
 

 

Evaluatie schuur voor schuur beleid 
Tubbergen/Dinkelland 
 
 
 

Samenvatting 
 
 

1. De gemeentelijke Schuur voor schuur regeling is ruim een jaar in werking. Vanuit de 
gemeenteraad van Tubbergen is gevraagd de werking van de regeling na 1 jaar te evalueren. 
Het doel van de schuur voor schuur-regeling is meervoudig: verbetering van de ruimtelijke 
kwaliteit  door de sloop van leegstaande schuren, maar ook ontwikkelingen van economische 
activiteiten. Bovendien wordt het verwijderen van  asbesthoudende schuren 
gestimuleerd/gefaciliteerd. 

 
2. In de periode van ruim 1 jaar zijn er 10 aanvragen ingediend waarbij op minimaal 22 locaties 

in het buitengebied van de gemeente Tubbergen en de gemeente Dinkelland gesloopt dan 
wel gebouwd wordt. Duidelijk is dat dat de belangstelling voor de regeling gedurende het jaar 
groter is geworden.  

 
3. In totaal is of gaat ruim 6000m2 aan schuren (worden) gesloopt in ruil voor 2500m2 

nieuwbouw. Dit betekent dat per saldo 3500m2  bebouwing in het buitengebied is opgeruimd. 
 
4. Uit interviews met adviseurs en navraag bij het ambtelijk apparaat zou de regeling op de 

volgende punten aangepast kunnen worden: 
a. de werking van de staffel in de regeling dient anders te worden toegepast nl. per trede 
b. nog meer voorlichting geven over de regeling  maar ook over de asbestproblematiek.  
c. een ruimere regeling ten aanzien van schuren die ingezet kunnen worden voor de 

regeling 
 
De raad wordt voorgesteld de regeling op deze onderdelen aan te passen. 

 
  



 

 

 
 
 
 
 

Inleiding 
In zijn vergadering van 22 maart 2016 heeft de raad het gemeentelijk Schuur voor schuur beleid 
vastgesteld. 
Bij de vaststelling van het beleid is afgesproken dat na één jaar de regeling zou worden geëvalueerd. 
Op 22 maart 2017 was er nog maar een minimaal aantal “schuur voor schuur plannen” afgerond. 
Nu toch om een evaluatie wordt gevraagd worden hier alle aanvragen en mondelinge verzoeken zo 
veel mogelijk mee genomen. 
 
 

Doel Schuur voor schuur beleid 
Het doel van de schuur voor schuur-regeling is meervoudig.  
Enerzijds is het bedoeld om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren door de sloop van leegstaande 
schuren.  
Anderzijds is het de bedoeling om ontwikkeling van economische activiteiten (bij zowel bedrijfslocaties 
als particuliere locaties) te faciliteren en te voorzien in uitbreidingsbehoefte bij particuliere erven. 
Bovendien wordt het verwijderen van  asbesthoudende schuren gestimuleerd/gefaciliteerd. 
 
 

Deelname 
In de bijgevoegde bijlage is een overzicht van de aanvragen voor deelname aan de Schuur voor 
schuur regeling opgenomen. 
Het gaat om 10 aanvragen waarbij op minimaal 22 locaties in het buitengebied van de gemeente 
Tubbergen en de gemeente Dinkelland gesloopt dan wel gebouwd wordt. 
Het betreft verzoeken waarvoor een principeverzoek is ingediend, een principeverzoek is beantwoord 
dan wel inmiddels een verzoek om herziening van het bestemmingsplan is ingediend. 
 
 

Opbrengst regeling 
Uit de bijlage blijkt dat in totaal ruim 6000m2 aan schuren is of gaat worden gesloopt in ruil voor 
2500m2 nieuwbouw. Dit betekent dat per saldo 3500m2  bebouwing in het buitengebied is opgeruimd. 
Hierbij wordt met nadruk opgemerkt dat naast de kwantitatieve winst er ook een kwalitatieve winst is 
behaald; oude, vaak lelijke schuren zijn verdwenen en nieuwe schuren zijn toegevoegd. 
Bovendien is in een aantal van de aanvragen bebouwing toegevoegd die tot extra economische 
activiteiten leiden, doordat bedrijvigheid wordt uitgebreid.  
 
