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Voorstel 

(geanonimiseerd)

1. Geen wensen en bedenkingen te hebben op de voorgenomen aankoop van het TSB- 

terrein (ca. 14 ha aan de D.J. Bunschotenstraat te Goor). 

2. Een krediet van € 6.000.000,- beschikbaar stellen ten behoeve van de aankoop en de 

voorbereidingskosten voor de herontwikkeling van dit terrein. 

Argumenten 

De laatste jaren zijn we samen met onze inwoners, verenigingen en ondernemers hard aan 

het werk om Hof van Twente mooier en nog leefbaarder te maken. Zo ook in Goor waar 

samen met de provincie en Goor Collectief gewerkt wordt aan een vitaal centrum, groeit 

werkgelegenheid door onze innovatieve bedrijven, wijken gesaneerd worden van asbest en 

we vergroenen onze woonomgeving waar dat mogelijk is. 

Daarnaast beschikken we nu over ons eerste eigen zonnepark waarmee we onze inwoners 

voorzien van duurzame energie en de volgende parken rondom Goor zijn in aanbouw. Ook 

heeft de start plaatsgevonden van de bouw aan de Van Kollaan van een 'groene' super- 

markt, aangrenzend aan een groene ontwikkeling waar het Spoorpark moet komen. De 

bouwkavels in de wijk Heeckeren zijn ondertussen allemaal verkocht, het Gijmink loopt mooi 

op schema en ook het woningbouwproject Constantijnhof is zo goed als gereed. 

Al met al mooie ontwikkelingen, maar er blijven ook nog plekken over die de komende tijd 

ontwikkeld moeten worden. De meest prominente locatie die dan in beeld is de voormalige 

Twentse Stoomblekerij. 

AI jaren wordt dan ook met de huidige eigenaar Droste / Oude Wolbers (DOW) gesproken 

om de oude Twentse Stoomblekerij (TSB) in Goor te ontwikkelen naar een bestemming met 

voornamelijk woningbouw. In een eerdere fase is tot 2010 het gebied Hiltjesdamweide van 

een weiland naar een woonwijk met ca. 140 woningen getransformeerd. De herontwikkeling 

van het huidige TSB-gebied is daarna echter stil komen te liggen. 

In de afgelopen jaren zijn er diverse pogingen geweest om deze locatie toch werkelijk te 

ontwikkelen, maar door diverse redenen is dit tot op heden nog niet gelukt. De basis hiervan 

ligt in de huidige huuropbrengsten van de bestaande panden en de onzekerheid om 

voldoende bouwprogramma te kunnen realiseren in de komende jaren. 

Deze prominente locatie naast het centrum van Goor ligt hierdoor sinds de aankoop door de 

huidige eigenaar in 1998 dan ook al twintig jaar grotendeels braak, waarbij de hallen tijdelijk 

verhuurd zijn. Deze kansrijke locatie midden in Goor is echter te belangrijk voor Goor om niet 

te benutten. Gezien de potentie van het gebied heeft het college besloten om een actievere 

positie in dit plan te willen innemen. Samen met de aangrenzende gemeentelijke percelen 

biedt dit mogelijkheden om de diverse ambities van de gemeente samen te voegen en te 

realiseren op deze locatie. 



Het college heeft nu overeenstemming met de eigenaar om het gebied op korte termijn aan 

te kopen, zodat we zelf de regie in handen hebben om deze gewenste integrale gebieds- 

ontwikkeling in gang te zetten. Hiervoor is/wordt door het college een koopovereenkomst 

gesloten, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. 

Na de aankoop kan de gemeente zelf bepalen welke functies er in het gebied kunnen 

komen. De bouwcombinatie Droste/OudeWolbers krijgt als onderdeel van de overeenkomst 

de mogelijkheid om in het toekomstige plan tegen reguliere voorwaarden een gedeelte van 

de woningbouwproductie te realiseren. 

Met dit besluit kan ook op korte termijn uitvoering worden gegeven aan de gewenste 

verlegging van de D.J. Bunschotenstraat. 

