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SAMENVATTING
In de gemeente Twenterand vinden een aantal ontwikkelingen plaats, zoals vergrijzing, krimp en
bedrijfsbeëindigingen van agrariërs. Daarom heeft de gemeente zich ten doel gesteld om een
Plattelandsvisie 2025 op te stellen. Deze visie zal mede als input gaan dienen voor een actualisatie
van het Bestemmingsplan Buitengebied (vanaf 2014).
Aan studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp is gevraagd om bouwstenen aan te
leveren voor het opstellen van deze plattelandsvisie vanuit één van de hoofdthema’s:


sterker sociaal landelijk gebied



economisch sterker landelijk gebied



duurzaamheid met betrekking tot natuur, landschap en energie.

Tevens leidt dit onderzoek tot een set enquêtevragen die gebruikt kunnen worden bij de enquête die
de gemeente Twenterand voornemens is te houden onder inwoners van gemeente Twenterand.
De werkgroep heeft voor een te onderzoeken idee gekozen dat onder het hoofdthema “sterker
sociaal landelijk gebied” valt. De hoofdvraag van ons onderzoek luidt: ‘Wat zijn de potenties voor
noabererven in de gemeente Twenterand?’ De werkgroep heeft de volgende definitie aan een
noabererf gegeven:
“Een voormalig agrarisch erf dat landschappelijk aantrekkelijk is ingericht door het gebruik van
erfbeplanting en waar met behoud van het karakter en de uitstraling van een agrarisch erf, meerdere
wooneenheden gevestigd zijn."
Dit rapport betreft een onderzoek naar de potentie om vrijkomende agrarische bebouwing (VAB) een
woonfunctie te geven voor bewoners uit de gemeente Twenterand zonder dat sprake is van villa’s of
landhuizen in het buitengebied. Bij ontwikkeling en vormgeving van een noabererf wordt
aangesloten bij de erfkarakteristiek en worden landschappelijke waarden van het erf behouden of
vergroot.
Het onderzoek is uitgevoerd door het behandelen van drie deelonderwerpen, namelijk:
1. een ruimtelijke analyse van de gemeente Twenterand
2. een behoefteanalyse
3. een analyse van partijen die potentieel kunnen bijdragen aan de realisatie.
In het kort zijn de bevindingen van het onderzoek naar de drie deelonderwerpen als volgt samen te
vatten:
Ruimtelijk:
Er zijn voldoende mogelijkheden als het gaat om potentiële locatie voor een noabererf. Ook de
grootte en vorm van de erven in het buitengebied van de gemeente Twenterand voldoen aan de
door de werkgroep gestelde randvoorwaarden. De meeste erven hebben aan 2 of meer zijden
erfbeplanting.
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Behoefte:
Binnen de gemeente Twenterand zal de komende jaren nog een uitbreiding van het aantal woningen
plaatsvinden. Uit het woningmarktonderzoek 2010 volgt dat bij deze uitbreiding bij voorkeur gericht
wordt op differentiatie van woonmilieus en dat vraag bestaat naar woonmilieus met lage
woningdichtheid en veel groen in een gemiddelde prijsklasse. Aangenomen wordt dat indien er
aanbod van dergelijke woningen ontstaat, daar ook geïnteresseerden voor zullen zijn. Op
verschillende plaatsen in Nederland zijn vergelijkbare ontwikkelingen in voorbereiding of reeds
uitgevoerd.
Realiseren:
Om een noabererf te kunnen realiseren zal medewerking noodzakelijk zijn van gemeente en
provincie omdat het betreffende erf een aangepaste meervoudige woonbestemming zal moeten
verkrijgen. Alleen indien verschillende partijen samenwerken en samendenken zal realisatie tot de
mogelijkheden behoren. De combinatie-variant van huur en koopwoningen wordt gezien als variant
met de minste kans van slagen, terwijl een variant met louter koopwoningen het meeste kans van
slagen lijkt te hebben. Een eerste voorzichtige verkenning naar de financiële haalbaarheid van de
realisatie van een noabererf lijkt positief uit te pakken. Tot slot kan worden gesteld dat met een
gemiddeld verwacht aantal agrarische bedrijfsbeëindigingen de komende tien jaren enkele
potentiële VAB’s voor de realisatie van een noabererf in Twenterand zouden kunnen ontstaan.
Conclusie:
Als samenvattende conclusie kan worden gesteld dat potenties voor noabererven in Twenterand
lijken te bestaan en naobererven een verbetering of instandhouding van de landschapskwaliteit en
de sociale cohesie in het buitengebied kunnen zijn. Door de noabererven zal een grotere diversiteit
aan huishoudens in het buitengebied ontstaan.
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1. INLEIDING
1.1.

Aanleiding

De komende jaren vinden in het landelijk gebied van de gemeente Twenterand een aantal
ontwikkelingen plaats, zoals vergrijzing, krimp en bedrijfsbeëindigingen. Daarom is het wenselijk om
een nieuwe visie voor het buitengebied van de gemeente Twenterand op te stellen. De nieuw op te
stellen visie zal onder andere gaan dienen als input voor actualisatie van het Bestemmingsplan
Buitengebied die vanaf 2014 zal plaatsvinden. De gemeente beschikt echter nog niet over voldoende
kwantitatieve -en kwalitatieve gegevens om een plattelandsvisie voor 2025 op te stellen.

1.2.

Doel van de opdracht

Aan studenten van de Hogeschool Van Hall Larenstein te Velp is gevraagd om bouwstenen aan te
leveren voor het opstellen van deze plattelandsvisie vanuit de hoofdthema’s:


Een sterker sociaal landelijk gebied.



Een economisch sterker landelijk gebied.



Duurzaamheid met betrekking tot natuur, landschap en energie.

Per studentengroep wordt gevraagd een kwantitatieve en kwalitatieve analyse te produceren die aan
een of meer hoofdthema’s zijn gekoppeld.

1.3.

Onderzoeksvraag

De werkgroep heeft voor een te onderzoeken idee gekozen dat onder het hoofdthema “sterker
sociaal landelijk gebied” valt. De hoofdvraag van ons onderzoek luidt: ‘Wat zijn de potenties voor
noabererven in de gemeente Twenterand?’ Een nadere toelichting op de definitie van een noabererf
treft u in hoofdstuk 2 aan.

1.4.

Leeswijzer

Eerst wordt in hoofdstuk 2 beschreven wat de werkgroep onder een noabererf verstaat en welke
uitgangspunten c.q. randvoorwaarden het onderzoek kent. Hierna wordt in hoofdstuk 3 ingegaan op
de gebruikte methoden om in de gewenste informatie te voorzien. In hoofdstuk 4 komen de
bevindingen van het onderzoek aan bod. In hoofdstuk 5 worden de conclusies beschreven, waarna in
hoofdstuk 6 de aanbevelingen volgen.

1.5.

Criteria

Dit onderzoek moet zich richten op een van de hoofdthema’s als geformuleerd in paragraaf 1.2 (Doel
van de opdracht). Verder moeten zowel het lectoraat van Van Hall-Larenstein als de opdrachtgever
Gemeente Twenterand (contactpersoon: mevrouw S. van Heek) instemmen met de opzet van het
onderzoek. Het onderzoek (met de start op 17 februari 2012) moet afgerond en opgeleverd zijn op 8
juni 2012 in de vorm van een rapport. Tevens wordt op deze dag een viertal posters over het
noabererf concept gepresenteerd in de gemeente Twenterand. Tevens leidt dit onderzoek tot een
set enquêtevragen die gebruikt kunnen worden om een beter beeld van de woonwensen in het
buitengebied onder de inwoners van gemeente Twenterand te verkrijgen. In bijlage 10 van dit
rapport treft u de opgestelde enquêtevragen aan.
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2. HET NOABERERF
Onder een noabererf wordt door de werkgroep het volgende verstaan:
“Een voormalig agrarisch erf dat landschappelijk aantrekkelijk is ingericht door het gebruik van
erfbeplanting en waar met behoud van het karakter en de uitstraling van een agrarisch erf, meerdere
wooneenheden gevestigd zijn."
Het te ontwikkelen noabererf dient een positieve bijdrage te leveren aan het landschappelijk
karakter van het buitengebied. Dit kan enerzijds door behoud en beheer of aanleg van
karakteristieke erfbeplanting, anderzijds door bij de bouw van woningen uit te gaan van de uiterlijke
kenmerken van een agrarisch erf, zoals de aanwezigheid van een woonhuis en meerdere stallen.
Naast 1 of 2 woningen in het oude woonhuis van de boerderij zullen de extra woningen dus
gerealiseerd moeten worden in gebouwen die aansluiten bij het uiterlijk van een schuur of stal. In de
architectuur zijn al vergaande ontwikkelingen en uitgebreide voorbeelden te vinden van dergelijke
woningen.

Figuur 1: voorbeeld van mogelijk beeld noabererf (bron www.ervenconsulenten.nl)
In het buitengebied kunnen op de noabererven op beperkte schaal kleine woongemeenschappen
ontstaan. Door te variëren in prijsklasse en grootte van woningen kan een meer gevarieerde
samenstelling worden nagestreefd of juist een meer homogene groep door de woningen allemaal
enigszins vergelijkbaar te maken. Gedacht kan worden aan een erf waar voornamelijk jonge gezinnen
hun ideale woonomgeving vinden: kindvriendelijk en levendig, of juist een erf voor de rustzoekers:
stil en groen. In al zijn varianten levert het noabererf een versterking van de sociale structuur in het
buitengebied. Meer mensen die in contact met hun buren het buitengebied levend en leefbaar
houden.
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In dit onderzoek zijn voor een potentieel noabererf de volgende randvoorwaarden opgesteld:





De afstand tussen een potentieel noabererf en een kern mag niet meer dan twee kilometer
bedragen. De afstand tot voorzieningen (zoals winkels en scholen) wordt als een belangrijk
aspect gezien bij het kiezen van een woonlocatie.
De afstand tussen een potentieel noabererf en een landbouwontwikkelingsgebied (LOG)
moet volgens huidige wetgeving minstens een kilometer bedragen.
De afstand tussen een potentieel noabererf en een intensieve veehouderij moet wettelijk
tussen de 50 en de 300 meter bedragen (de stankcirkel).

