
 

 

 
   

 

Raadsvoorstel  
 
 
Zaaknummer:   33336 
Datum vergadering:  26 maart 2019 
Datum voorstel:  26 februari 2019 
Nummer:    A  
Onderwerp:   Vaststellen schuur voor schuur beleid, eerste herziening Dinkelland 
 
Voorgesteld raadsbesluit 
De raad wordt voorgesteld om: 
1. de beleidsregel "Schuur voor schuur gemeente Dinkelland, eerste herziening" vast te stellen. 
2. de op 22 maart 2016 vastgestelde beleidsregel "Schuur voor schuur gemeente Dinkelland" in te 

trekken. 
 
Samenvatting van het voorstel 
Nu gebleken is dat de opgenomen verruiming voor het inbrengen van te slopen schuren (te) weinig effect 
heeft, wordt het Schuur voor schuurbeleid, eerste herziening, aan de raad ter vaststelling aangeboden. De 
herziening maakt het mogelijk dat voor de te slopen schuren waarvoor geen omgevingsvergunning van 
bouwen kan worden overgelegd, maar waarvan is aangetoond dat ze op 31 december 1997 aanwezig waren, 
in aanmerking komen voor dit beleid. Ook is de sloopverhouding (staffel) anders ten opzichte van het huidige 
schuur voor schuurbeleid. 
Het is een (kleine) technische aanpassing van het huidige schuur voor schuur beleid om het beleid voor 
aanvragers te verduidelijken. 
In het kader van de invoering van de Omgevingswet in 2021 moeten wij al ons beleid gericht op de fysieke 
leefomgeving integreren in een Omgevingsvisie en Omgevingsplan. Dit schuur voor schuur beleid wordt 
daar dan onderdeel van. Bij het opstellen van de Omgevingsvisie en het Omgevingsplan zullen wij met 
voorstellen komen voor een integratie van deze beleidsstukken. 
Het concept schuur voor schuur beleid heeft vanaf 14 december 2018 voor zes weken voor de inspraak ter 
inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend. 
 
Aanleiding voor dit voorstel 
De evaluatie van het op 22 maart 2016 vastgestelde schuur voor schuurbeleid geeft aanleiding tot een 
eerste herziening. Het is wenselijk dat schuren waarvan aantoonbaar is dat deze reeds aanwezig waren op 
31 december 1997, maar waarvan geen omgevingsvergunning voor bouwen kan worden overgelegd, toch in 
aanmerking komen voor deelname aan de regeling. Verder is het wenselijk dat de sloopverhouding (staffel) 
wordt aangepast. 
 
Beoogd resultaat van te nemen voorstel 
De raad de eerste herziening van het schuur voor schuurbeleid te laten vaststellen, waardoor met de 
verruiming van het beleid nog beter wordt voldaan aan de doelstelling van het beleid: de ruimtelijke kwaliteit 
verbeteren door de sloop van leegstaande schuren, ontwikkeling van economische activiteiten (bij zowel 
bedrijfslocaties als particuliere locaties) te faciliteren en te voorzien in uitbreidingsbehoefte bij particuliere 
erven, alsmede stimuleren/faciliteren dat asbesthoudende schuren worden verwijderd. 
Doordat er nieuwere schuren worden gerealiseerd met de eisen van deze tijd is het bevorderlijk voor het 
nemen van duurzaamheidsmaatregelen. 
Het is een (kleine) technische aanpassing van het huidige schuur voor schuur beleid om het beleid voor 
aanvragers te verduidelijken. 
 
Argumentatie 
Op 22 maart 2016 is door de raad het gemeentelijk Schuur voor schuur beleid vastgesteld. Het voorstel 
middels deze eerste herziening van het schuur voor schuurbeleid is om een ruimere regeling ten aanzien 
van te slopen schuren en een verduidelijking ten aanzien van veldschuren mogelijk te maken. 
Het betreft een (kleine) technische aanpassing van het huidige schuur voor schuur beleid om het beleid voor 
aanvragers te verduidelijken. 
Een van de aanpassingen naar aanleiding van een evaluatie was dat schuren, waarvoor geen 
omgevingsvergunning voor bouwen kan worden overgelegd, in het nieuwe beleid toch ingezet kunnen 
worden indien is aangetoond dat deze er op 31 december 1997 al stonden. Voor dit jaar is gekozen, omdat 
uit dat jaar de eerste digitale luchtfoto van de gemeente dateert en zo op een eenvoudige wijze de 
aanwezigheid van de schuur aangetoond kan worden. De schuren zijn dan minimaal 20 jaar oud. 

