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Onderwerp: Krediet ten behoeve van aankoop 

perceel grond aan de Entersestraat in Goor 

Registratienummer: 623221 

Voorstel: 

1. Een krediet van € 305.000 beschikbaar stellen 

om daarmee het perceel Entersestraat aan te 

kopen voor de realisatie van duurzame 

energieproductie (begrotingswijziging 4/2017)     

Argumenten 

1.1 Duurzaamheid is een belangrijk speerpunt voor 

de gemeente Hof van Twente. Vanuit het programma 

duurzaamheid en onze Routekaart naar een duur- 

zaam Hof van Twente in 2035 worden samen met 

onze inwoners plannen gemaakt voor duurzame 

energieproductie. 

1.2 Recent heeft de gemeente de mogelijkheid 

gekregen een perceel aan de Entersestraat ter 

grootte van bijna 2 hectare aan te kopen. Het 

perceel, dat 19.820 m? omvat en kadastraal bekend 

is als A3090, is gunstig gelegen tussen het voor- 

malige kassencomplex van de Eeuwige Lente en het 

hoogspanningsverdeelstation van Enexis en nabij de 

bedrijventerreinen Specht-horst en Zenkeldamshoek. 

1.3 Het perceel aan de Entersestraat biedt goede 

mogelijkheden om aan te wenden voor de 

duurzaamheidsdoelstelling door haar ligging naast 

een hoogspanningsverdeelstation. Het is de 

bedoeling om de inwoners te betrekken bij de 

plannen voor dit perceel, maar met name duurzame 

energieproductie middels exploitatie als zonnepark 

lijkt kansrijk. Voor exploitatie als zonnepark is wel 

een bestemmingswijziging ten behoeve van een 

zonnepark noodzakelijk. 

Voor de exploitatie zijn verschillende constructies 

mogelijk maar onze voorkeur gaat op dit moment uit 

naar de postcoderoosvariant omdat bij die variant de 

bewoners financieel kunnen meeprofiteren. 

1.4 Na aanwending van het perceel voor duurzame 

energieproductie voor bijvoorbeeld 15 of 20 jaar kan 

het perceel vrijkomen en aangewend worden voor 

andere doeleinden. Daarbij kan wederom gedacht 

worden aan nieuwe duurzaamheidsmaatregelen, 

maar wellicht is er tegen die tijd weer een grotere 

vraag naar bedrijventerreinen. Ook daarvoor is het 

perceel gunstig gelegen. 



1.5 Beëindiging van een beroepsprocedure bij de 

raad van State. Tijdens de behandeling van de 

actualisering van het bestemmings-plan Goor Noord in 

mei 2016 kwam ook een zienswijze ten aanzien van 

genoemd perceel aan de orde. 

Vanuit de raad kwam de suggestie om met de 

eigenaar van dit perceel in gesprek te gaan om 

vanuit duurzaamheid een oplossing te bieden voor dit 

perceel. 

Na vaststelling van het bestemmingsplan Goor 

Noord, waarbij de zienswijze over het perceel aan de 

Entersestraat niet is overgenomen, is door de huidige 

eigenaar van het betreffende perceel beroep 

ingesteld bij de Raad van State. Inmiddels heeft 

betrokkene besloten het beroepschrift in te trekken. 

Daarnaast heeft hij ca. 1 ha bedrijfsgrond op 

Zenkeldamshoek aangekocht. 

Risico’s 

De kosten worden geraamd op ca. € 305.000 en zijn 

inclusief bijkomende kosten en kosten voor het 

bodemonderzoek. 

Na beschikbaarstelling van het krediet wordt het 

perceel toegevoegd aan de Materiële Vaste Activa . 

Conform de uitgangspunten van de commissie BBV 

kan de rente niet toegevoegd worden aan de boek- 

waarde en dient deze ten laste te komen van de 

Algemene Dienst. 

Bij een omslagrente van 3,01% gaat het jaarlijks om 

een bedrag van € 9.180,-. 

Na de bestemmingsplanprocedure ten behoeve van 

duurzame energieproductie zoals bijvoorbeeld een 

zonnepark is de verwachting dat de jaarlijkse rente- 

last ruimschoots wordt goedgemaakt door de huur- 

prijs van het perceel. Tot dat moment komen de 

rentekosten ten laste van de Reserve Grond- 

exploitaties. 

Er bestaat een financieel risico als het perceel aan de 

Entersestraat niet aangewend kan worden voor 

duurzame energieproductie. Het is dan reëel dat het 

perceel afgewaardeerd moet worden naar de 

economische waarde. Deze zal dan ten laste komen 

van de Reserve Grondexploitatie. 

Om de risico’s voor bodemvervuiling te voorkomen 

zal een bodemonderzoek worden verricht voordat de 

aankoop tot stand komt 

Alternatieven 

Het alternatief is om niet over te gaan tot aankoop. 

Daarbij wordt een mogelijkheid om verder te werken 

aan de productie van lokaal duurzame energie op deze 

locatie niet benut. 



Uitvoering 

Na beschikbaarstelling van het krediet en aankoop zal 

het perceel in eigendom komen bij de gemeente en 

zullen de voorbereidingen getroffen worden om deze 

locatie aan te wenden voor duurzame energieproductie. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 
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