Op een noabererf zullen idealiter tussen de vier en acht wooneenheden kunnen worden
gerealiseerd. Een te klein aantal eenheden zal mogelijk leiden tot een te hoge realisatieprijs per
eenheid. Daarnaast is een minimaal aantal eenheden nodig om een bepaalde sociale structuur op het
erf te kunnen creëren. Een te groot aantal eenheden zal snel leiden tot een aantasting van het
landelijk karakter terwijl het noabererf nu juist de landschappelijkheid dient te versterken. Hieruit
volgt dat een erf tussen de 500 m² en de 1200 m² bebouwing zou moeten hebben.
Woningen die worden gerealiseerd op vrijkomende agrarische bebouwing zijn over het algemeen van
een hoog prijsniveau. Dit is het resultaat van het feit dat op een relatief grote kavel slechts 1
wooneenheid is toegestaan. In het geval van de toepassing van de rood voor rood regeling kan daar,
indien een groot aantal vierkante meters bebouwing gesloopt wordt van afgeweken worden en is
een extra wooneenheid toegestaan. Ook dan zal het prijsniveau echter hoog zijn. Het noabererf biedt
de mogelijkheid een groter aantal wooneenheden (met behoud van landschappelijke waarden) te
creëren waardoor de prijs per wooneenheid lager kan worden. Resultaat hiervan is een grotere
differentiatie aan woonmogelijkheden in het buitengebied. Dit geeft een grotere kans op een
sterkere sociale structuur in het buitengebied. Het aanbieden van deze woonoptie kan een
potentieel wegtrekkende groep inwoners van de gemeente Twenterand wellicht behouden.
Inwoners die wel graag in een groenere omgeving willen wonen, maar niet de mogelijkheden hebben
om te slagen op de markt van dure woningen (> € 350.000) in het buitengebied. In deze tijden van
krimp van de bevolking zou dit wellicht een interessant alternatief voor de gemeente kunnen zijn.

Figuur 2 en 3: voorbeelden van tot woonhuis omgebouwde boerderijen/stallen
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3. METHODIEK
Om tot een beantwoording van de onderzoeksvraag te komen is het verzamelen van informatie
essentieel. In dit hoofdstuk wordt toegelicht welke methoden worden ingezet. Eerst zal het proces
worden beschreven, daarna worden de deelvragen behandeld.

3.1.

Proces

Om het onderzoek naar de behoefte aan een noabererf inzichtelijk te maken is onderstaande figuur 4
opgenomen:

Figuur 4: schematische procesbeschrijving onderzoek noabererf
In bovenstaande figuur zijn de deelvragen genummerd 1, 2 en 3 weergegeven. De stappen om de
deelvragen te beantwoorden zijn daarna verder uitgesplitst, net als de verdere stappen.

3.2.

Deelvraag 1: Ruimtelijke analyse

Hieronder wordt omschreven volgens welke methode en met welke gegevens het ruimtelijke aspect
in de gemeente wordt onderzocht.
Topografische analyse
Op de topografische kaart van de gemeente Twenterand wordt eerst een selectie gemaakt van de
locaties die op minder dan twee kilometer afstand liggen van een kern, in of om de gemeente.
Locaties met een natuurfunctie (bossen, heide, zand en water) worden uit de selectie weggelaten.
Hierna zal zichtbaar gemaakt worden welke locaties binnen een kilometer van een LOG liggen.
Vrijkomende agrarische bebouwing in de resterende groene gebieden zijn potentiële locaties voor
een noabererf.
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Er zal een globale analyse plaatsvinden door middel van literatuurstudie om te zien waar zich
voorzieningen bevinden die van belang zijn voor kinderen, en hoe de ontsluiting is binnen de
gemeente.
Het bronnenonderzoek
Gegevens aangeleverd door de gemeente en de gebiedscoördinator zullen onderzocht worden op de
aanwezige stankcirkels zoals omschreven in het gemeentelijk beleid.
De morfologische analyse
Circa vijftig willekeurig gekozen agrarische erven in het buitengebied van gemeente Twenterand
zullen op eigenschappen worden onderzocht die van belang zijn bij beantwoording van de hoofd- en
de deelvragen.
Het doel van de morfologische inventarisatie is het verkrijgen van een indicatie hoeveel gebouwen
op een huidig erf in het buitengebied aanwezig zijn en wat de oppervlakte van deze gebouwen is.
Deze informatie kan gebruikt worden als ondersteunende informatie bij het beantwoorden van de
hoofdvraag.
De methoden die worden ingezet zijn een inventarisatie met Google Earth en een
literatuuronderzoek.
Inventarisatie met Google Earth
Voor het verkrijgen van een beeld van de morfologie van de (agrarische) of boerenerven in
Twenterand, wordt een selectie van erven in het buitengebied onderzocht op:
-

Aanwezigheid bebouwing in de oppervlakteklasse 0 - 150 m², 151 - 300 m², 301 -450 m²
en/of > 450 m².
Aanwezigheid erfbeplanting aan 1, 2, 3 of 4 zijden óf geen erfbeplanting.

Met behulp van Google Earth worden kilometerhokken getekend over de topografische ondergrond
van de gemeente Twenterand. Van elk kilometerhok wordt het midden bepaald, in het midden wordt
een markering aangebracht (punaise in Google Earth). Het agrarische erf dat het dichtst bij het
middelpunt ligt wordt geïnventariseerd.
Literatuuronderzoek
Met literatuuronderzoek wordt relevante informatie verzameld over de inrichting en de structuur
van een erf in het buitengebied van Twenterand. Deze informatie is aanvullend op het
inventarisatieonderzoek.
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3.3.

Deelvraag 2: Behoefteanalyse

Om deze deelvraag te beantwoorden wordt informatie verzameld (literatuuronderzoek) over de
ontwikkelingen van woningmarkt zowel specifiek in de regio Twente, maar ook informatie over de
ontwikkelingen van de woningmarkt in het buitengebied. Daarnaast wordt een analyse gemaakt van
de huidige nieuwbouwprojecten in de gemeente Twenterand. Tevens wordt de behoefte in de markt
naar wonen op een noabererf onderzocht bij sleutelfiguren in de woningmarkt, namelijk makelaars
en een woningcorporatie.

3.4.

Deelvraag 3: Realisatieproces

Deelvraag 3 behandelt de inventarisatie en analyse van potentiële realiserende partijen. Er wordt
een schema van mogelijke realiserende partijen opgesteld waarbij de sterke en zwakke punten van
de verschillende partijen worden weergegeven. Daarnaast worden in deze paragraaf een drietal
realisatiescenario’s beschreven. Tevens is getracht een globale indicatie van de financiële omvang
van de realisatie van een noabererf te maken. Tot slot is getracht een globale inschatting te maken
over het kwantitatieve aanbod van VAB’s in Twenterand gedurende de komende tien jaar.
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4. RESULTATEN ONDERZOEK
Hieronder worden de onderzoeksresultaten per deelvraag gepresenteerd.

4.1.

Ruimtelijke analyse

Topografische analyse
Uit de ruimtelijke analyse zoals omschreven in hoofdstuk 3.2 blijken voornamelijk rondom Den Ham
en Vriezenveen, en ten oosten en westen van de Engbertsdijksvenen grote agrarische gebieden te
leggen die zich binnen de gestelde afstand tot een kern bevinden, en op meer dan de minimale
afstand tot een LOG. De agrarische erven in deze gebieden komen, indien zij vrijkomen na
bedrijfsbeëindiging, in aanmerking voor de eventuele realisatie van een noabererf, mits zij ook aan
de aanvullende eisen van bebouwing voldoen. Deze gebieden met mogelijkheden voor noabererven
zijn op onderstaande kaart in lichtgroen weergegeven.

Figuur 4: potentiële locaties voor een noabererf in de gemeente Twenterand (bron: GIS)
De gemeente is relatief goed ontsloten door de Rijksweg (N38), de Nieuwe Daarlerveenseweg (N750)
en de N341 onder de namen Vroomhoopseweg, Tonnendijk, Sibculoseweg en Kloosterstraat. In
Noord-Zuid richting ligt langs de N750 zowel het Overijssels kanaal als een spoorweg, met binnen de
gemeentegrenzen treinstations in Vriezenveen en Vroomshoop.
Er is in Den Ham, Vroomshoop en Westerhaar-Vriezenveensewijk mogelijkheden tot kinderopvang en
in Vroomshoop en Vriezenveen zijn peuterspeelzalen. Er zijn zeven basisscholen in de gemeente
Twenterand: twee in Vriezenveen, drie in Vroomshoop, één in Den Ham en één in De Pollen. In
Vroomshoop en Vriezenveen zijn middelbare scholen van CSG Het Noordik te vinden. In alle kernen
zijn bibliotheken gevestigd.
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Uit gegevens van Arcadis (zie bijlage 5) blijkt dat verreweg de meeste boerenerven (buiten de LOG’s)
op meer dan de verplichte minimale afstand liggen van nabije intensieve veehouderijen.
Landschap
Twenterand ligt op de grens van twee hoofdbodemsoorten. De zandgronden in het westen rond Den
Ham en de veengronden in het oosten rond Vriezenveen. Deze duidelijke scheiding in de bodem
heeft een directe weerslag in het landschap dat zich hier ontwikkeld heeft, een besloten kampen- en
essenlandschap op de zandgronden en hoofdzakelijk open landschap op het veen. Karakteristieken
van het oude cultuurlandschap op de zandgronden rond Den Ham zijn het kleinschalig reliëf, de
verspreid liggende eenmansessen (kampen) met hun oude bebouwingen (essen en hoeves) en vele
kleinschalige landschapselementen.
Morfologie van de erven
Er zijn in totaal 47 erven onderzocht. De resultaten zijn geheel opgenomen in bijlage 3. Het doel van
de morfologische inventarisatie is het verkrijgen van een indicatie hoeveel gebouwen op een erf
aanwezig zijn en wat de oppervlakte van deze gebouwen is.
Uitkomsten inventarisatie gebouwen
Uit de inventarisatie blijkt dat er in totaal 219 gebouwen aanwezig zijn op 47 erven. Dit geeft een
gemiddelde van circa 4,7 gebouwen per erf, ofwel afgerond vijf gebouwen per erf. Hieronder in tabel
1 zijn de uitkomsten in aantallen opgenomen:
Klasse
Aantal gebouwen

0 -150 m²

151-300 m²

301-450 m²

> 450 m²

Totaal

82

48

22

67

219

Tabel 1: uitkomsten inventarisatie morfologie erven Twenterand
In de categorie 0 – 150 m² vallen voornamelijk (> 50% van de gevallen) woningen en bijgebouwen. De
woningen zijn los of zijn aan een stal gebouwd. In de categorieën boven de 150 m² vallen
voornamelijk stallen.