Bevoegdheid van de gemeenteraad 

In dit raadsvoorstel stellen we u, op formele wijze, voor om in te stemmen met de aankoop 

van het TSB-terrein en hiervoor het benodigde krediet van € 6.000.000 voor de aankoop en 

herontwikkeling ter beschikking te stellen, zodat het college over kan gaan tot de feitelijke 

aankoop en herontwikkeling van het gebied. 

Toepassing Gemeentewet 

Gelet op artikel 169, vierde lid van de Gemeentewet informeert het college, bij het aangaan 

van verplichtingen met ingrijpende gevolgen voor de gemeente, vooraf de raad en neemt pas 

een besluit nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter 

kennis van het college te brengen. Volgens artikel 6 van onze verordening “Financiële 

verordening Hof van Twente 2017” is van ingrijpende gevolgen sprake bij investeringen 

groter dan € 500.000,-. 

Kansen op het TSB terrei 

In het 'Kansenboek TSB-terrein Goor' verwijzen we naar de geschiedenis van deze 

prominente historische plek die Goor sinds 1833 heeft gevormd naar wat het nu is. Wat 

destijds is begonnen met een gestage groei van fabriekshallen buiten de kern Goor, is nu 

veranderd in een binnenstedelijke locatie van ca. 18 ha groot. Vele bewoners van Goor 

waren vertrouwd met deze locatie en daarmee zit het terrein in het DNA van Goor en haar 

inwoners. Hoewel een groot gedeelte van het complex vervallen is en geen waarde heeft 

voor de toekomst zijn er ook een paar prachtige panden bewaard gebleven die Goor een 

impuls kunnen geven. Deze beleving en historie willen we met deze herontwikkeling graag 

teruggeven aan de bevolking van Goor. 

Hoewel er nog geen definitieve keuzes zijn gemaakt wat we willen doen met het gebied, zijn 

er in het kansenboek wel een aantal mogelijkheden en richtingen aangegeven. Zo is de 

ontwikkeling van woningbouw en het verleggen van de D.J. Bunschotenstraat concreter dan 

bijvoorbeeld een nieuwe functie van het bestaande vastgoed of de inrichting van een 

(tijdelijk) stadspark. 

Door het gebied organisch te ontwikkelen in de komende tien tot twintig jaar kunnen we hier 

binnenstedelijk een aantal brede opgaven van de gemeente realiseren. Hierbij geven we u 

een korte toelichting op de bouwstenen die we als kansen zien voor het TSB-gebied. 

Wonen 

Deze locatie aan de rand van het centrum van Goor leent zich uitstekend voor de ontwik- 

keling van een woonwijk. Zo is met de ontwikkeling van het gebied Hogenkamp al een basis 

gelegd, waardoor een nieuwe woningbouwlocatie logisch kan aansluiten op de aanwezige 

infrastructuur. Maar ook ontstaat er door gedeeltelijke sloop en herontwikkeling van de 

bestaande bebouwing ruimte om woningen in de oude TSB-sfeer toe te voegen aan Goor. 

Op deze manier voegen we op een binnenstedelijke locatie een bijzonder segment toe, wat 

een echte versterking is voor het woonmilieu in onze gemeente. 

Uiteraard zullen de woningen duurzaam gebouwd worden, bijvoorbeeld met een aansluiting 

op een warmtenet of misschien volledig elektrisch. 



Werken 

Al bijna 200 jaar is het TSB-terrein altijd in ontwikkeling geweest. De groei van deze fabriek 

heeft dan ook geleid tot de bouw van diverse bedrijfspanden en zelfs de realisatie van de 

wijk Tuindorp welke de komende jaren ook wordt opgeknapt. Sinds het vertrek van de 

textielindustrie op deze plek in de jaren ‘90 van vorige eeuw hebben diverse hallen onderdak 

geboden aan bestaande of nieuwe bedrijven. Met een bebouwde oppervlakte van ca. 

50.000m2, lage huurprijzen en met veel buitenruimte huisvest het complex nu zo'n tien 

bedrijven. 

