
 

“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:  23 april 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  mr. ing. B.J. Sijbom 

Voor informatie:  R.P.G. Janssen 

Onderwerp:  Uitbreiding bedrijventerrein Rijssenseweg Markelo 

 

1. Aanleiding 

Op 2 oktober 2012 heeft uw raad de voorkeur uitgesproken om de uitbreiding van het 

bedrijventerrein Rijssenseweg, met circa 2 ha (uitgeefbaar terrein), te realiseren op basis van 

actief grondbeleid. Daarbij werden wel kanttekeningen geplaatst met betrekking tot de 

beperking/beheersing van de financiële risico’s, de daadwerkelijke belangstelling van bedrijven 

voor de aankoop van een kavel en de belangen van autobedrijf Dijkstra. 

 

Tevens zijn door B. Nijenhuis, fractie Gemeente Belangen, over dit onderwerp schriftelijke 

vragen gesteld aan het college. In deze memo worden ook de betreffende vragen beantwoord. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Naar aanleiding van bovengenoemd raadsbesluit zijn wij in onderhandeling getreden met de 

betreffende grondeigenaren, zijnde autobedrijf Dijkstra en een aantal projectontwikkelaars. 

Op basis van deze onderhandelingen verwachten wij, dat er op korte termijn (enkele maanden) 

met de projectontwikkelaars geen overeenstemming over de grondverwerving bereikt kan 

worden. 

Autobedrijf Dijkstra heeft aangegeven dat men in feite wil meewerken aan elke oplossing,  

welke leidt tot een spoedige ontwikkeling van de locatie. 

 

Ook constateren wij, dat over de voorziene nieuwe ontsluitingsweg, alsmede over de 

bedrijventerreinenvisie nog nader overleg met de provincie Overijssel noodzakelijk is.  

 

Vanuit de gemeente is gedurende het eerdergenoemde onderhandelingstraject richting 

autobedrijf Dijkstra een tweesporentraject gevolgd.  
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Enerzijds werd met het bedrijf onderhandeld in het kader van de uitbreiding van het 

bedrijventerrein met circa 2 ha.  

Anderzijds zijn de door autobedrijf Dijkstra, op 5 september 2012, ingediende aanvragen om 

een omgevingsvergunning voor een garagebedrijf en voor een bedrijfsverzamelgebouw 

beoordeeld. Bij deze aanvragen heeft men tevens verzocht daarvoor een planologische 

procedure (projectbesluit, onder de oude WRO was dit een art. 19 lid 1 procedure) te volgen. 

Bij een projectbesluit wordt het bestemmingsplan niet herzien, waardoor een coördinatie-

regeling niet van toepassing is.  

 

Aangezien de aanvragen niet volledig waren is het autobedrijf, bij brief van 20 november 2012, 

verzocht om binnen acht weken aanvullingen in te dienen. De in deze periode ingediende 

aanvullingen waren niet voldoende. Daarom is het autobedrijf, bij brief van 12 maart 2013, 

nogmaals in de gelegenheid gesteld om binnen vier weken aanvullingen in te dienen. 

Vervolgens zijn recent een aantal aanvullingen ontvangen. Het betreft met name de ruimtelijke 

onderbouwing. Deze dient nog beoordeeld te worden. Daartoe zal ook nog in overleg met het 

bedrijf worden getreden. 

Voor de goede orde wordt opgemerkt dat de gevraagde aanvullingen met betrekking tot de  

technische aspecten niet zijn ingediend, maar deze zijn op dit moment ook minder relevant. 

 

Pas nadat de aanvragen volledig zijn en zijn voorzien van een goede ruimtelijke onder-

bouwing, kunnen wij uw gemeenteraad voorstellen de voor de planologische procedure 

(projectbesluit) benodigde verklaring van geen bedenkingen af te geven. 

 

3. Conclusie 

Gelet op het voorgaande hebben wij in onze vergadering van 23 april 2013 besloten: 

a. Af te zien van het voornemen om op korte termijn de uitbreiding van het bedrijventerrein 

met 2.0 ha uitgeefbaar terrein te realiseren middels actief grondbeleid; 

b. te kiezen voor de ontwikkeling van alleen het perceel Dijkstra middels faciliterend 

grondbeleid; 

c. uit te spreken dat op langere termijn wordt nagestreefd de verdere uitbreiding van het 

bedrijventerrein te realiseren indien de noodzaak hiervan wordt aangetoond. 

 

Dit besluit impliceert dus dat de gemeente het perceel van autobedrijf Dijkstra niet zelf gaat 

ontwikkelen. Deze keuze voor faciliterend grondbeleid is met name ingegeven door het feit dat 

autobedrijf Dijkstra voor het grootste gedeelte eigenaar is van het  te ontwikkelen gebied, de 

gemeente is slechts eigenaar van een geringe strook grond tussen het perceel van het 

autobedrijf en het bestaande bedrijventerrein. 

Wel faciliteren wij de ontwikkeling van het perceel door het bedrijf zelf. Hierover dienen met het 

autobedrijf Dijkstra nog wel nadere afspraken gemaakt te worden, onder andere met 

betrekking tot een nog op te stellen exploitatieovereenkomst (kostenverhaal) en een aanvulling 

op en ruimtelijke onderbouwing van de aanvraag voor omgevingsvergunning.  