Figuur 6: woning uit de klasse 0 -150 m²

Figuur 7: bijgebouw uit de klasse 151-300 m²

Als gekeken wordt naar de relevantie van de hoeveelheid en de grootte van gebouwen in relatie tot
een potentieel noabererf. Dan kan de aanname gedaan worden dat als er twee of meer van deze
grote gebouwen op een erf staan, de combinatie van gebouwen een dusdanige waarde heeft dat het
logisch lijkt dat dit erf door zal blijven gaan als een agrarisch erf. Als de erven met twee of meer
13

schuren van meer dan 450 m² buiten beschouwing worden gelaten volgt onderstaande opsomming
voor een totaal van 27 erven.
Klasse

0 -150 m²

151-300 m²

301-450 m²

> 450 m²

Totaal

Aantal gebouwen

48

36

19

11

114

Gemiddeld per erf

1,8

1,4

0,7

0,4

4,4

Gemiddelde opp. in m²

138

312

274

222

946

Tabel 2: uitkomsten inventarisatie morfologie erven Twenterand met weglating van twee of meer
gebouwen groter dan 450 m²
Uit de tabel kan geconcludeerd worden dat van deze selectie een gemiddeld erf twee gebouwen met
een grootte tot 150 m² bevat, één of twee gebouwen met een grootte van 150 m² tot 300 m², en één
gebouw van óf 301 m² tot 450 m² óf van groter dan 450 m².

Figuur 8: een stal in de categorie 451 m² en groter
Uitkomsten inventarisatie erfbeplanting
Bij het inventariseren van gebouwen op erven is ook gekeken naar de aanwezigheid van
erfbeplanting. In tabel 3 hieronder zijn de resultaten opgenomen van alle 47 onderzochte erven:
Aantal zijden van het erf beplant

0

1

2

3

4

Gemeten aantal

4

9

10

10

14

Tabel 3 Uitkomsten inventarisatie morfologie erven Twenterand
Uit de inventarisatie blijkt dat 14 erven aan vier zijden beplanting hebben. Er zijn 10 erven met
beplanting aan twee of drie zijden en negen erven hebben beplanting aan één zijde. Er zijn slechts
vier erven die ‘kaal’ zijn en geen erfbeplanting hebben.
Literatuuronderzoek erven
De gemeente Twenterand kent verschillende landschapstypen en dus ook verschillende erf- en
bebouwingstructuren. De drie grote geografische eenheden binnen de gemeente zijn: Salland (Den
Ham, nr. 8), Vriezenveen (nr. 9) en het hoogveen ontginningsgebied Noordoost Overijssel (nr. 5). De
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figuur hieronder laat deze eenheden zien op een kaart van Twente (Traditie en vernieuwing,
Provincie Overijssel, 2008).

Figuur 9: kenmerkende geografische eenheden erven binnen Twente
Wooneenheden erin/eraan/erbij
De relatie tussen bedrijf en woning is een kenmerkend onderscheid tussen de regio’s. Zo zijn er
bedrijven waar de woning en het bedrijf in één gebouw gevestigd zijn (erin). Maar ook de vorm waar
het huis aan het bedrijf is gebouwd (eraan) komt voor evenals de vorm met één woning en losse
bijgebouwen (erbij) komt voor. De verhouding per regio is weergegeven in onderstaande figuur.

Figuur 10 en 11: frequentiekaart erfvorm erin (links) en eraan (rechts)
De catalogus “Boerenerven in Overijssel” (Het Oversticht, 2006) geeft de samenvatting over de
structuur en inrichting per regio, zoals weergegeven op de volgende pagina.
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Erfinrichting
Regio

Samenvatting erfstructuur

Groene inrichting

Erfverharding

Erfscheiding

Salland

- Traditionele indeling in voor-, zij- en
achtererf: heldere scheiding in gebouwen en
gebruik van het voorerf (nutstuin, moestuin
en fruitgaard met bescheiden siertuin) en het
achtererf (functionaliteit)
- op de wat rijkere erven komen stijltuinen
voor, in enkele gevallen in de Franse stijl met
patronen van buxus met daarin bloemperken;
deze stijltuinen werden gecombineerd met de
nutstuin op het voorerf, maar op de meeste
erven is de siertuin op het voorerf bescheiden.
- Ondiepe voorerven en kopgevels met
zadeldak. - Beeldbepalend rechthoekige erfvorm is kenmerkend.
- Veel beplanting rond de erven.

- Op de erven staan veel solitaire bomen
(soorten als eik, (knot- en lei-)linde, berk,
bruine beuk, wilg, es, populier). Door de
relatieve openheid vallen deze bomen meer
op dan bijvoorbeeld in Twente.
- Combinatie van nutstuin en siertuin (border
aan de rand van het gras en bloemperk in het
gras).
- Singels.

-

- Veel erven hebben een open karakter. De
nutstuinen en de voorerven zijn deels
omsloten door een haag van beuk, meidoorn
of liguster.
- Op de erven komen singels voor (niet geheel
rondom).

- Voorerf met bescheiden siertuin met
combinatie van sier en nut.
- Op het voorerf staan hoogstamfruitbomen.
- Hoog opgaande kavelgrensbeplanting. Op de
erven staan ook losse eiken.

- Stegen om de dieper gelegen boerderijen te
bereiken.

De erven hebben veelal forse gebouwen met
op de daken een opvallend pannenpatroon
met siervormen en/of jaartallen. Er zijn weinig
bijgebouwen. Soms werden boerderijtypen
van de ‘kolonisten’ meegenomen, zoals bij de
‘Groninger’ typen.

- Combinatie van sier- en nutstuinen op het
voor- en zij-erf met hagen, hekjes en
hekwerken.
- Symmetrie op het voorerf.
- Bloembedden met vaste planten, struiken en
één jarigen aan de beide zijden van het
voorerf.
- Het erf is gericht op de weg.
- Op het voorerf een sierhaag (parallel aan de
weg), een beukenhaag (dwars op de weg) en
op het zij-erf meidoorn en sleedoorn.
- Op sommige erven staat (hoogstam)fruit op
het voorerf. De symmetrie is behouden
- Buxushaagje langs de voorgevel. Vroeger was
er veel buxus op de erven aanwezig, maar
tegenwoordig is de buxushaag veelal
vervangen door border.

De linten in De Krim, Dedemsvaart, Lutten en
Vroomshoop
- Grint als sierelement op de erven met
Engelse aanleg.

- Langs de kavelgrenzen staat hoog opgaande
beplanting, zoals els.
- De voorerven worden afgescheiden van de
weg door houten en ijzeren hekken of hagen.
Opvallend is de verscheidenheid aan hekjes
en hekwerken op de voorerven.
De linten in De Krim, Dedemsvaart, Lutten en
Vroomshoop
- Soms sierlijke ijzeren hekwerken aan
voorzijde van het erf.
- Gras aan de voorzijde.
- Aan de zijden liggen singels of bomenrijen.

Vriezenveen

Hoogveenontginning
noordoost
Overijssel

Tabel 4: verschillen in erfstructuur en inrichting per regio
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4.2.

Behoefteanalyse

De analyse van de behoefte naar wonen op een noabererf is uitgevoerd door middel van:
-

een literatuuronderzoek naar de behoefteontwikkeling naar wonen in het buitengebied.
een analyse van de huidige markt van nieuwbouwwoningen.
interviews met sleutelfiguren in de woningmarkt: makelaars en een woningbouwcorporatie.

Ontwikkeling behoefte wonen in buitengebied
Het woningaanbod in de toekomst zal verder worden beïnvloed door de vraag binnen de gemeente
waarbij demografische ontwikkelingen een essentiële rol spelen zoals de verwachte krimp van de
bevolking. De komende dertig jaar treedt in delen van Nederland, vooral in de periferie waar
Twenterand onder valt, een omvangrijke bevolkingskrimp op. De geprognosticeerde krimp in
Twenterand bedraagt meer dan 5% tot 2040 (CBS 2009). Het aantal huishoudens zal, voornamelijk als
gevolg van de groei van het aantal eenpersoonshuishoudens in de toekomst blijven groeien en dus
zal nog een inspanning in de woningbouw nodig zijn (De Jong, CBS 2008).
In het Twents Woningmarktonderzoek 2010 “De Twentse Woningmarkt in Verandering” wordt een
beeld geschetst van de huidige woningmarkt en de toekomstverwachtingen. De woningmarkt wordt
in grote mate beïnvloed door de demografische ontwikkelingen zoals de krimp van de bevolking.
Hoewel het aantal inwoners van de gemeente Twenterand de komende jaren zal afnemen zal het
aantal gezinnen nog enkele decennia blijven groeien en zodoende zal een toename van de
woningvoorraad noodzakelijk blijven. Bij de uitbreiding van de woningvoorraad is echter enige
terughoudendheid op zijn plaats omdat door overproductie van woningen de leefbaarheid in
bestaande wijken onder druk zou kunnen komen. Bij het creëren van nieuwe woningen dient steeds
op kwaliteit en niet kwantiteit gestuurd te worden. De grondgebonden koopwoning is en blijft in
Twente het meest gezocht, voornamelijk in de prijscategorie tussen 150.000 en 300.000 euro.
Inwoners van Twente geven in dit onderzoek aan liefst vrijstaand te willen wonen, maar in de praktijk
blijkt deze wens vaak niet te realiseren. Het woonmilieu speelt een centrale rol bij de keuze voor een
woning, waarbij in Twente vooral vraag is naar woonmilieus met lage woningdichtheid en veel groen.
In een dergelijk woonmilieu is wederom de grondgebonden koopwoning favoriet, maar ook
appartementen zijn in een dergelijk milieu veel gewenst. Kwaliteit is bij woningen in een dergelijk
milieu duidelijk belangrijker dan kwantiteit en geconstateerd wordt dat meer differentiatie met
onder andere ruim opgezette woonmilieus in het groen gewenst is.
In de Gemeente Winterswijk (provincie Gelderland) is in 2011 een behoefteonderzoek uitgevoerd
naar het wonen en werken in het buitengebied. In dit onderzoek wordt de verwachting uitgesproken
dat in de nabije toekomst kleinere gezinnen en meer alleenstaanden komen. Deze ontwikkeling
vraagt om een andere invulling van de omgeving. Om woon- of werkeenheden in vrijkomende
agrarische bebouwing betaalbaar, praktisch en aantrekkelijk te houden, wordt meervoudig splitsen
van boerderijen als een bruikbare optie aangedragen. In de enquête voor dit onderzoek is uitgevoerd
gaf meer dan de helft van de respondenten aan geïnteresseerd te zijn in wonen in een gesplitste
boerderij of woning. Als belangrijkste voorwaarde wordt hierbij genoemd dat de locatie moet
bevallen (Frencken, 2011).
Er is in Nederland een groeiend aantal projecten en ontwikkelingen die in meer op mindere mate
vergelijkbaar zijn met het noabererf concept. Enkele van deze projecten worden beschreven in
bijlage 9 bij dit rapport. Het “Hoeveplan Wapse”, heeft door de uitwerking met een grote variatie aan
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woningen (starterswoningen en – appartementen, gezinswoningen en levensloopbestendige
appartementen), de prijsstelling en de vormgeving de meeste raakvlakken met het Noaber-erf
concept.