Met de ontwikkeling van het gebied zal de bedrijfsmatige functie van het gebied kleiner 

worden, maar om woningbouw te kunnen realiseren zal ook de milieucategorie van het 

bestemmingsplan naar beneden moeten worden bijgesteld. Hierdoor blijft er de komende 

jaren wel ruimte voor de huidige of nieuwe huurders in de meeste panden wanneer dit lichte 

bedrijvigheid betreft, maar ook zullen een aantal panden plaats moeten maken voor nieuwe 

ontwikkelingen. Het blijft een optie om gedeeltes van het complex te behouden voor 

bedrijvigheid of om aan de noordkant van het gebied een overgangszone te maken richting 

het bedrijventerrein. 

Het is aannemelijk dat een gedeelte van de bedrijven die nu op het terrein zitten verplaatst 

zullen moeten worden naar bestaande locaties in onze gemeente of bijvoorbeeld naar 

nieuwbouw op Zenkeldamshoek. 

Industrieel historisch erfgoed 

Bij een zorgvuldige ontwikkeling door de gemeente kan het industrieel historisch erfgoed 

voor een gedeelte op deze plek behouden blijven. Er staan een aantal prachtige panden die 

de industriële geschiedenis van Goor goed weergeven in het gebied. Deze panden kunnen 

hergebruikt worden voor wonen, werken of zelfs recreëren. Er ligt een advies van het 

Oversticht die bevestigt dat er waardevolle bebouwing aanwezig is en dit kansrijk is voor 

herontwikkeling naar nieuwe functies. 'De plek is al die tijd het gebouwde resultaat van 

ondernemerschap geweest. En met de (huidige) nieuwe functies erin wordt dit 

gecontinueerd' aldus het adviesbureau op het gebied van erfgoed. 

Infrastructuur 

Met de aankoop van deze locatie zijn alle gronden voor de verlegging van de D.J. 

Bunschotenstraat in het bezit van de gemeente. Hierdoor kan de nieuwe weg spoedig 

gerealiseerd worden om het verkeer beter te spreiden in Goor en daarmee 0.a. de 

Molenstraat te ontlasten. Daarnaast kan het huidige gesloten gebied, nu nog afgeschermd 

met hekken en groenwallen, geopend en verbonden worden met aangrenzende gebieden. 

Zo ontstaat er een verblijfsgebied en op deze manier wordt de plek weer van toegevoegde 

waarde voor de inwoners van Goor. Door de aanleg van wandel- en fietspaden door de TSB- 

locatie, kan het gebied werkelijk beleefd worden in plaats van dat men er zoals in huidige 

situatie echt omheen moet. 

Biodiversiteit, groen en water 

Deze ontwikkeling biedt veel ruimte om in de kern Goor echt iets te doen voor biodiversiteit, 

in het middengebied bevindt zich nu al een sterk groengebied met een vijver. Door deze 

'groenblauwe long' te behouden en zelfs verder te versterken wordt dit een belangrijke 

drager van de nieuwe plannen. Ten noorden, oosten en zuiden van het TSB-gebouw zijn 

tevens waardevolle solitaire bomen waargenomen. Niet alleen zijn de bomen ecologisch 

waardevol, ze kunnen ook een iconische functie vervullen voor het gebied. Aansluitend is 

ook de berging van water en hiermee het mogelijk terugbrengen van de Stadsregge in het 

gebied een grote kans. De opvang, buffering en opslag van hemelwater binnen de kern Goor 

krijgt met deze ingreep een forse impuls voor de klimaatadaptatie. 



De Gezonde Verbinding 

De bovenstaande ontwikkeling past ook goed in de ambities van de Gezonde Verbinding. 

Rondom het stadspark kunnen onze inwoners ontspannen, sporten, ontmoeten en zich 

inzetten voor bijvoorbeeld de stadslandbouw. 

Met een totale oppervlakte van ca. 18 ha biedt deze plek ook ruimte en voldoende mogelijk- 

heden voor overige kansen die de komende jaren voorbij kunnen komen. Zo is al eens 

gekeken naar verplaatsing van zorgpartijen naar dit nieuwe gebied, maar ook zouden 

toekomstige maatschappelijke functies in het gebied kunnen landen. 