  



 

 

 

Ervaringen 
Naast de harde cijfers van aantallen deelnemers, m2 gesloopte en nieuw gebouwde schuren, is ook 
geëvalueerd wat de ervaringen zijn van de gebruikers van de regeling. Zowel intern als extern is aan 
de hand van een aantal vragen informatie opgehaald naar de ervaringen met de regeling. De 
adviseurs die het vaakst met de regeling te maken hebben gehad zijn geïnterviewd. De personen die 
geïnterviewd zijn: Erwin Meinders (bouwkundig tekenbedrijf), Niek Hannink (landschapsdeskundige), 
Chiel Braakhuis (Kobra), Dinant Oude Lenferink (Building Design), Henk Tijink (Taxateur) Dit heeft de 
volgende informatie opgeleverd. 
  
Opgehaalde externe ervaringen (adviseurs)  
   

1. Werking staffel – wat zijn de ervaringen? 
Ervaringen: 
Staffel bij terugbouwen grotere oppervlakte is lastig.  
Dan zijn er teveel sloopmeters nodig. Dit betekent meerdere aanbieders en dat is onwerkbaar.  
De huidige verhoudingen zijn prima, met name tussen de 100 en 500m. Niet meer treden nodig. 
Met asbest is aantrekkelijker dan zonder asbest, nl. voordeliger slopen.  
 
Verbetervoorstel: 
Staffel geleidelijk op laten lopen; doortellen.  
(stel 800m2 nodig: eerste 100m2 1:1; tweede 100 tot 500m: 1:2 enz.) 
 

2. Waarom haken mensen af bij de SvS regeling?  
Ervaringen: 
Kosten vormen de hoofdreden; men heeft simpelweg het geld er niet voor.  
Bevriezen bouwmogelijkheden die eruit voortvloeit: men wil wellicht toch bouwen in de toekomst .  
Geen verbetervoorstel.  
 

3. Werking regeling, geen ondergrens en geen maximum.  
Ervaringen: 
Dit is prima zo.  
Geen verbetervoorstel.  
 

4. Ervaringen met asbest? Asbest – kosten? 
Ervaringen: 
Schuren met asbestdaken prima. 
Schuren die ook binnen asbest hebben (in tussenwanden, beschoten etc) zijn problematisch: te hoge 
kosten om asbest te verwijderen.  
Mensen zien asbest nog niet als probleem. Dat schuren straks niet meer te verzekeren zijn, kijken ze 
niet naar. Leven in het heden.  
 
Idee: 
Voorlichting over asbest en toekomstige hoge kosten van verzekeren schuren met asbest.  
 

5. Hoe wordt onder/gehandeld?  
Ervaringen: 
Mensen regelen kostenverhouding zelf.  
Adviseurs weten elkaar te vinden als er sloopmeters nodig zijn. Adviseur heeft vaak verbindende rol.  
Prijs wordt afgestemd op de sloopkosten.  
Adviseurs houden zich hier in het algemeen buiten; ze brengen partijen bij elkaar die er onderling al 
dan niet uitkomen en financieel e.e.a. met elkaar onderling regelen. 
Geen verbetervoorstel.  
 

6. Bekendheid regeling  
Ervaringen: 
Regeling is bij adviseurs voldoende bekend. Dragen het uit via persoonlijke gesprekken.  
Regeling aan de vraagkant bekender dan aan de aanbodkant.  
 
 



 

 

Verbetervoorstel: 
- Inschakelen ambassadeurs. 
- “Landschapsmarkt” organiseren: uitleg over regelingen geven, mensen kunnen vragen stellen, 

informatie ophalen wat er op hun erf mogelijk is. Gezamenlijke organisatie door 
adviesbureaus, architecten en gemeente.  

 
7. Cijfers regeling 

De ondervraagde adviseurs zijn tevreden met de regeling en waarderen deze met een rapportcijfer 
variërend van een 7 tot een 9. 
 
 
Opgehaalde interne ervaringen  
 

1. tegen welke problemen ben je aan gelopen: 

- Er is een verschil van manier van lezen van het schema terug te bouwen oppervlakte 
(toepassing staffel en wijze van lezen: niet wat wil men bouwen, maar wat heeft men te 
slopen; dit leidt bij een mix van schuren met en schuren zonder asbest tot andere uitkomsten) 

- Sprong tussen 100 m2 terugbouwen en 101 m2 terugbouwen is te groot . Hiervoor moet je nl 
respectievelijk 100 en 202 m2 slopen 

- Eigenaar slooplocatie niet op de hoogte van beperkingen in bouwmogelijkheden na deelname 
regeling 

- Men wil meer tijd dan 1 jaar om te slopen ivm financiële situatie 
- In te zetten schuren blijken niet allemaal vergund te zijn, of de oppervlakte van de schuren is 

groter dan volgens de vergunning, extra procedure bij plannen in 2 gemeenten. 