Figuur 12: Hoeveplan Wapse in vogelvlucht (Bron: B+O architecten, Meppel)

De huidige markt nieuwbouwwoningen Twenterand
De grootte van het aanbod aan nieuwbouwwoningen wordt in eerste instantie afgekaderd door de
prestatieafspraak tussen de gemeente Twenterand en de Provincie Overijssel. Op basis van deze
prestatieafspraak mogen binnen de gemeente tot 2015 nog 220 woningen gerealiseerd worden
waarvan 20 in het buitengebied. In de jaren 2010 en 2011 zijn al 292 woningen gerealiseerd waarvan
het grootste deel als ‘twee-onder–één kap’ en een groot deel als appartement. De gerealiseerde
woningen vallen hoofdzakelijk in de prijsklasse 150.000-225.000 euro, gevolgd door de prijsklasse
225.000 tot 350.000 euro (gegevens gemeente Twenterand). Hieronder volgen twee
cirkeldiagrammen als verduidelijking.

Figuur 13: type woningen en de prijsklassen in de gemeente Twenterand
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De toekomstverwachting van wonen in het buitengebied van Twenterand: interviews
Voor dit onderzoek is relevant vast te stellen of in de toekomst ook een vraag naar woningen in het
buitengebied zal bestaan. Daartoe zijn gesprekken gevoerd met vier van de negen
makelaarskantoren in de gemeente en de woningcorporatie ‘Mijande Wonen’. Daarnaast zijn de vier
andere makelaarskantoren in Twenterand met dezelfde vragen schriftelijk benaderd. Van de vier
kantoren hebben twee gereageerd. In het gesprek met Mijande is voornamelijk gesproken over de
huurmarkt terwijl bij de gesprekken met de makelaars voornamelijk de koopmarkt ter sprake kwam.
Figuur 12: type woningen en de prijsklassen in de gemeente Twenterand
In deze gesprekken is allereerst een gestandaardiseerde enquête afgenomen. In bijlage 8 treft u de
vragen van de interviews aan. De uitkomsten van deze enquête over de huidige vraag naar woningen
in het buitengebied van de Gemeente Twenterand laten zich als volgt samenvatten:
-

-

-

Vooral personen tussen de 25 en 55 jaar met kinderen zoeken een woning in het
buitengebied.
De vraag naar koopwoningen in het buitengebied betreft momenteel hoofdzakelijk woningen
van meer dan 350.000 euro. Ook in de prijsklasse van 225.000-350.000 euro bestaat vraag,
maar daarbij wordt door geënquêteerden aangetekend dat die vraag over het algemeen
kleiner is omdat er in die categorie minder aanbod is. In de huidige markt zakken de
huizenprijzen weliswaar en komt iets meer aanbod in de categorie buitengebied. Het is
echter voornamelijk een capaciteitstekort.
Ten aanzien van huurwoningen in het buitengebied wordt door makelaars aangegeven dat er
weinig vraag is, maar dat dit mogelijk het gevolg is van het feit dat er slechts incidenteel een
huurwoning in het buitengebied aangeboden wordt.
Er is momenteel hoofdzakelijk vraag naar woonruimte van meer dan 150 m² groot in
vrijstaande woningen, landhuizen of woonboerderijen en in mindere mate naar gesplitste
boerderijen. Ook in dit geval wordt door de geïnterviewden aangegeven dat momenteel een
zeer beperkt aanbod is van gesplitste boerderijen.
De voorkeur voor geïnteresseerden van buiten Twenterand bestaat met name voor wonen in
Den Ham of omgeving, terwijl wonen in het buitengebied van Westerhaar het minst
gevraagd wordt.
Binnen de gemeente blijken de inwoners trouw aan hun kern, verhuizen vindt bijvoorbeeld
meestal plaats van Vriezenveen naar Vriezenveen of van Den Ham naar Den Ham. Er wordt
weinig van de ene kern naar de andere verhuisd.

Naast deze enquête is met de makelaars en de woningstichting gesproken over het concept
noabererf, waarbij voornamelijk gevraagd is naar een inschatting van de toekomstige vraag naar
wonen in het buitengebied en naar wonen op een noabererf in het bijzonder.
-

-

Het merendeel van de makelaars denkt dat in de toekomst een vraag kan bestaan naar het
wonen op een noabererf. Belangrijke factoren bij de aantrekkelijkheid van deze woningen
zullen de prijs en de bereikbaarheid van faciliteiten zijn.
De verplichting tot onderhoud van landschapselementen welke onderdeel zijn van het
noabererf wordt niet als belemmering gezien voor de vraag naar koopwoningen op een
noabererf, omdat mensen die buiten (willen) wonen zich over het algemeen zeer bewust zijn
van het onderhoud aan deze elementen. Voor huurwoningen vragen de geïnterviewde zich
af of het onderhoud van landschapselementen door de huurders wel een haalbare optie is.
Voor een gecombineerde huur-/koopvariant van het noabererf ziet men geen toekomst.
Voor de koopvariant schat men de kans van slagen het hoogst in, mits de regelgeving ruimte
biedt voor het realiseren van een noabererf.
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4.3.

Realisatieproces

Het doel van een analyse van realiserende partijen is het in kaart brengen van de mogelijke
betrokkenen bij het realiseren van een noabererf. Dit is voor de initiatiefnemers van belang om een
beeld te krijgen welke sterke en zwakke punten de betrokkenen hebben en op basis daarvan de
mogelijke samenwerkingspartners te kunnen kiezen.
Daarnaast worden in deze paragraaf een drietal realisatiescenario’s beschreven. Het betreft
noabererven met een volledige koop- of huurvariant en een noabererf met een gecombineerde
huur-/koopvariant. Tevens is getracht een globale indicatie van de financiële omvang van de
realisatie van een noabererf te maken. Tot slot is getracht een globale inschatting te maken over het
kwantitatieve aanbod van VAB’s in Twenterand gedurende de komende tien jaar.

Analyse van realiserende partijen
In het onderstaande schema worden de sterke en zwakke punten van de mogelijke realiserende
partijen van een noabererf in Twenterand weergegeven.

Realiserende partijen

1 Gemeente

2 Woningbouwcorporatie

3 Projectontwikkelaar

Sterke punten

Zwakke punten
Provincie en gemeente moeten inzake de ruimtelijke ordening
Bepaalt het locale beleid en gemeenteraad stelt bestemmingsplan voor de realisatie van een noabererf op één lijn zitten. Gemeente
vast. Kunnen waar nodig veranderingen in de regelgeving
zal voldoende draagvlak voor het noabererf bij de Provincie
bewerkstelligen en een nadrukkelijke rol spelen in het
moeten creëren. Vanwege de huidige economische situatie
verwezenlijken van de winst op het gebied van
bestaan wellicht niet genoeg financiële mogelijkheden bij de
landschapselementen.
gemeente om VAB's zelf aan te kopen en om te vormen in
noabererven.
Aanbieder van sociale woningbouw, zeer veel ervaring met
vastgoedbeheer en het in opdracht laten bouwen van woningen.

Aanbieder van voornamelijk koopwoningen. Expert in
procesmanagement van bouwen van woningen.

Zijn zeer gemotiveerd om eigen woonwensen uit te werken. De
4 Particuliere initiatiefnemers sociale cohesie tussen de initiatiefnemers zal naar verwachting
hoog zijn, wat een hoge winst voor het concept noabererf is.

5 Agrariërs

Zijn de leveranciers van de VAB's en kunnen desgewenst het
noabererf zelfstandig of in samenwerkingsverband realiseren.

Voornamelijk op realisatie van sociale huurwoningen in de
woonkernen gericht .
Is op winstmaximalisatie (vaak woningen in vrije sector) gericht
welke bij de bouw van een noabererf wellicht niet wordt
gerealiseerd. Het risico bestaat dat er weinig aandacht is voor de
inpassing en realisatie van de landschappelijke elementen op het
naobererf.
Benodigde samenwerking tussen particuliere initiatiefnemers kan
betekenen dat de uitwerking veel tijd in beslag zal nemen,
tussentijds onenigheid kan ontstaan of te weinig expertise aan
boord is.
Wanneer de voormalige agrariër besluit medebewoner van het
noabererf te worden, dient te worden gewaarborgd dat deze met
de nieuwe bewoners op gelijkwaardige voet leeft. De agrariër is
immers niet meer enig eigenaar van het erf.

