zullen door ons worden beoordeeld.  
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Indien een en ander gevolgen heeft voor het gebruik van de wadi zal dit door de heer Dijkstra 

gecompenseerd moeten worden. 

Bij deze optie blijft de eerder genoemde strook gemeentegrond in eigendom van de gemeente.  

Deze keuze van de heer Dijkstra wordt opgenomen in de met de heer Dijkstra te sluiten 

exploitatieovereenkomst, inclusief een planschadeovereenkomst, en dient door de heer 

Dijkstra vertaald te worden in de door hem aan te leveren aanpassing van de ruimtelijke 

onderbouwing. 

3. Conclusie 

In nader overleg met de heer Dijkstra wordt de exploitatieovereenkomst, inclusief een plan-

schadeovereenkomst, opgesteld. Zodra deze is ondertekend en de heer Dijkstra alle 

benodigde stukken (met name een goede, aangepaste ruimtelijke onderbouwing) heeft 

ingediend, wordt de projectbesluitprocedure gestart door publicatie van het ontwerpproject-

besluit.  

Circa 2½ maand na de publicatie van het ontwerpbesluit wordt een raadsvoorstel tot besluit-

vorming over het projectbesluit aangeboden aan de gemeenteraad. 