Samenvattend vormt deze aankoop met alle mogelijkheden voor herontwikkeling en 

nieuwbouw een grote impuls voor de kern Goor en gemeente Hof van Twente in z’n geheel. 

Financieel 

Door de grote omvang van deze integrale gebiedsontwikkeling is het niet mogelijk en 

wenselijk om het project ineens te ontwikkelen. Op dit moment gaan we (financieel) uit van 

de volgende vier deelgebieden met daarbij een eigen fasering: 

1. Verlegging D.J. Bunschotenstraat 

2. Woningbouw in zuidwestelijk gebied 

3. (tijdelijk) Stadspark (met in een latere fase ) woningbouw 

4. Organische ontwikkeling industrieel gebied 

Voor de totale exploitatie is het uitgangspunt dat er sprake moet zijn van een kosten- 

dekkende (grond)exploitatie. De aankoop wordt immers geactiveerd onder 'Materiele vaste 

activa van Grondexploitaties' en in de toekomst ten laste gebracht van de verkopen. 

Financiële dekking kan worden gevonden uit: 

e  (grond)verkopen 

e subsidies (van andere overheden) 

e reguliere gemeentelijke budgetten 

e kredieten 

e huuropbrengsten 

Uitgangspunt is ook het instellen van een 'reserve herontwikkeling TSB-terrein' die gevoed 

wordt door winstgevende onderdelen en bijdraagt in verliesgevende onderdelen van het 

totale project. Daarnaast gaan we ervan uit dat tijdens het proces gebruik wordt gemaakt van 

subsidies en andere kostendragers die bijdragen aan de realisatie van de deelplannen. 

Bij een eventueel niet kostendekkende exploitatie wordt een voorstel aan de gemeenteraad 

gedaan over de dekking van het tekort. Dit kan dan middels subsidies, gemeentelijke 

reguliere budgetten, kredieten of bijdragen van derden anderszins. 

Totdat een deelexploitatie is vastgesteld door de gemeenteraad worden de kapitaallasten en 

beheerkosten afgedekt door de huurinkomsten van het bestaande vastgoed op het TSB- 

terrein. 

Bij de herontwikkeling van het TSB-terrein gaat het over 17,5 ha. Naast de aankoop van het 

TSB-terrein (14 ha.) voor € 5.563.000,- worden namelijk ook een aantal omliggende gronden 

die al in het bezit zijn van de gemeente (3,5 ha) in het project ingebracht. 

Naast het aankoopbedrag wordt een aanvullend budget aan de gemeenteraad gevraagd van 

€ 437.000,- om te kunnen starten met de benodigde voorbereidingen voor de deelgebieden. 

Het totaal benodigde krediet van € 6.000.000 ten behoeve van aankoopkosten en 

voorbereiding zorgt met name voor kapitaallasten. Deze kapitaallasten en de beheerkosten 

kunnen naar verwachting in eerste instantie voor tien jaar worden afgedekt door de lopende 

huurinkomsten. 



Aanvullend 

Wanneer uiterlijk in 2035 een volwaardige supermarkt wordt gerealiseerd in het aan te kopen 

gebied, moet de gemeente een nabetaling van € 500.000,- betalen aan de huidige eigenaar. 

Dit is in de onderhandelingen tot stand gekomen, we hebben namelijk geen intentie om deze 

(financieel lucratieve) ontwikkeling hier te laten plaatsvinden. Mocht het in de toekomst 

echter toch een gewenst scenario zijn dan dient deze nabetaling mee te worden genomen in 

de besluitvorming hierover. 

Per fase 

Voor deelgebied 1 'verlegging D.J. Bunschotenstraat' is een apart krediet beschikbaar. Door 

de aankoop van deze gronden kan de realisatie van de nieuwe weg eind 2020 starten en in 

2021 geopend worden. 

In 2021 zal ook in deelgebied 2 gestart worden met de voorbereidingen van een woning- 

bouwplan voor 75 tot 100 woningen met een eigen kostendekkende grondexploitatie. Samen 

met het te maken bestemmingsplan zal deze grondexploitatie worden voorgelegd aan de 

gemeenteraad. 