Tabel 5: schema van potentieel realiserende partijen

Toelichting op het schema
1. Rol van gemeente
De gemeente Twenterand bepaalt met het bestemmingsplan het feitelijke gebruik van grond in het
buitengebied en daarmee de mogelijkheden voor eventuele ontwikkeling van nieuwe
woonmogelijkheden. De provincie Overijssel voert echter (bijvoorbeeld door het streekplan en ander
beleid) de controle uit op het maken en uitvoeren van de bestemmingsplannen van de gemeente. Dit
houdt in dat het bestemmingsplan wel aan de eisen van de provincie moet voldoen. Om goedkeuring
en steun van de provincie te verkrijgen, dient draagvlak bij de provincie worden verkregen.
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Bij de gemeente dient voor een succesvolle afronding eveneens zowel in de raad als bij de
ambtenaren een breed draagvlak voor het noabererf aanwezig te zijn. Wanneer dit draagvlak er niet
is dan is komt er geen bestemmingsplanwijziging en is de realisatie van een noabererf juridisch niet
mogelijk. De gemeente is één van de aangewezen partijen om voldoende draagvlak bij de provincie
te creëren. Dit zou eventueel ook op regionaal niveau in samenwerking met omliggende gemeenten
kunnen worden nagestreefd.
2. Rol van woningbouwcorporatie
Doordat de huidige woningbouwcorporatie in de Gemeente Twenterand (Mijande) tot op heden
sterk gericht is op het creëren en beheren van sociale woningbouw in de woonkernen, ligt er geen
focus op woonmogelijkheden in het buitengebied. Een van de doelstellingen van een noabererf is
betaalbaar wonen mogelijk te maken. De woningcorporatie zou bij een verhuurvariant van het
noabererf als eigenaar een zeer zinvolle rol kunnen spelen. Mede vanwege haar ervaring bij het
realiseren van sociale woningbouw en in de regel het goede en reguliere contact met gemeente.
3. Rol van projectontwikkelaar
Een projectontwikkelaar is gezien zijn activiteiten en ervaring in beginsel de aangewezen
commerciële partij om woningbouw in de koopvariant van een noabererf te realiseren. De
projectontwikkelaar zal voor zijn realisatieplannen uiteraard bij de gemeente voldoende draagvlak
moeten creëren. Tevens zal in de geest van het noabererf geen realisatie van woningen in het
duurdere segment (> 350.000 Euro) mogelijk zijn en dient de projectontwikkelaar de
landschappelijke elementen van het noabererf voldoende aandacht te geven.
4. Rol van particuliere initiatiefnemer
Particuliere initiatiefnemers kunnen in hun enthousiasme de beste kartrekkers voor het realiseren
van een noabererf zijn. Zeker wanneer zij zelf van plan zijn om op het noabererf te gaan wonen. Het
vergt echter een groot uithoudingsvermogen om voldoende draagvlak voor een bestemmingsplanwijziging bij gemeente en provincie te bereiken. Gezamenlijke initiatiefnemers lopen gaande het
proces het risico onderling onenigheid te krijgen. Wanneer de initiatiefnemers niet het gehele
noabererf gaan bewonen maar een deel willen verhuren of verkopen zullen zij tevens bereid moeten
zijn om een eventueel financieel risico te lopen.
5. Rol van agrariër
De agrariërs kunnen naast hun rol als leveranciers van VAB’s voor potentiële noabererven ook
besluiten om als particuliere initiatiefnemer een noabererf te realiseren (zoals de particuliere
initiatiefnemer onder punt 4). Naast de bereidheid om een dergelijk initiatief te nemen is een extra
aandachtspunt dat de agrariër wel bereid moet zijn om met zijn nieuwe medebewoners op gelijke
voet te gaan leven en niet als heer over zijn voormalige erf.
Samenwerking vereist
Uit bovenstaande analyse blijkt dat de realisatie van een noabererf door een enkele partij onmogelijk
is. Een of meerdere (semi-) private initiatiefnemers dienen de kar van de daadwerkelijke realisatie te
trekken. Daarnaast moeten gemeente en provincie meewerken met een aangepast bestemmingsplan
om het noabererf planologisch mogelijk te maken. De huidige wet- en regelgeving voorziet immers
niet in de mogelijkheid om op VAB’s meer dan 6 wooneenheden te realiseren.
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Realisatiescenario’s
Als realisatiescenario’s worden de scenario’s koop, huur of een combinatie daarvan nader toegelicht.
Bij al deze varianten zijn logischerwijze enerzijds de agrariër die een VAB ter beschikking heeft en
anderzijds de gemeente en provincie die het planologisch kader mogelijk maken van de partij.
Koopvariant
Bij de koopvariant zijn de meest voor de hand liggende initiatiefnemers projectontwikkelaars,
particulieren of agrariërs die zelf een noabererf willen realiseren. Voor het realiseren van een
verbetering en onderhoud van de landschappelijke elementen op de noabererven verdient het de
voorkeur dat middels een kettingbeding in de koopovereenkomst juridisch wordt vastgelegd dat het
onderhoud door de bewoner of een andere capabele persoon wordt gedaan.
Een variant op de volledige koopvariant zou kunnen zijn een formule waarbij de ondergrond in
erfpacht wordt uitgegeven en het huis middels een recht van opstal door de beoogde bewoner wordt
“gekocht”. Een voordeel van deze variant is dat de grondeigenaar die de grond in erfpacht uitgeeft
verplichtingen aan de erfpachter kan opleggen. Dit zou bijvoorbeeld als stok achter de deur kunnen
worden gebruikt voor de verbetering en instandhouding van de landschappelijke elementen van het
noabererf. Een ander voordeel zou kunnen zijn dat potentiële kopers een lagere financiering nodig
hebben omdat zij eigenaar van “slechts” de opstal worden en de grond tegen betaling van een
periodieke canon als het ware “huren”. De kanttekening dient te worden gemaakt dat erfpacht niet
zaligmakend hoeft te zijn. Ter voorkoming van nare verassingen achteraf dienen met name zeer
duidelijke afspraken over tussentijdse aanpassing van de canon, de looptijd en de te betalen
vergoeding aan het einde van de erfpachtovereenkomst te worden gemaakt.
Ook de gemeente of woningcorporatie zouden initiatiefnemer kunnen zijn mits zij bereid zijn en de
mogelijkheid hebben om een dergelijke grondpositie te nemen en zelf te gaan ontwikkelen.
Huurvariant
Bij de huurvariant zijn de meest voor de hand liggende initiatiefnemers allereerst de
woningcorporatie en vervolgens de agrariërs die met hun VAB zelf een noabererf willen realiseren en
dat geheel of gedeeltelijk willen verhuren. In de verhuurovereenkomst kan bijvoorbeeld een bijdrage
voor het verbeteren en in stand houden van de landschappelijke elementen worden opgenomen.
Men zou ook kunnen denken aan een lagere huurprijs waaraan een inspanningsverplichting voor
deze werkzaamheden is gekoppeld. Een mogelijk nadeel dat door makelaars werd genoemd is het
ontstaan van een locatie waar de ‘minder wenselijke personen’ worden samengebracht.
De variant gecombineerde huur en koop
Als laatste variant is door de projectgroep gedacht aan een combinatie van huur- en koopwoningen
op een noabererf. Dit zou een grotere variatie van soorten bewoners kunnen geven en daarmee de
dynamiek en sociale cohesie in het buitengebied kunnen bevorderen. Als initiatiefnemers zou in
eerste instantie aan agrariërs, woningcorporatie of projectontwikkelaar kunnen worden gedacht. Een
gecombineerde samenwerking van een of meerdere van deze partijen lijkt niet onlogisch. Wat
betreft het opleggen van een verplichting tot het verbeteren en onderhouden van de
landschappelijke elementen van het noabererf zal voor de koopwoningen een kettingbeding en voor
de huurwoningen een bepaling in de huurovereenkomst moeten worden toegepast zoals deze bij de
volledige huur- of koopvariant zijn beschreven. Wel is door diverse makelaars aangegeven dat kopers
liever niet gezamenlijk in één gebouw wonen waar ook huurders gevestigd zijn. Zij achten deze
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combinatie dus minder geschikt dan een volledige huur- of koopvariant.

