
   

Motie 
 

 Onderwerp Spaarfonds ABZ Markelo 1 

 

Datum 5 juli 2022 

  

  

Registratienummer  

   

   
 

De raad van de gemeente Hof van Twente in vergadering bijeen op 5 juli 2022; 
gelet op artikel 34 van het Reglement van Orde voor de vergaderingen van de 
gemeenteraad; 
 
gehoord de beraadslagingen, 
 
Overwegende dat: 

• de verplaatsing van de veevoederfabriek ABZ in Markelo na woningbouw veruit de 
hoogste prioriteit heeft; 

• het daarom noodzakelijk is om mogelijkheden te vinden om op deze strategische plek 
vernieuwende en perspectief biedende ontwikkelingen voor Markelo te realiseren, o.a. 
door de realisatie van woningbouw; 

• we de kansen voor verplaatsing willen vergroten en garanderen door als gemeente 
hier meer geld voor op zij te leggen 

• Dit geen afbreuk mag doen aan onze inspanningen om de provincie een bijdrage te 
laten leveren en daarover met alle fracties in de Raad afspraken te maken over de 
vraag hoe we als afzonderlijke fracties zo optimaal mogelijk de eigen provinciale 
fracties kunnen bewegen om dit in de verkiezingsprogramma’s van die partijen mee te 
nemen 

 
Verzoekt het college: 

• voor zover mogelijk 50% van het overschot op de jaarrekening telkenjare over te 
hevelen naar een “spaarfonds” ontwikkeling centrum Markelo”; 

• van de 2 miljoen die nu vrijvalt ter besteding  vooralsnog 1 miljoen aan de reserve toe 
te voegen  om meer weerstand op te bouwen voor te verwachten moeilijker tijden 
maar deze te oormerken als “mogelijke” bijdrage spaarfonds ontwikkeling centrum 
Markelo indien ontwikkeling van de huidige crisissituatie dat alsnog  mogelijk maakt; 

• zoals in het verleden structureel gebeurde nu jaarlijks € 200.000,-- te reserveren ten 
behoeve van strategische grondaankoop in Markelo, binnen het grondbedrijf; 

• deze handelwijzen te vervolgen tot er samen met derden voldoende middelen 
beschikbaar zijn om tot een daadwerkelijke verplaatsing van het bedrijf over te gaan; 

 
en gaat over tot de orde van de dag. 
Ingediend door: 
PvdA: 
Fred Rijkens  
 
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 