Naar verwachting zou dan in 2022 of 2023 gestart kunnen worden met de bouw van de 

eerste woningen. 

Het (tijdelijke) stadspark in deelgebied 3 kan waarschijnlijk gedekt worden uit de exploitatie 

van deelgebied 2 en de lopende huurinkomsten. Hierbij kijken we ook naar bestaande 

budgetten, zoals bijvoorbeeld biodiversiteit en klimaatadaptatie. Op deze manier willen we 

het gebied zo veel mogelijk organisch ontwikkelen en waar mogelijk aansluiten bij de 

bestaande groen- en waterstructuren. 

De industriële bebouwing in deelgebied 4 zal organisch ontwikkeld worden. Afhankelijk van 

de keuzes die hier gemaakt worden zal daar een bijpassende (grond)exploitatie bij komen. 

Hierbij bestaat de mogelijkheid om de positieve opbrengsten uit de andere deelgebieden hier 

in te zetten om de gewenste ambitie te kunnen realiseren. Een gehele transformatie naar 

woningbouw zal door de sloop en sanering naar verwachting duurder uitvallen dan wanneer 

we een gedeelte behouden als werklocatie. Deze keuzes zijn bepalend voor de 

(grond)exploitatie en kunnen in een latere fase nog gemaakt worden. 

Risico’s 

Door de aankoop van het terrein is een forse investering nodig van € 6.000.000. Dit is 

grotendeels voor de werkelijke aankoop, maar ook voor de eerste opstart van het project. De 

verwachting is dat deze investering in de komende jaren wordt terugverdiend via de 

(tijdelijke) verhuur van de huidige panden, de uitgifte van nieuw te realiseren kavels voor 

woningbouw en bedrijfsruimte, maar daarnaast ook door de herontwikkeling van een aantal 

historische panden die we graag willen behouden voor de toekomst. 

1. Voor de ontwikkeling van dit specifieke gebied middels aankoop kiezen we toch weer 

voor een actief grondbeleid, waardoor we meer financieel risico lopen dan bij een 

faciliterende grondbeleid. Daar staat tegenover dat we dan wel de regie hebben bij de 

grootste binnenstedelijke ontwikkeling binnen onze gemeente. 

2. We lopen het risico dat de inkomsten uit de exploitatie van het gebied tegen gaan vallen 

door het wegvallen van huurders, een crisis door bijvoorbeeld het Coronavirus op de 

vastgoedmarkt of tegenvallende belangstelling voor deze nieuw te ontwikkelen locatie. 

Ook kan het zo zijn dat de geplande kosten hoger oplopen wanneer we extra 

belemmeringen tegenkomen in de bestaande panden of in de bodem. Financieel is het 

risico de komende tien jaar echter wel geminimaliseerd door de te ontvangen 

huurinkomsten. 



3. Per deelgebied zal straks een (grond)exploitatie moeten worden vastgesteld door de 

gemeenteraad. Hierbij wordt dan ook nog eens nader gekeken naar de risico's bij de 

eventuele functieverandering. Ruwweg komt het er op neer dat de huidige onbebouwde 

locaties minder risicovol zijn en naar verwachting positief bijdragen aan de exploitatie. De 

oude bebouwing is risicovoller om te herontwikkelen, maar dit kan in het uiterste 

(financiële) geval ook gedeeltelijk in de huidige staat of bestemming behouden blijven. 

4. Ook bestaat het risico dat we tegen planologische problemen aanlopen, er is namelijk 

een nieuw bestemmingsplan nodig om de plannen te verwezenlijken. Hierover is qua 

programma afstemming met de provincie noodzakelijk. Hoewel de plannen goed 

aansluiten bij de vastgestelde structuurvisie uit 2013 zijn lange doorlooptijden niet uit te 

sluiten. Door de grootte van het plan is sprake van een langdurige ontwikkeling waarvan 

de verwachting is dat de looptijd 10 tot 20 jaar zal zijn. 