Globale indicatie financiële omvang realisatie noabererf
Tot slot is voor een beeldvorming omtrent de financiële omvang van de realisatie van een voorbeeld
noabererf een zeer globale schatting gemaakt. Deze inschatting is voor de verwerving van een VAB
gebaseerd op de WOZ Taxatiewijzers Agrarische gronden en Agrarische gebouwen 2011 van de VNG
voor het oostelijk veehouderijgebied van Nederland. Voor de schatting van de bouwkosten zijn een
tweetal relevante websites geraadpleegd en een makelaar telefonisch benaderd.
Uitgaande van een VAB die aan de hand van ons bovengenoemd morfologisch onderzoek als
potentieel noabererf kan worden aangemerkt, gaat het om een agrarisch bouwblok van een halve of
hele hectare met een boerderij en een drietal stallen/agrarische gebouwen van in totaal 900 m2
oppervlakte. Het voorbeeld noabererf zou dan acht gezinswoningen (vier van 125m2
woonoppervlakte en vier van 175 m2 woonoppervlakte) bevatten.
Een globale inschatting van totale realisatiekosten voor een dergelijk noabererf zou 2.370.000 Euro
bedragen. De acht gezinswoningen zouden op basis van een afgeronde gemiddelde vraagprijs van
2.050 Euro per woonoppervlakte m2 een totale verkoopwaarde van 2.460.000 Euro hebben. De
uitwerking van deze berekening is in bijlage 9 van dit rapport te vinden. Hoewel deze berekening
geen sluitende financiële analyse beoogt te zijn, kan evenwel worden gesteld dat de uitkomst
hiervan aangeeft dat een realisatie van een dergelijk noabererf niet bij voorbaat financieel kansloos
zou zijn. Nadere uitwerking aan de hand van de gewenste wooneenheden aan de hand van een
concrete locatie is derhalve aan te bevelen.
Globale inschatting toekomstig aanbod VAB’s
Op basis van het door CBS in 2010-2011 getelde landbouwbedrijven in Twenterand (294 in 2010 en
283 in 2011) en de landelijke trend van 19% bedrijfsbeëindigingen per tien jaar, kan zeer globaal
worden gezegd dat van de circa verwachte 53 bedrijfsbeëindigingen in de komende tien jaren
minimaal een aantal VAB’s in Twenterand zouden kunnen ontstaan. Of VAB’s daadwerkelijk aan alle
gestelde randvoorwaarden voor de realisatie van een noabererf voldoen, zal uiteraard per concreet
geval moeten worden bekeken.
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5. CONCLUSIES
De conclusies op basis van het onderzoek van de werkgroep zijn:
1. Ondanks de krimp van de bevolking zal voor het groeiend aantal huishoudens in de
gemeente Twenterand een uitbreiding plaats moeten vinden van de woningvoorraad. Bij de
uitbreiding daarvan moet rekening worden gehouden met nadruk op kwaliteit in plaats van
kwantiteit, risico van leegstand in de verouderde woningen in de woonkernen en
differentiatie van woningen met onder andere ruim opgezette woonmilieus in het groen.
2. Uit literatuuronderzoek, interviews onder makelaars in Twenterand en een aantal
aanverwante ontwikkelingen inzake wonen in het buitengebied in andere gemeenten van
Nederland, worden gesplitste boerderijen als een bruikbare optie geacht
3. Uit interviews met makelaars uit Twenterand blijkt dat vooral bewoners van tussen 25 en 55
jaar met kinderen een woning in het buitengebied ambiëren. In de huidige woningmarkt
bestaat voornamelijk vraag naar en aanbod van woningen in het buitengebied van meer dan
150 m². Voor woningen van kleiner dan 150 m2 bestaat geen of zeer weinig vraag. De
geïnterviewden geven aan dat dit komt door het ontbreken van aanbod van kleinere en/of
betaalbare woningen. Verwacht wordt dat bij een aanbod zeker vraag naar zal zijn.
4. Het overgrote deel van de geïnterviewde sleutelfiguren in de woningmarkt vinden het
concept “noabererf” een aansprekend idee en verwachten dat vanuit de huidige bewoners
van Twenterand vraag zal zijn naar wonen op een noabererf.
5. Op basis van de uitgevoerde GIS analyse kan worden gesteld dat bij een aanbod van VAB’s en
rekening houdend met de randvoorwaarden voldoende potentiële locaties in Twenterand
aanwezig zouden kunnen om noabererven te realiseren. Of daadwerkelijk voldoende aanbod
zal ontstaan zal per beschikbare VAB beoordeeld moeten worden. Op basis van het door CBS
in 2010-2011 getelde landbouwbedrijven in Twenterand (294 in 2010 en 283 in 2011) en de
landelijke trend van 19% bedrijfsbeëindigingen per tien jaar, kan zeer globaal worden gezegd
dat van de circa verwachte 53 bedrijfsbeëindigingen in de komende tien jaren minimaal een
aantal VAB’s in Twenterand zouden kunnen ontstaan. Of VAB’s daadwerkelijk aan alle
gestelde randvoorwaarden voor de realisatie van een noabererf voldoen, zal uiteraard per
concreet geval moeten worden bekeken
6. De inventarisatie naar het aantal aanwezige gebouwen op een erf in het buitengebied van
Twenterand laat zien dat gemiddeld 5 gebouwen op de steekproefsgewijs onderzochte erven
staan. De klassen ‘0 tot 150 m²’ en ‘groter dan 450m²’ zijn het rijkst vertegenwoordigd met
een gezamenlijk totaal van 129 gebouwen op een totaal van 219. Afhankelijk van de grootte
van het bouwvlak, de typologie van het erf en de aanwezige opstallen zal moeten worden
vastgesteld hoeveel woningen van welke grootte gerealiseerd kunnen worden.
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7. Op 90% van de 47 onderzochte erven in het buitengebied is erfbeplanting aanwezig, waarvan
op meer dan de helft zelfs aan drie of vier zijden erfbeplanting aanwezig is. Op basis van deze
uitkomsten en literatuuronderzoek mag worden gesteld dat erfbeplanting aan minimaal
twee zijden van het noabererf de voorkeur verdient. Indien erfbeplanting niet of
onvoldoende (kwalitatief of kwantitatief) aanwezig is, zal deze bij de ontwikkeling van het
noabererf moeten worden aangelegd.
8. Een afzonderlijke partij zal nooit zelfstandig een noabererf kunnen realiseren. Zonder het
aanbod van VAB’s zijn er geen potentiële noabererven. Daarnaast moeten gemeente en
provincie meewerken met een aangepast bestemmingsplan om het planologisch mogelijk te
maken. De huidige wet- en regelgeving voorziet niet in de mogelijkheid om op VAB’s meer
dan 6 wooneenheden te realiseren dan wel bebouwing uit te breiden. Tot slot dienen een of
meerdere initiatiefnemers de kar van de daadwerkelijke realisatie te trekken. Dit zal naar
onze verwachting eerder een (semi-)private partij zijn dan de gemeente. Daarbij zou gedacht
kunnen worden aan een woningbouwcorporatie, projectontwikkelaar of particuliere
initiatiefnemer. Uit de verschillende interviews met makelaars en woningcorporatie is
gebleken dat men niet verwacht dat een groot animo voor een gecombineerde huur en koop
variant van een noabererf zal zijn. Dit heeft te maken met het feit dat kopers van huizen niet
graag met huurders in eenzelfde bouwcomplex willen wonen. Kopers zijn bang dat huurders
minder zuinig op hun huis of buurt zijn. Het lijkt daarom logischer realisatie van volledige
huur- of koopvarianten van het noabererf na te streven.
9. Gezien het huidige economische klimaat waarin Nederland zich bevindt, dient voor de
financiële realisatie van een noabererf een kanttekening te worden gemaakt. Op alle vlakken
van woningbouw is het momenteel zwaar weer. Gemeenten worden geconfronteerd met
bezuinigingen en posities in bouwgronden die in de toekomst minder waard kunnen zijn.
Woningbouwcorporaties hebben vanwege recentelijk ingevoerde belastingheffing,
bezuinigingsmaatregelen vanuit het Rijk en een eventueel moeten bijdragen aan
compensatie van het “Vestia-debacle” minder of geen mogelijkheden voor het doen van
nieuwe investeringen. Particuliere initiatiefnemers kunnen vanwege de huidige situatie
minder van de bank lenen. Deze factoren kunnen de realisatie van een noabererf
bemoeilijken. Op basis van de voorzichtig geschatte indicatie inzake de financiële omvang
van de realisatie van een noabererf met 8 wooneenheden van gemiddeld 150 m2
(koopvariant) kan evenwel worden gesteld dat bij verkoop tegen de in Twenterand huidig
gemiddelde vraagprijs van 2.050 per m2 woonoppervlakte, realisatie haalbaar zou moeten
kunnen zijn.
10. Als samenvattende conclusie kan worden gesteld dat potenties voor noabererven in
Twenterand lijken te bestaan en naobererven een verbetering of instandhouding van de
landschapskwaliteit en de sociale cohesie in het buitengebied kunnen zijn. Door de
noabererven zal een grotere diversiteit aan huishoudens in het buitengebied ontstaan.
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6. AANBEVELINGEN
De volgende aanbevelingen worden gedaan:
1. Het uitvoeren van een enquête onder de huidige bevolking geeft een betrouwbaarder beeld
van de lokale wens tot wonen op een noabererf in Twenterand. Een voorzet daartoe is als
bijlage aan dit rapport gevoegd.
2. In samenwerking met de gebiedscoördinator zou kunnen worden nagegaan of, en hoeveel
VAB’s voor potentiële noabererven in de toekomst zullen ontstaan en of onder de agrariërs
zelf een voornemen tot initiatiefneming bestaat.
3. De gemeente kan bij gemeenten met soortgelijke projecten, zoals hoeveplan, nieuwe
buurtschappen en knooperven navraag doen naar de ervaringen met betrekking tot het
realiseren daarvan, de daarbij behorende procedure van grondverwerving door diverse
initiatiefnemers en het doorvoeren van een aangepast bestemmingsplan.
4. De ruimtelijke analyse kan vollediger en eenvoudiger gedaan worden wanneer alle bij de
overheid beschikbare gegevens gebruikt zouden kunnen worden. Het is bekend dat deze
gegevens in GIS-formaat beschikbaar zijn; wat de stankcirkels zijn per boerenerf, welke
agrarische erven vrijkomen in de toekomst, wat de exacte ligging is van de gemeentegrens
overschrijdende LOG’s etc. Deze gegevens stonden de werkgroep niet volledig ter
beschikking. Zouden alle GIS-lagen gebruikt worden, dan is beter te bepalen welke specifieke
erven geschikt zouden zijn voor omvorming naar een noabererf.
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BIJLAGE 1: GEBIEDSBESCHRIJVING
Hieronder wordt een korte gebiedsbeschrijving gegeven van het vroegere en huidige gebied
Twenterand. Hiervoor is gebruik gemaakt van het Triplexmodel. Wel ligt de focus op de antropogene
factor uit dit model, omdat dit de laag is die voor dit onderzoek het meest relevant is.
Algemeen
Vriezenveen
In 1364 wordt Vriezenveen voor het eerst genoemd, het heet dan nog Almelervene. Het is een
hoogveengebied waar vrije Friezen door de toenmalige heer van Almelo worden toegelaten om het
hoogveen te kolonialiseren. De uiteindelijk zeer fijnmazige ontginningen op het veen zijn tijdens de
1e ruilverkavelingsperiode in de jaren ‘50 en ‘60 van de vorige eeuw grondig omgevormd tot een
rationeel en functioneel agrarisch landschap. In het veenschap is de oude ontginningsstructuur nog
intact. Het ontstane landschap op de veengronden heeft een zeer open karakter met een rationele
structuur van sloten en wegen.
Den Ham
In 1333 wordt voor het eerst melding gemaakt van bewoning in Den Ham. Het is dan een esdorp met
een centrale brink. De essen en kampen zijn voornamelijk in agrarisch gebruik. Een netwerk van
houtsingels, bosjes en erven met bijbehorende erfbeplantingen geven het landschap een kleinschalig
karakter.
Twenterand heden ten dage
De huidige gemeente Twenterand is in 2001 ontstaan toen de gemeenten Den Ham en Vriezenveen
zijn samengevoegd. Twenterand ligt in de provincie Overijssel en bevat de woonkernen Bruinehaar,
Den Ham, Geerdijk, Vriezenveen, Vroomshoop en Westerhaar-Vriezenveensewijk.
Binnen 2 kilometer afstand van de gemeente liggen de volgende woonkernen:





Beerzerveld, Sibculo en Kloosterhaar in het noorden
Langeveen in het oosten
Almelo en Aadorp in het zuiden
Daarle en Daarlerveen in het oosten.

