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Onderwerp: Verklaring van geen bedenkingen voor 

het bouwen van een garage met showroom (garage- 

bedrijf Sjouke Dijkstra) aan de Rijssenseweg 19a in 

Markelo 

Registratienummer: 0575472 

Voorstel: 

1. Een verklaring van geen bedenkingen afgeven 

voor het bouwen van een garage met showroom 

(garagebedrijf Sjouke Dijkstra) aan de 

Rijssenseweg ong. in Markelo; 

2. Geen exploitatieplan vaststellen   
  

Argumenten 

1.1 Garagebedrijf Sjouke Dijkstra (aanvrager) heeft 

op 5 september 2012 een aanvraag om omgevings- 

vergunning ingediend voor de bouw van een garage 

met showroom aan de Rijssenseweg 194 in Markelo. 

Aanvrager heeft vanaf 1995 een garagebedrijf in een 

gehuurd pand aan de Holterweg 2 in Markelo. Door de 

groei van het bedrijf is het pand aan de Holterweg te 

klein geworden. Aanvrager heeft daarom in 2011 aan 

de Rijssenseweg een agrarisch perceel gekocht dat 

aansluit bij het bestaande bedrijventerrein “Rijssense- 

weg”. Het bouwen van een garage met showroom is in 

strijd met het huidige bestemmingsplan. Wij kunnen 

alleen medewerking verlenen aan het bouwplan als wij 

afwijken van het bestemmingsplan (projectbesluit). De 

omgevingsvergunning kunnen wij alleen verlenen als u 

een verklaring van geen bedenking afgeeft. 

1.2 Het plan is niet in strijd met de gemeentelijke 

bedrijventerreinenvisie en de structuurvisie Markelo. 

Medewerking verlenen is gezien de gemeentelijke 

visies niet in strijd met een goede ruimtelijke ordening. 

Zoals bekend heeft de provincie onze bedrijven- 

terreinenvisie (nog) niet goedgekeurd. Dit jaar zullen wij 

een nieuwe bedrijventerreinenvisie opstellen. Hierover 

zijn wij in gesprek met de provincie. Daarbij wordt in 

regionaalverband gekeken naar afstemming over het 

programmeren van werklocaties (bedrijventerreinen) in 

Twente. 



2.1 In deze situatie hoeft geen exploitatieplan te 

worden vastgesteld. De reden hiervoor is dat het plan 

economisch en financieel gezien voor rekening en risico 

is van de aanvrager. Voor de gemeente bevat dit plan 

geen financiële risico's. De aanvrager heeft met het 

oog op mogelijke planschade een “overeenkomst tot 

verhaal planschade” getekend. 

Risico’s 

N.a.v. het ontwerpbesluit hebben wij 4 zienswijzen 

ontvangen. Een van de appelanten is de provincie 

Overijssel. Zij hebben echter op 15 maart 2016 de 

ingediende zienswijze weer ingetrokken. De overige 3 

zienswijzen zijn afgewogen in de bij gevoegde “Notitie 

zienswijzen”. Voor de indieners van zienswijzen bestaat 

de mogelijkheid om tegen het verlenen van de 

omgevingsvergunning in te beroep gaan. Dit risico is 

bekend bij de aanvrager. 

Alternatieven 

Gezien de voorgeschiedenis is er geen alternatief. 

Uiteraard kan er geen verklaring van geen bedenking 

worden afgeven en kan de aanvrager verwezen worden 

naar het bedrijventerrein Zenkeldamshoek in Goor. 

Maar dat is gezien het lokaal gewortelde karakter van 

het bedrijf van de aanvrager geen alternatief. 

  

(geanonimiseerd)

Uitvoering 

Nadat u de verklaring van geen bedenkingen heeft 

afgegeven zullen wij de omgevingsvergunning 

verlenen. De indieners van een zienswijze zullen 

hiervan in kennis worden gesteld. Voor hen bestaat de 

mogelijkheid om binnen 6 weken na het verlenen van 

de vergunning een beroep in te stellen bij de rechtbank 

Almelo. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de secretaris, de burg eester, 

  
(geanonimiseerd)
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