
   

Amendement 
 

 Onderwerp Gewijzigde vaststelling actualisatie 
bestemmingsplan Markelo   

Datum 5 juli 2022 

  

  

Registratienummer  

   

 

   
 

 
Aan de raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 5 juli 2022;  
 
gelet op artikel 33 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad; 
  
wordt door ondergetekenden voorgesteld het volgende amendement aan te nemen. 
 
De tekst onder punt 2 van het raadsbesluit luidende: 
“in te stemmen met de ‘Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Markelo’ met de 
daarin voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan” 
 
te wijzigen zodat deze als volgt komt te luiden: 
 
“in te stemmen met de ‘Zienswijzennotitie ontwerpbestemmingsplan Markelo met de 
daarin voorgestelde wijzigingen ten opzichte van het ontwerp bestemmingsplan met 
uitzondering van het gestelde bij zienswijze 4 m.b.t. modernisering/uitbreiding van de 
laadstraat aan de Goorseweg 3 te Markelo”   
 
en gaat over tot de orde van de dag. 
 
Motivering: 
Het grootschalige bedrijf aan de Goorseweg 3 is zowel wat betreft de functie als het 
ruimtelijk beeld niet passend in het dorpshart. In de raadsvergadering van 6 november 
2017 is met algemene stemmen een motie aangenomen waarin tot uitdrukking is 
gebracht dat het niet wenselijk wordt geacht een intensief productiebedrijf als ABZ in de 
kern van Markelo te hebben. Het college is gevraagd om in gezamenlijkheid onderzoek 
te doen naar mogelijkheden om het bedrijf uit de kern van Markelo te verplaatsen. Uit 
een rapport van Arcadis van april 2018 volgt dat verplaatsing een mogelijkheid is als 
daarvoor voldoende middelen beschikbaar zijn. Bij brief van 26 januari 2022 heeft de 
gemeente aangegeven met ABZ en Gedeputeerde Staten van Overijssel in gesprek te 
willen over verplaatsingsmogelijkheden. 
Medewerking aan modernisering en uitbreiding van de laadstraat is in strijd met het 
bovengenoemd beleidsvoornemen om te komen tot verplaatsing van ABZ, reden dat dit 
amendement door ondergetekenden wordt ingediend. 
 
Ingediend door: 
SP             PvdA       In Beweging 
H. Kalter    F. Rijkens    M. Gelen 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Hof van 
Twente d.d. 5 juli 2022 
De raad van Hof van Twente,  
De griffier,  de voorzitter, 
mr. A. Venema  drs. H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 


