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Voorstel: 

1. In principe instemmen met het PlanMooiMarkelo 

en de dekking van het financieel tekort op de 

aanleg van de ‘basis’ ad. €250.000 ten laste van 

de reserve Majeure projecten mee te nemen bij 

de integrale afweging bij de Kadernota 2017. 

2. In principe in te stemmen met het behoud van 

het gebouwdeel van de voormalige Coberco- 

fabriek en de dekking van het extra tekort ad. 

€265.000 ten laste van de reserve Majeure 

Projecten mee te nemen bij de integrale 

afweging bij de Kadernota 2017.   
  

Argumenten 

1.1 Eind 2014 heeft de gemeente de locatie voor- 

malige Cobercofabriek Markelo aangekocht om deze 

her in te richten. Het doel van de aankoop is om de 

verblijfskwaliteit van dit gebied en het centrum van 

Markelo als geheel te vergroten en samenhang te 

creëren tussen de openbare plekken en bijzondere 

gebouwen (voormalig gemeentehuis Het Beaufort, 

museumboerderij Eungs Schöppe, de kerk, kantoor 

ABZ Diervoeding). 

1.2 Op verzoek van de raad zijn Markelose inwoners 

nauwgezet betrokken bij de ruimtelijke invulling van de 

aangekochte locatie. In de afgelopen maanden heeft 

een initiatiefgroep uit Markelo, onder de naam 

PlanMooiMarkelo en leiding van e en 

e een participatietraject doorlopen. 

Samen met ongeveer 500 actief meedenkende 

Markeloërs is er gebrainstormd en ontworpen. Doel van 

dit traject was om te komen tot een invulling van het 

gebied van de locatie voormalige Cobercofabriek, die 

aansluit bij de behoefte van de inwoners. 

Dit heeft geresulteerd in het bijgevoegde vlekkenplan 

en schetsontwerp, dat ter afsluiting aan de inwoners 

van Markelo is gepresenteerd. 

(geanonimiseerd)

(geanonimiseerd)



1.3 Om het doel, de aanleg van het door Markelo 

opgestelde plan, te kunnen bereiken is een kosten- 

raming opgesteld. Voor de financiering van het plan 

heeft uw raad inclusief de subsidie van de Provincie 

Overijssel € 1 miljoen beschikbaar gesteld. In de 

risicoparagraaf is aan uw raad toentertijd meegedeeld 

dat de totale kosten een indicatie zijn en dat het 

betrekken van de inwoners van Markelo bij de ontwik- 

keling van het gebied gevolgen kan hebben voor de 

kosten. Het tekort voor de aanleg van de ‘basis’ 

inrichting is € 250.000. Deze basis bestaat uit de aanleg 

van de openbare ruimte bestaande uit onder meer 

bestrating, verlichting, groen en faciliteiten voor 0.a. 

markt en evenementen. 

1.4 De begroting voor de inrichting van de ‘basis’ van 

het PlanMooiMarkelo is als volgt: 

Beschikbaar gesteld krediet € 1.000.000 

(inclusief € 250.000 subsidie Provincie) 

Aankoop fabriek € -500.000 

Sloopkosten fabriek € -250.000 

Aanleg terrein € -425.000 

Voorbereidingskosten reeds gemaakt € _- 75.000 

Tekort ‘basis’ € -250.000 

1.5 Het voorstel is om de dekking van het tekort van 

€ 250.000 voor de ‘basis’ ten laste van de reserve 

Majeure Projecten mee te nemen bij de integrale 

afweging bij de Kadernota 2017. Er is hier sprake van 

‘nieuw beleid’ en dit moet volgens afspraak meege- 

nomen worden bij de integrale afweging Kadernota 

2017. 

In afwijking op het hier voor beschreven ‘nieuwe 

beleid’, reeds voor de Kadernota 2017 besluiten de 

kosten ten laste te brengen van de reserve majeure 

projecten. De motivatie hiervan is dat bij besluit- 

vorming tijdens de Kadernota 2017 de sloop 4 tot 11 

maanden zal worden uitgesteld. De bandbreedte 

heeft te maken met bepalingen in de flora en 

faunawet. Besluitvorming tijdens de Kadernota 2017 

heeft tot gevolg dat de start van de sloop valt in de 

paarperiode van de vleermuizen. Slopen is dan niet 

zondermeer mogelijk zodat de kans bestaat dat 

verder uitstel van de sloop noodzakelijk zal zijn (april 

2017 start sloop). 

Alternatieve dekking 

De binnen de reserve Majeure projecten gelabelde 

€ 250.000 voor de verkeersproblematiek Markelo 

inzetten voor het dekken van het tekort op de ‘basis’. 



Het onderzoek naar de verkeersproblematiek in 

Markelo is in de afrondende fase en het definitieve 

rapport is voor de Kadernota 2017 gereed. Eventuele 

financiële gevolgen die hieruit voortkomen kunnen dan 

weer als labeling worden meegenomen binnen de 

Reserve majeure projecten bij de integrale afweging 

Kadernota 2017. 

2.1 Uit het participatietraject is het idee naar voren 

gekomen om een deel van de fabriek te behouden. 

Een stichting in wording gaat zich hierover ontfermen 

om enerzijds te investeren en anderzijds om het 

gebouw te exploiteren. Het doel is tweeërlei. Een 

afdoende bufferzone tussen ABZ Diervoeding en een 

invulling op het plein op het gebied van recreatie, 

toerisme, educatie en ondernemerschap. 

Met de herinvulling van dit deel van de fabriek wordt 

een nog grotere impuls gegeven aan de leefbaarheid 

op deze locatie. 