Tot de industriële revolutie waren de mensen in het gebied erg arm. Landbouw en veeteelt vormden
de voornaamste bron van inkomsten. Tegenwoordig wordt nog ruim driekwart van de grond gebruikt
door de agrarische sector, desondanks is slechts 1% van de bevolking in die sector werkzaam. Het
overgrote deel werkt in de commerciële dienstverlening of in de winning en nijverheid.
Kerncijfers
De gemeente Twenterand beslaat ruim 108 km² en heeft een bevolking van ruim 33.000 mensen.
Deze is nagenoeg stabiel vergeleken met 2002. Ongeveer 4,5% van de bevolking is allochtoon. De
bevolkings- en omgevingsadressendichtheid zijn ruim lager dan het Nederlandse, of zelfs het
Overijsselse gemiddelde.
Abiotiek
Twenterand ligt op de grens van twee hoofdbodemsoorten. De zandgronden in het westen rond Den
Ham en de veengronden in het oosten rond Vriezenveen. Deze duidelijke scheiding in de bodem
31

heeft een directe weerslag in het landschap dat zich hier ontwikkeld heeft, een besloten kampen- en
essenlandschap op de zandgronden en hoofdzakelijk open landschap op het veen. Karakteristieken
van het oude cultuurlandschap op de zandgronden rond Den Ham zijn het kleinschalig reliëf, de
verspreid liggende eenmansessen (kampen) met hun oude bebouwingen (essen en hoeves) en vele
kleinschalige landschapselementen. Het reliëf bestaat uit in het landschap aanwezige en zichtbare
dekzandkoppen en –ruggen en beekdalen.
Biotiek
In Twenterand komen naast een zeer groot oppervlak agrarische gronden zeer gevarieerde
vegetatietypen voor, zoals onder andere: heide, loofbos, naaldbos en gemengd bos (bron:
Topografische kaart van Nederland, 2011). Zowel droge als natte omstandigheden zijn aanwezig voor
deze biotische milieus. Op de website www.waarneming.nl is te vinden dat er 726 verschillende
plantensoorten zijn waargenomen binnen de gemeente Twenterand. Hieronder vallen ook zeldzame
planten zoals onder andere: lavendelheide, akkerklokje, draadrus, eenarig wollegras en pekbloem.
Diersoorten
Naast de algemeen voorkomende diersoorten, komen binnen de gemeente ook de volgende (vrij)
zeldzame soorten voor: levendbarende hagedis, zandhagedis, adder, bruine korenbout, plasrombout,
bandheidelibel en venglazenmaker, gewone spinselbladwesp, negertje, zompsprinkhaan,
greppelsprinkhaan en veenmol. Vele vogels komen voor waaronder: blauwborst, porseleinhoen,
grauwe klauwier, winter- en zomertaling.
Landschap
Het agrarisch cultuurlandschap van het zandgebied wordt gekenmerkt door een kleinschalige
verweving van de agrarische percelen met groenstructuren zoals houtwallen, singels en
geriefhoutbosjes. Deze groene dooradering heeft een hoge landschaps- en natuurwaarde. Het open
landschap van de veengebieden heeft een grote aantrekkingskracht op weidevogels.
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BIJLAGE 2: RELEVANT BELEID EN WETGEVING
Voor het buitengebied van gemeente Twenterand is voor de ruimtelijke ordening onder andere het
volgende beleid en wetgeving relevant:
Provinciale Reconstructieplan Salland –Twente
In het reconstructieplan Salland-Twente zijn landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s) aangewezen.
In gemeente Twenterand zijn dit de LOG’s Fortwijk, Daarlerveen en Weitemanslanden. De LOG’s zijn
primair aangewezen voor de ontwikkeling van de intensieve veehouderij. Dit in tegenstelling tot de
extensiveringsgebieden waar deze sector wordt afgebouwd ten behoeve van de natuur.

Structuurvisie Twenterand ontwerp mei 2011
Deze structuurvisie tracht alle bestaande ruimtelijke plannen voor verschillende deelgebieden
evenals nieuw ontwikkeld beleid te omvatten. Deze visie geeft vanuit een zonering de prioriteit qua
functie (wonen, open-agrarisch, recreatief-landschappelijk, open, ecologisch-natuurlijk en stad) per
zone aan.

Landschapsontwikkelingsplan (LOP) Twenterand
In het LOP is de gemeente Twenterand verdeeld in verschillende deelgebieden met landschappelijke
streefbeelden. Het essen-kampenlandschap in het westen. Jonge ontginningen en bos- en heide
ontginningen in het noordwesten, beekdallandschap in het zuidwesten, veenkoloniaal landschap in
het midden, hoogveenontginningen in het zuiden en de hoogveenrestanten in het oosten.

Bestemmingsplan Buitengebied, herziening 2005
Het huidige bestemmingsplan Buitengebied had als doel om één bestemmingsplan voor het gehele
buitengebied te scheppen. Gezien de vele partiële herzieningen die de laatste jaren zijn doorgevoerd
is die opzet mislukt. Vele van deze herzieningen hebben betrekking op nieuwe ontwikkelingen of
initiatieven zoals het omvormen van agrarische opstallen woningen (“rood voor rood met gesloten
beurs” regeling) of het realiseren van bedrijfsconcentratie.
De gemeente Twenterand heeft het bovengenoemde reconstructieplan in het bestemmingsplan
Buitengebied Twenterand, herziening 2005 opgenomen waarbij een wijzigingsbevoegdheid was
opgenomen voor de nieuwe vestiging van intensieve veehouderijbedrijven. Naar aanleiding van de
vele bezwaren vanuit de bevolking is een partiële herziening met betrekking tot de LOG’s opgesteld
en op 30 juni 2009 besloten om de nieuwe vestiging van intensieve veehouderijen te verbieden, met
uitzondering van hervestiging op een bouwblok in LOG Weitemanslanden. De grootschaligheid en
openheid in LOG Fortwijk en LOG Daarlerveen wordt hiermee zoveel als mogelijk behouden. De
provincie Overijssel is het oneens met de opvattingen van de gemeente Twenterand over de
veehouderij, zoals die zijn vervat in de gemeentelijke structuurvisie. Er wordt intensieve
veehouderijbedrijven te weinig ontwikkelingsruimte geboden. Dat spoort volgens het
provinciebestuur niet met de bedoeling van de aangewezen landbouwontwikkelingsgebieden.
Beleid Rood voor Rood regeling (RvR)
De gemeente Twenterand heeft op 13 februari 2007 haar beleid inzake RvR voor het laatst
aangepast. Deze regeling komt kortweg op neer dat bij de sloop van 850 m2 landschap ontsierende
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bedrijfsgebouwen onder voorwaarde men een of meerdere bouwkavel voor woningen kan
verkrijgen. De deelnemer dient de sloopkosten en de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit te
bekostigen. Daarentegen krijgt hij 30% van de gecorrigeerde vervangingswaarde van de te slopen
gebouwen. Een eventuele waardevermeerdering van de woning, als gevolg van de sloop, komt ten
bate van de deelnemer.

Vrijkomende agrarische bebouwing (VAB)
De gemeente heeft haar VAB-beleid gebaseerd op het “Uitvoeringskader hergebruik Vrijkomende
Agrarische Bebouwing” van de provincie. Kortweg komt deze regeling op neer dat voormalige
agrarische gebouwen onder voorwaarden een andere bestemming kunnen krijgen zodat nieuwe
economische dragers (recreatie, bedrijven, zorg of wonen) zich in het buitengebied kunnen vestigen.
Daarnaast streeft men naar verbetering van de landschappelijke kwaliteit. Bij een volledige
bedrijfsbeëindiging mag een agrarisch bouwperceel in een woonbestemming worden veranderd,
mits onder andere:
dit niet in een LOG ligt;
de karaktereigenschappen van bebouwing en landschappelijke kenmerken;
het, afhankelijk van de kubieke meters van het voormalige bedrijfsgebouw, 1 tot
maximaal 6 wooneenheden betreft, en
geen uitbreiding van de bebouwing plaatsvindt.