- Vrij dure oplossing voor kleine bijgebouwen bij een woning omdat er een 
bestemmingsplanprocedure en erfbeplantingsplan voor gemaakt moet worden 

 
2. voorstellen voor verbetering regeling: 

- eenvoudiger rekenmodel waarbij het niet uitmaakt of je uitgaat van het aantal m2 dat je wilt 
slopen of van het m2 dat je wilt terugbouwen 

- afstemming met VAB+ beleid voor wat economische activiteiten betreft. Momenteel is binnen 
VAB+ max 500 m2 bedrijfsactiviteiten mogelijk. Terwijl je met schuur voor schuur wel een 
nieuwe schuur van > 500 m2 kan bouwen voor je bedrijf 

 
 
Conclusies 
Op basis van de opgehaalde ervaringen met de regeling kan het volgende worden geconcludeerd: 
 
1. de werking van de staffel in de regeling dient anders te worden toegepast en wel als volgt: 

uitgaande van het aantal te bouwen m2 moet er gesloopt worden. Hierbij wordt over de eerste 
100 m2 de eerste trede toegepast, over de volgende 400 m2 (totaal derhalve 500 m2) de 
tweede trede en de volgende m2 (dus boven totaal 500m2) de derde trede. 

2. nog meer voorlichting geven over de regeling (bekend maken, maar ook inhoudelijk zoals 
beperking bouwmogelijkheden na sloop etc) maar ook over de asbestproblematiek in het 
algemeen (gevaar/verzekering/eindigheid subsidie etc).  

3. een ruimere regeling ten aanzien van schuren die ingezet kunnen worden voor de regeling   



 

 

 
Overzicht deelname 
Schuur voor schuur 

        

adres slooplocatie bouwlocatie zaaknr. opp. 
gesloop
t 

opp. 
gebouw
d 

stand 
van 
zaken 

ondervonden 
problemen 

voorstel 
aanpassing 

Grensweg 1 
Langeveen 

Meijersweg 8 
Geesteren 

Grensweg 1 
Langeveen 

1.702.128 340 170 PV akk: 
bp 
ingedien
d 

Andere uitleg 
van 
berekeningswij
ze rekenmodel 

Eenvoudig
er (nu 
staffel in 
opp. + 
wel/niet 
asbest) / 
Afstemmin
g met 
ander 
beleid 
m.b.t. 
sloop / 
Korte 
procedure 

Ossendijk 43 
Langeveen 

Vasserdijk 51 
en 
Itterbeekweg 7 

Ossendijk 43 1.523.032 3065 825 bp 
afgerond 

    

Elsweg/Oldenzaalsew
eg 

Hoofdstraat 12 
Lattrop 

Elsweg 4 
Tubbergen        
Oldenzaalseweg 
148 Reutum 

1.701.76
5 

1305 545 PV akk: 
bp 
ingedien
d 

    

Possenweg 7 Mander Possenweg 4 
Mander 

Possenweg 7 1.707.98
5 

133 65 PV akk bouwvergunnin
g schuren niet 
altijd terug te 
vinden 

  

Kanaal ZZ 74 Reutum Lintersdijk 10 
Fleringen 

Kanaal ZZ 74   239 160 PV akk     

Monnikenbraakweg 
11 Tubbergen 

                

Hambroeksweg 5 
Vasse 

onbekend Hambroeksweg 5 1.705.717 100 100 PV akk: 
bp 
ingedien
d 

    

Hambroeksweg 10 
Vasse 

onbekend Hambroeksweg 10 1.629.450 nog 
niet 
bekend 

300 PV akk     

Klösseweg 11 
Harbrinkhoek 

Binnenbroekwe
g 4 Lattrop  

Klösseweg 11 
Harbrinkhoek 

1.630.92
6 

869 308 PV akk     

                  
Overesweg 6 in 
Weerselo  

Denekamperw
eg 51 in 
Geesteren 

Overesweg 6 
Weerselo 

1.629.087 100 100       

    6151 2573    

 
 
 