 



 

 

Schuren 
In de praktijk blijkt nu al dat er meerdere schuren worden aangemeld voor het beleid zonder dat de hiervoor 
benodigde omgevingsvergunning voor bouwen aanwezig is. Vaak is de schuur in eigendom over gegaan 
zonder dat de vergunningen worden over gedragen en soms zijn de vergunningen gewoonweg niet meer 
terug te vinden. De schuren zijn dan overduidelijk reeds jaren aanwezig en in gebruik geweest. Overigens 
betekent het feit dat er geen vergunning is te overleggen niet per definitie dat het gebouw zonder vergunning 
is opgericht. 
Dergelijke schuren staan er in de meeste gevallen al jaren en zullen wellicht ook nog jaren blijven staan 
indien deze niet onder het Schuur voor schuur beleid vallen. Om onnodige discussies te voorkomen en de 
regeling nog beter toepasbaar te maken, wordt voorgesteld het beleid (nogmaals) aan te passen door op te 
nemen dat schuren waarvoor geen omgevingsvergunning voor bouwen kan worden overgelegd, toch ingezet 
kunnen worden voor de schuur voor schuur regeling, indien aangetoond is dat deze er op 31 december 1997 
al stonden. Hiervoor wordt gekozen, omdat uit dat jaar de eerste digitale luchtfoto van de gemeente dateert 
en zo op een eenvoudige wijze de aanwezigheid van de schuur aangetoond kan worden. De schuren zijn 
dan minimaal 20 jaar oud. Verder is van belang dat ook in het bestemmingsplan Buitengebied 2010 deze 
datum in de definitie van een bestaand bouwwerk is opgenomen, zodat het Schuur van schuur beleid 
hiermee in overeenstemming wordt gebracht. 
Veldschuren 
Enigszins onduidelijk was of de regeling ook bedoeld was voor veldschuren. Dit zijn schuren die in het 
bestemmingsplan Buitengebied 2010 via de bouwregels positief zijn bestemd en gesitueerd zijn buiten het 
bouw-/bestemmingsvlak. Voor deze schuren geldt de veldschurenregeling op grond waarvan deze, met een 
saldering, gesloopt kunnen worden en teruggebouwd op een bouwvlak wonen. Deelname aan de schuur 
voor schuur regeling was en is niet bedoeld voor veldschuren. Dit zal duidelijker in het beleid worden 
opgenomen. 
Inspraakprocedure 
Wij hebben het concept schuur voor schuur beleid, eerste herziening voor zes weken ter inzage gelegd voor 
de inspraakprocedure. Er zijn geen inspraakreacties ingediend. 
 
Externe communicatie 
Na vaststelling kan het nieuwe beleid bekend gemaakt worden en in werking treden. 
 
Harmonisatie Dinkelland-Tubbergen 
In Tubbergen is inmiddels dit beleid vastgesteld met een gelijkluidende regeling en uitgangspunten. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

Burgemeester en wethouders van Dinkelland, 
 
de secretaris    de burgemeester 
 
E.M. Grobben    J.G.J. Joosten  



 

 

 
    

 

Raadsbesluit   
 
 
Datum:  26 maart 2019 
Nummer:   B  
Onderwerp:  Vaststellen schuur voor schuur beleid, eerste herziening Dinkelland 
 
 
De raad van de gemeente Dinkelland, 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 februari 2019, nr. A; 
 
gelet op het advies van de commissie Omgeving en Economie van 19 maart 2019; 
 
gelet op het bepaalde in artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht; 
 
besluit: 
 
1. de beleidsregel "Schuur voor schuur gemeente Dinkelland, eerste herziening" vast te stellen. 
2. de op 22 maart 2016 vastgestelde beleidsregel "Schuur voor schuur gemeente Dinkelland" in te 

trekken. 
 
 
Aldus besloten in de openbare raadsvergadering van 26 maart 2019 
 
 
  De raadsgriffier,    De voorzitter, 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