5. Afsluitend is ook de aanwezige bodemverontreiniging een reëel risico. Er is veel bekend 

over de bodemverontreiniging van het TSB-terrein en omliggende percelen. Een deel van 

de informatie is wel verouderd en met name onder de verschillende bedrijfsgebouwen is 

niet alles bekend. Bij de aankoop is ook een nieuw Pfas onderzoek aangeleverd door de 

verkoper, waarbij ook de omliggende gemeentelijke percelen zijn meegenomen. De 

waardes die aangetroffen zijn lijken geen beperking te zijn om de locatie aan te kopen. 

Er dient bij de ontwikkeling van het terrein rekening gehouden te worden met sanerings- 

kosten die, afhankelijk van de definitieve inrichtingsplannen, substantieel kunnen zijn. 

Er lopen op dit moment gesprekken met de provincie en het projectbureau BAS. Of en op 

welke wijze een gedeelte van de saneringskosten van het terrein vergoed worden door de 

provincie en/of BAS is nog niet duidelijk. Wat wel duidelijk is, is dat hierover voor de aankoop 

principeafspraken met de provincie/BAS moeten zijn gemaakt. Enerzijds omdat de gemeente 

anders sowieso gezien wordt als ‘schuldig eigenaar’ (je wist wat je kocht) in de zin van de 

Wet bodembescherming, anderzijds omdat na de inwerkingtreding van de Omgevingswet 

provincies geen nieuw budget meer krijgen voor het uitvoeren van 

bodemsaneringsprojecten. 

In onze exploitatie gaan we wel uit van de hoge saneringskosten, waarmee de risico's 

voldoende afgedekt lijken te zijn voor deze fase van het project. Daarnaast is het ook bij 

sanering zaak om slimme keuzes te maken voor de dure saneringsplekken, door te schuiven 

met bestemmingen in het totale gebied. 

Verwacht wordt dat de boven genoemde risico's te overzien zijn en kunnen worden 

opgevangen binnen de grondexploitaties van het TSB terrein en anders de algemene 

reserve grondexploitatie van de gemeente. 

Deze benoemde risico's wegen uiteindelijk niet op tegen het belang om het gebied eindelijk 

weer van toegevoegde waarde te laten zijn voor Goor. Zo'n grote binnenstedelijke locatie 

met de oude DNA van Goor verdient het om eindelijk ontwikkeld te worden. 

Alternatieven 

Een alternatief is om de locatie niet aan te kopen en de ontwikkeling over te laten aan de 

markt. Hierbij accepteren we dan dat de locatie er nog jaren zo bij blijft liggen en historisch 

erfgoed op den duur geheel gesloopt of niet benut kan worden. 

Daarnaast zullen we dan opnieuw moeten onderhandelen met de eigenaar om de verlegging 

van de D.J. Bunschotenstraat te kunnen realiseren. 



Vervolg 

Na het instemmen met de aankoop en het beschikbaar stellen van het benodigde budget 

door de gemeenteraad gaat het college de locatie feitelijk verwerven en het gebied 

ontwikkelen. Er zijn al wel diverse voorbereidingen gedaan om het project voortvarend van 

start te laten gaan. 

Er staat een projectgroep gereed om de wensen en opgaven te vertalen in: 

e een participatie- en een communicatieplan om de huidige huurders, de omwonenden en 

overige belanghebbenden goed mee te nemen in de opstart van dit project. 

e een verder uitgewerkte projectplan: wat zouden we de komende jaren willen bereiken op 

en rond deze locatie. 

e een stedenbouwkundig schetsplan, welke functies moeten waar (ongeveer) moeten 

komen. 

e de aanleg van de verlegde Bunschotenstraat, die kan dan direct nadat de gemeente 

formeel eigenaar is van de grond worden aangelegd. 

We komen de komende periode bij u terug om deze plannen ter bespreking en goedkeuring 

bij u voor te leggen, hierbij behoud de gemeenteraad haar reguliere bevoegdheden. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente, 

de secretaris, meester, 

drs. D. Lacroix 

  

    

(geanonimiseerd)

  

 H.A.M. Nauta-van Moorsel MPM 

(geanonimiseerd)