2.2 Wijstellen u voor een keuze te maken op welke 

wijze de dekking van het extra tekort van € 265.000 

voor het behouden van delen van het gebouw ten laste 

van de reserve Majeure projecten te realiseren: 

A. Omdat hier sprake is van “Nieuw Beleid” zou 

volgens afspraak besluitvorming hierover 

meegenomen moeten worden bij de integrale 

afweging bij de Kadernota 2017. 

B. In afwijking van het gestelde onder A reeds voor 

de Kadernota 2017 besluiten de kosten ten laste 

te brengen van de reserve majeure projecten. De 

motivatie hiervan is dat bij besluitvorming tijdens 

de Kadernota 2017 de sloop 4 of 11 maanden zal 

worden uitgesteld. De bandbreedte heeft te 

maken met bepalingen in de flora en faunawet. 

Besluitvorming tijdens de Kadernota 2017 heeft tot 

gevolg dat de start van de sloop valt in de paar- 

periode van de vleermuizen. Slopen is dan niet 

zondermeer mogelijk zodat de kans bestaat dat 

verder uitstel van de sloop noodzakelijk zal zijn 

(april 2017 start sloop). 

Alternatief 

Terugvallen op de originele scope van het project, te 

weten zonder het behouden van een gebouwdeel. 

Hiermee valt het totale tekort € 265.000 lager uit. Dit 

alternatief doet afbreuk aan het doorlopen participatie- 

traject en de intentie van de stichting in wording om het 

te behouden gebouw gebruiksklaar te maken en te 

exploiteren. Andere gevolgen hiervan zijn minder 

draagvlak onder de Markelose bevolking van de 

plannen en in de toekomst minder leefbaarheid in dit 

gebied. 



23 De stichting in wording heeft als uitdaging om 

extra geld binnen te halen om het gebouw geschikt te 

maken voor gebruikers. Hiervoor worden fondsen - 

benaderd voor subsidies. Mochten er in de toekomst 

opbrengsten komen uit de exploitatie van het te - 

behouden gebouwdeel of subsidies (bv. Leader, POP, 

Sociaal economisch visie, duurzaamheid etc.) dan 

vloeien deze terug in de Reserve Majeure projecten 

24 Voor de ‘specials’ uit het PlanMooiMarkelo 

worden nu nog geen middelen uitgetrokken. Onder 

specials worden onder meer verstaan de aanleg van 

een podium, uitkijkpunt/traptoren, speelelementen (vb. 

ijsbaan, speeltuin, jeu de boules, film- of klimwand) en 

het gebouw geschikt maken voor gebruikers is een 

bedrag geraamd van € 220.000. Hierin voorziet de - 

gemeente het project PlanMooiMarkelo, daar waar 

mogelijk, van een bijdrage / subsidie vanuit daarvoor 

geschikte kredieten in de gemeentebegroting. 

De gemeente gaat daarnaast samen met een nog te 

vormen initiatiefgroep/stichting in wording zoeken naar 

potentiele alternatieve financieringsbronnen én deze 

aanschrijven. In combinatie met investeerders, fondsen, 

subsidies, crowdfunding enzovoorts wordt gaandeweg 

het traject duidelijk welke ‘specials’ wel en welke niet 

kunnen worden gerealiseerd, al dan niet met een eigen 

bijdrage. 

Risico’s 

Het risico bestaat dat: 

Ondanks dat er een bodemonderzoek in het gebied 

is uitgevoerd vervuiling wordt aangetroffen. 

Dat de Markelose bevolking / de gemeente geen 

dekking vindt voor de (co)financiering van de 

zogenoemde ‘specials’. Dit betreffen wensen om de 

leefbaarheid te vergroten in dit gebied maar die niet 

strikt noodzakelijk zijn als op termijn blijkt dat de 

financiële middelen hiervoor onvoldoende blijken te 

zijn. In dit geval doet het echter geen afbreuk aan de 

basis inrichting. De ontwikkeling van de specials kan 

gefaseerd worden uitgevoerd en kan hierdoor 

uitgesmeerd worden over meerdere jaren na gereed 

komen van de basisinrichting. 

De stichting in wording onvoldoende financiering 

binnen haalt om het gebouw geschikt te maken 

voor gebruikers dan wel de exploitatie van het te 

behouden gebouwdeel niet rond krijgt. In het 

uiterste geval zal de gemeente dit gebouw moeten 

verkopen wat als een risico met een aanvaardbare 

omvang is ingeschat. 



Uitvoering 

In de aanloop naar de verdere ontwikkeling en de 

uitvoering van de plannen is een koppeling gemaakt 

met lokale ondernemers. Zij hebben zich eind vorig jaar 

bij de gemeente gemeld. Een bouwcombinatie/-team in 

oprichting zal de voorbereiding en realisatie van 

PlanMooiMarkelo op zich nemen. Als college vinden wij 

het wenselijk in het kader van maximale betrokkenheid, 

dat lokale ondernemers de ‘kar’ blijven trekken. 

De insteek is dat zij de voorbereiding en realisatie 

PlanMooiMarkelo op zich nemen. 

Na besluitvorming door uw raad zal de bouwcombinatie 

samen met de gemeente het ontwerp technisch 

uitwerken om te kunnen starten met de sloop en 

aansluitend de aanleg van het nieuwe centrumgebied. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de etaris, de burggmeester, 

     

(geanonimiseerd)

   

    

(geanonimiseerd)

mr- : drs HA.M. Nauta-van Moorsel MPM 


