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Aan de raad, 

  

Onderwerp: Uitbreiding bedrijventerrein Rijssenseweg te Markelo 

  

  

Voorstel: De voorkeur uitspreken om de uitbreiding van het bedrijventerrein 

Rijssenseweg te realiseren op basis van actief grondbeleid 

    
  

1 SAMENVATTING 

De uitbreiding van het bedrijventerrein Rijssenseweg is opgenomen in de Structuurvisie 

Markelo en de Bedrijventerreinenvisie 2011-2021. Wij hebben voor dit project een aantal 

verkenningen (onder andere ruimtelijk en financieel) uitgevoerd. Ook hebben wij een eerste 

verkennend gesprek gevoerd met de grondeigenaren binnen het plangebied. 

Voor de realisatie van deze uitbreiding gaat onze voorkeur uit naar een realisatie op basis van 

actief grondbeleid. Dat wil zeggen dat de gemeente de gronden binnen het plangebied 

verwerft, ontwikkelt en vervolgens bouwrijpe bedrijfskavels verkoopt. 

2 VOORGESCHIEDENIS 

Uw raad heeft eerder de Structuurvisie Markelo en de Bedrijventerreinenvisie 2011-2021 

vastgesteld. De uitbreiding van het bedrijventerrein is opgenomen in beide visies. 

Ook hebt u aangedrongen op een spoedige realisatie van de uitbreiding van het bedrijven- 

terrein. 

De Nota Grondbeleid stelt dat de gemeente per ontwikkeling een keuze dient te maken op 

welke wijze (actief of faciliterend grondbeleid) zij die ontwikkeling wil realiseren. Deze nota 

benoemt een aantal afwegingsaspecten voor de keuze tussen actief en faciliterend grond- 

beleid: gewenste gemeentelijke regie, exploitatie, risico, kostenverhaal en eigendomssituatie. 

Wij hebben voor het project een aantal verkenningen (onder andere ruimtelijk en financieel) 

uitgevoerd. Daarbij is geconstateerd dat er sprake is van een complexe ontwikkeling waaraan 

risico's zijn verbonden. 

Ook hebben wij een eerste verkennend gesprek gevoerd met de grondeigenaren binnen het 

plangebied. 

Gelet op de resultaten van de verkenningen en gesprekken en na afweging van de in de Nofa 

Grondbeleid genoemde aspecten hanteren wij bijgevoegde ruimtelijke schets als uitgangpunt 

voor de uitbreiding van het bedrijventerrein en gaat onze voorkeur er naar uit deze uitbreiding 

te realiseren op basis van actief grondbeleid. 

3 WETTELIJKE GRONDSLAG 

Het (onderhandelen over het ) verwerven van gronden valt onder het privaatrecht. Tevens is 

de Gemeentewet van toepassing. 

De beleidskaders voor de uitbreiding van het bedrijventerrein worden gevormd door de 

Structuurvisie Markelo, de Bedrijventerreinenvisie 2011-2021 en de Nota Grondbeleid. 



  

4 INHOUD VOORSTEL 

4.A Wat willen we bereiken? 

Het doel is de realisatie van een uitbreiding van het bedrijventerrein Rijssenseweg Markelo met 

ca. 2 ha (uitgeefbaar terrein). 

4.B Wat gaan we ervoor doen? 

Wij zijn de onderhandelingen met de grondeigenaren, onder het voorbehoud van goedkeuring 

van uw raad, gestart om te bezien of onze voorkeur om de uitbreiding van het bedrijventerrein 

te realiseren op basis van actief grondbeleid ook daadwerkelijk haalbaar is. 

Indien dit haalbaar blijkt, dan zullen wij na afronding van deze onderhandelingen starten met 

de daarvoor noodzakelijke bestemmingsplanprocedure. 

4.C Wat mag het kosten? 

De kosten die gemaakt worden voor het project worden in deze fase gedekt uit het voor- 

bereidingskrediet van € 50.000 dat bij de 2° berap 2011 door uw raad beschikbaar is gesteld. 

Indien dit voor de voortgang van het project nodig is zullen wij aan de raad aanvullende 

voorstellen voor het beschikbaar stellen van voorbereidingskredieten voorleggen. De 

voorbereidingskosten worden uiteindelijk ten laste gebracht van de grondexploitatie. Wij gaan 

op dit moment uit van een kostendekkende grondexploitatie. 

Indien het project toch niet realiseerbaar blijkt te zijn dan zullen wij u ter dekking van de 

gemaakte kosten een alternatief dekkingsvoorstel voorleggen, bijvoorbeeld ten laste van de 

Reserve Grondexploitatie. 

4.D Wat is het alternatief? 

Het alternatief voor actief grondbeleid is het faciliterend grondbeleid. De gemeente kiest in dat 

geval voor een passievere rol. Faciliterend grondbeleid houdt in dat de gemeente weliswaar 

streeft naar realisatie van de uitbreiding van het bedrijventerrein, maar de gemeente laat de 

grondexploitatie over aan een particuliere grondexploitant. Het belangrijkste voordeel van een 

faciliterend grondbeleid is dat de gemeente minder financiële risico's loopt dan bij actief grond- 

beleid. Het actief grondbeleid heeft als voordeel dat de gemeente de mogelijkheid heeft om 

meer sturing te geven. 

4.E Wat is het risico? 

Wij gaan op dit moment uit van een kostendekkende grondexploitatie. 

De risico's die aan deze grondexploitatie zijn verbonden worden vooral gevormd door: de 

uitkomsten van de onderhandelingen over de verwerving van gronden, kosten ten behoeve 

van archeologie, kosten die voortvloeien uit eisen van provincie (landschappelijke inpassing, 

aansluiting van wegen op provinciale wegen), bezwaren in het kader van de bestemmings- 

planprocedure, de termijn waarbinnen de bedrijfskavels verkocht worden. 

Wij achten deze risico's op dit moment acceptabel. 

4.F Hoe ziet de vervolgprocedure er uit? 

Wij zullen de eventuele uit de onderhandelingen voortvloeiende voorstellen voor grondaan- 

kopen ter besluitvorming aan u voorleggen. 
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5 COMMUNICATIE 

Wij hebben de inrichtingsschets bekend gemaakt door een persbericht, publicatie in het 

Hofweekblad en door toezending aan de grondeigenaren, de ondernemersvereniging Markelo 

en aan de bedrijven die staan vermeld op de behoefteregistratie bedrijventerrein Markelo. 

Over het verdere verloop van het project worden uw raad en de hiervoor genoemde partijen 

door ons geïnformeerd. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 
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