
 

“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:  2 juli 2013 

Aan:  Gemeenteraad van Hof van Twente  

Kopie aan:   

Van:  B.M.J. Eshuis 

Voor informatie:  E.G.H. Kok, Openbare werken en J. Koetsier-Keizer, Ruimtelijke en 
Economische Ontwikkeling 

Onderwerp:  Grondaankoop waterberging locatie Slotsweg te Hengevelde 

 

1. Aanleiding 

Aan de Slotsweg te Hengevelde heeft de familie Goorden aan de westzijde van het bedrijven-

terrein een agrarisch perceel. De familie heeft het initiatief genomen om op dit perceel een 

bedrijfsverzamelgebouw en twee woningen te realiseren.  

Wij hebben in de omgeving van de Slotsweg een aantal opgaven die mee kunnen liften met 

het initiatief van de familie Goorden. Om dat mogelijk te maken heeft het college besloten om 

onder voorwaarden gronden aan te kopen. Met dit memo wordt u geïnformeerd over de 

opgaven in de omgeving van de Slotsweg en de uitgangspunten voor de grondaankoop. 

2. Inhoudelijke mededeling 

Het college B&W heeft het besluit genomen om een gedeelte van een perceel landbouwgrond 

aan de Slotsweg te Hengevelde onder voorwaarden te kopen. De ligging en de voorlopige 

inrichtingsschets van dat perceel geeft bijlage 1. Bij het besluit spelen de volgende over-

wegingen: 

 
1. Verbetering van de inzameling en afvoer van overtollig hemelwater 

In Hengevelde heeft de gemeente geen geschikte locaties in eigendom voor het realiseren van 

waterberging ter bestrijding van de wateroverlast in de omgeving van de Slotsweg. Het is 

wenselijk om de locatie Slotsweg 11 te benutten om zo de huidige waterproblemen doelmatig 

te kunnen oplossen. De locatie is gunstig gelegen ten opzichte van de grootste af te koppelen 

onderdelen te weten Hebo en het woongebied rond de Eeftinkstraat. Een deel van het 

beoogde af te koppelen gebied is reeds lager gelegen, waardoor gebruik gemaakt kan worden 

van het natuurlijke waterverloop.  
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2. Integrale oplossing waterberging en landschappelijk inpassing 

In de structuurvisie Hengevelde is het gebied aangemerkt als grens landschap en dorp. Er zijn 

mogelijkheden om de overgang tussen de kern en het landelijk gebied kwalitatief te ver-

beteren. Door een betere inpassing worden de bedrijfsgebouwen ook beter aan het zicht 

onttrokken. In het inrichtingsvoorstel is een groenbeeld opgenomen dat tegemoetkomt aan de 

eisen. Door dit plan wordt tegemoet gekomen aan de gemeentelijke wens om te komen tot een 

betere landschappelijke inpassing van de entree van Hengevelde vanuit de westzijde.  

 
3. Prijsstelling en maatschappelijke meerwaarde   

Voor de prijsstelling hebben wij de gronden door een taxateur gewaardeerd. De getaxeerde 

waarde ligt tussen de € 10 en €15 per m². Dit omdat hier sprake is van een ‘plus’ boven op de 

agrarische waarde. Met de familie Goorden is een grondprijs van €12,50 per m² overeenge-

komen. De totale oppervlakte van de aan te kopen grond bedraagt circa 13.000 m². De totale 

aankoopsom bedraagt € 162.500,-- .  

 
4. De waterberging is openbaar toegankelijk. 

Gemeentelijke gronden zijn, indien daarvoor geschikt, opengesteld voor wandelaars. 

Voorbeelden hiervan zijn de waterbergingsgebieden in Markelo (Koekoek en Anholtskamp) en 

wadi’s (De Borre te Bentelo). Het inrichtingsplan is zodanig vormgegeven dat het water-

bergingsgebied open gesteld kan worden voor wandelaars.   

 
5. De aankoop van de gronden past binnen het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan. 

In het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2013-2016 zijn maatregelen opgenomen voor de 

verbetering en vervanging van rioolstelsels. Als verbetermaatregel is genoemd ‘’Aanleg van 

waterberging Hengevelde’’. Ook is deze maatregel opgenomen in het Uitvoeringsprogramma 

2012 van GRP dat door het college is vastgesteld.  

 
Vervolg en risico’s 

Om het initiatief (bedrijfsverzamelgebouw en twee woningen) van de familie Goorden mogelijk 

te maken dient een bestemminsplanprocedure te worden gestart.  

Met de familie Goorden zal daartoe een exploitatieovereenkomst worden afgesloten. 

Het initiatief en daarmee de realisatie van de gemeentelijke opgaven op het terrein van 

Goorden kent een risico’s, te weten: 

 
1. De belanghebbenden in de directe omgeving hebben reeds bezwaren geuit. 

Enkele belanghebbenden hebben ons reeds laten weten niet met het initiatief van de familie 

Goorden te kunnen instemmen. Er bestaat een groot  risico  dat de definitieve vaststelling van 

het bestemmingsplan vertraging oploopt met 9 maanden, als gevolg van behandeling door de 

Raad van State.   

 
2. De ontwikkeling past niet in het provinciale beleid. 

In onze bedrijventerreinenvisie is het bedrijfsverzamelgebouw niet opgenomen. Dit houdt in dat 

dit als aanvullend wordt beschouwd en dit een reden kan zijn voor een negatief advies van de 

provincie. 

 
3. Aanleg van de waterberging en vervanging van het riool staat onder tijdsdruk. 

De aanleg van waterberging ter plaatse van de Slotsweg is nodig om de structurele 

wateroverlast in de kern Hengevelde en de vuiluitworp via riooloverstorten te beperken. Het 

riool in de Slotsweg is in slechte toestand en dient op korte termijn te worden vervangen. 

Stagnatie in het proces is derhalve niet wenselijk. Derhalve is in de koopovereenkomst een 

voorwaarde opgenomen over een uiterlijke beschikbaarheid van de gronden voor 

waterberging.    
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3. Conclusie 

Het initiatief van de familie Goorden geeft ons de mogelijkheid om de opgaven met betrekking 

tot de waterberging en landschappelijke inpassing ter hoogte van de Slotsweg te 

verwezenlijken. Tevens wordt er een aanzet gemaakt van een ommetje (wandelpad).  

Gelet op de maatschappelijke belangen en de taxatie van de grond is de aankoopprijs te 

rechtvaardigen.   

 
Bijlage: 

Overzichtstekening voorlopige inrichtingsvoorstel. 