Wet geurhinder en veehouderij
Veehouders (en met name de intensieve veehouderij) hebben bij hun bedrijfsuitvoering te maken
met regelgeving, die hoofdzakelijk is vastgelegd in de Reconstructiewet Concentratiegebieden, de
Wet Milieubeheer en de Wet geurhinder en veehouderij (Wgv). Deze laatste wet, die sinds 1 januari
2007 van kracht is, geeft plattelandsgemeenten meer vrijheid bij het bepalen van stanknormen. Om
de veehouderij wordt een zogenaamde stankcirkel vastgesteld waarbinnen de veehouderij soms mag
uitbreiden en geen nieuwe woningen mogen worden gebouwd. Afhankelijk van het soort bedrijf en
de omvang daarvan kan de stankcirkel een vaste maat dan wel variabel zijn en in de regel tussen 50
en 300 meter bedragen.
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BIJLAGE 3: RELEVANTE TRENDS
Hieronder worden relevante trends toegelicht die van belang zijn als achtergrondinformatie bij het
onderzoek naar de mogelijkheden voor het realiseren van een noabererf.
Landbouweconomie
Vanwege dalende prijzen en afbouwende landbouwsubsidies zijn boeren gedwongen om voor
schaalvergroting te kiezen. Dit betreft met name de melkveehouderij en de intensieve veehouderij.
Bij de melkveehouderij zal dit mede worden gestimuleerd door het afschaffen van het melkquotum
in 2015. Door de toenemende schaalvergroting is het aantal agrarische bedrijven in Twente de
afgelopen decennia afgenomen. Tussen 2005 en 2009 was een daling van 8%. Door de
schaalvergroting en mechanisatie van processen zal vermoedelijk de werkgelegenheid in deze sector
tevens afnemen. Voor grondgebonden bedrijven betekent schaalvergroting het aankopen van
geschikte grond. Voor intensieve veehouderijen het aankopen van agrarische bouwblokken. In het
buitengebied zullen steeds meer niet-agrarische activiteiten plaatsvinden. Zo zullen nieuwe bedrijven
of woningen zich vestigen. Nieuwe economische activiteiten zijn bijvoorbeeld recreatie, zorg of
landschapsbeheer. Daarnaast zijn er ook ruimteclaims vanwege verstedelijkingsdruk vanuit Almelo of
voor natuur, water en landschap aanwezig.
Demografische ontwikkelingen
Ook in de gemeente Twenterand zal een vergrijzingsontwikkeling voordoen, hoewel de toename van
65-plussers naar verwachting langzamer zal gaan dan in vergelijking met de rest van Nederland. Het
aandeel 65-plussers zal in Twente geleidelijk toenemen van 15-20% tot naar verwachting 25-30% in
2040. De bevolkingsgroei in Twente laat een duidelijk verschil zien tussen stedelijke en landelijke
gemeenten. Waarbij in de stedelijke gemeenten een groei van tot 5% wordt verwacht, zal op het
platteland van Twenterand naar verwachting een krimp van meer dan 5% optreden. De vergrijzende
bevolking kan een andere vraag creëren, zoals andere portiegrootte en andere voedingsmiddelen.
Daarnaast vergrijzen de agrariërs zelf ook en dat brengt een opvolgingsproblematiek met zich mee.
Hoewel de gemiddelde leeftijd van agrariërs in Twenterand hoger dan het Nederlandse gemiddelde
is, hebben zij vaker een bedrijfsopvolger (32% tot 35% versus landelijk gemiddelde van 27%).
Ondanks dit hogere gemiddelde is de voorlopige verwachting dat desalniettemin VAB’s zullen
ontstaan die een nieuwe bestemming dienen te krijgen dan wel moeten worden gesloopt.
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BIJLAGE 4: INVENTARISATIEGEGEVENS MORFOLOGIE VAN DE ERVEN

Oppervlakte in m²
Erf
nummer
1

Aantal
gebouwen
4

0-150
2

2

5

2

1

3

5

2

4

8

5

151-300 301-450
2
0

Zijden erfbeplanting
>451
0

0
0

1
0

2
1

3
0

4
0

0

2

0

1

0

0

0

3

0

0

0

0

0

1

0

3

0

1

4

0

0

0

0

1

3

3

0

0

0

0

0

0

1

0

6

5

2

0

0

3

1

0

0

0

0

7

3

0

0

0

3

0

0

0

0

1

8

3

0

1

1

1

0

0

0

0

1

9

4

2

1

0

1

0

0

1

0

0

10

3

1

0

1

1

0

0

1

0

0

11

4

0

2

1

1

0

1

0

0

0

12

2

2

0

0

0

0

0

0

1

0

13

8

5

1

0

2

0

0

0

1

0

14

2

2

0

0

0

0

0

0

1

0

15

3

1

0

1

1

0

0

1

0

0

16

3

0

0

0

3

0

0

0

1

0

17

4

1

3

0

0

0

0

1

0

0

18

3

1

2

0

0

0

0

0

1

0

19

4

2

1

1

0

0

0

1

0

0

20

5

1

0

0

4

0

1

0

0

0

21

5

2

0

0

3

0

0

0

0

1

22

3

0

0

0

3

0

0

0

0

1

23

6

3

0

0

3

0

0

0

0

1

24

4

0

1

1

2

0

0

0

0

1

25

6

4

1

0

1

0

1

0

0

0

26

6

2

1

2

1

0

0

1

0

0

27

5

1

1

3

0

0

0

0

0

1

28

8

2

3

0

3

0

0

0

0

1

29

5

4

1

0

0

0

0

0

0

1

30

5

1

0

4

0

0

0

0

0

1

31

3

1

1

1

0

0

0

0

1

0

32

4

1

1

0

2

0

1

0

0

0

33

10

7

2

1

0

0

0

1

0

0

34

6

2

0

0

4

0

0

1

0

0

35

4

0

1

0

3

1

0

0

0

0

36

5

1

3

0

1

0

1

0

0

0

37

6

2

2

0

2

0

1

0

0

0

38

7

1

4

1

1

0

0

0

1

0
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Oppervlakte in m²
Erf
nummer
39

Aantal
gebouwen
4

0-150
0

40

5

3

0

41

7

5

42

5

43

4

44

>451
3

0
1

1
0

2
0

3
0

4
0

0

2

0

0

1

0

0

2

0

0

0

1

0

0

0

2

2

1

0

0

1

0

0

0

0

2

1

1

0

0

0

1

0

3

1

0

0

2

0

0

0

0

1

45

2

0

1

0

1

1

0

0

0

0

46

4

2

0

0

2

0

0

0

0

1

47

6

3

1

1

1

0

0

0

0

1

219

82

48

22

67

4

9

10

10

14

4,7

1,7

1,0

0,5

1,4

1285

131

230

176

748

Totalen
Gem. aantal
Gem. grootte (m²)

151-300 301-450
1
0

Zijden erfbeplanting

* = voor gebouwen met een opp. > 450 m² is een gemiddelde opp. van 525 m² genomen
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BIJLAGE 5: INVENTARISATIEGEGEVENS MORFOLOGIE VAN DE ERVEN MET
UITZONDERING VAN MEER DAN TWEE STUKS GEBOUWEN GROTER DAN
450 M²

Oppervlakte in m²
Erf
nummer
1

Aantal
gebouwen
4

3

5

2

3

5

3

3

8

3

0-150 151-300 301-450
2
2
0

Zijden erfbeplanting
>451
0

0
0

1
0

2
1

3
0

4
0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

1

1

1

0

0

0

0

1

9

4

2

1

0

1

0

0

1

0

0

10

3

1

0

1

1

0

0

1

0

0

11

4

0

2

1

1

0

1

0

0

0

12

2

2

0

0

0

0

0

0

1

0

14

2

2

0

0

0

0

0

0

1

0

15

3

1

0

1

1

0

0

1

0

0

17

4

1

3

0

0

0

0

1

0

0

18

3

1

2

0

0

0

0

0

1

0

19

4

2

1

1

0

0

0

1

0

0

25

6

4

1

0

1

0

1

0

0

0

26

6

2

1

2

1

0

0

1

0

0

27

5

1

1

3

0

0

0

0

0

1

29

5

4

1

0

0

0

0

0

0

1

30

5

1

0

4

0

0

0

0

0

1

31

3

1

1

1

0

0

0

0

1

0

33

10

7

2

1

0

0

0

1

0

0

36

5

1

3

0

1

0

1

0

0

0

38

7

1

4

1

1

0

0

0

1

0

41

7

5

2

0

0

0

1

0

0

0

42

5

2

2

1

0

0

1

0

0

0

43

4

0

2

1

1

0

0

0

1

0

45

2

0

1

0

1

1

0

0

0

0

114

48

36

19

11

1

5

8

8

4

Gem. aantal

4,4

1,8

1,4

0,7

0,4

* Gem. grootte (m²)

946

138

312

274

222

Totalen

* = voor gebouwen met een opp. > 450 m² is een gemiddelde opp. van 525 m² genomen
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BIJLAGE 6: INDICATIEVE GEURHINDERCONTOUREN (BRON: ARCADIS)
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BIJLAGE 7: BASISKAART TWENTERAND
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BIJLAGE 8: KAART MET GESCHIKTE LOCATIES VOOR NOABERERVEN .
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BIJLAGE 9: AANVERWANTE PROJECTEN EN ONTWIKKELINGEN
Een kleine greep uit projecten en ontwikkelingen die in meer of mindere mate vergelijkbaar zijn
met het noabererf-project:

1. Hoeveplan Wapse
Het Hoeveplan in Wapse biedt bewoners een landelijke vorm van wonen en is geschikt voor
uiteenlopende doelgroepen. In de bestaande boerderij worden drie woningen gerealiseerd,
waar wonen en werken gecombineerd kunnen worden. Daarnaast worden op het
naastgelegen erf drie losstaande blokken gebouwd, met een schuurachtig karakter. In de
blokken worden starterswoningen, startersappartementen, levensloopbestendige
appartementen en gezinswoningen gerealiseerd. Het dorp wordt daarmee met veertien
woningen uitgebreid. Het plan is een voorbeeld van hoe een dorp op een verantwoorde
wijze kan worden uitgebreid. Vaak wordt een dorpsuitbreiding gekenmerkt door nieuwbouw
die niet bij de omgeving past. De hoeve sluit daarentegen aan bij het karakter en de
identiteit van het dorp. Daardoor ontstaat er weinig verschil tussen de historische
bebouwing en de nieuwbouw van de dorpsuitbreiding.
Het Hoeveplan is een initiatief van de heer van Kampen van ‘Jan van Kampen Bouwbedrijf’ en
is ontworpen door de heer Brink van ‘B+O architecten’.
http://www.bureaubeno.nl/nl/projecten/landschap-stedenbouw/77-hoeveplan-wapse
2. Knooperf de Veldboer
Een knooperf is een voormalig boerenerf in een kleinschalig landschap dat volop ruimte
biedt aan wonen en werken in een landelijke omgeving. Bewoners hebben er hun eigen
woning en delen er een gemeenschappelijk erf. Daarnaast zorgen ze ook gezamenlijk voor
behoud, versterking en beheer van beplantingen en publieke toegankelijke routes in het
omliggende landschap. Knooperven zorgen zo voor een fraai, toegankelijk, economisch en
sociaal vitaal landelijk gebied.
Brochure Knooperven: Nieuwe Leven in het buitengebied • het concept
3. Veghels buiten
Nieuw te ontwikkelen woningen in buitengebied van Veghel met respect voor de
gebiedskwaliteiten. Gebiedskarakteristiek van open landschap en besloten erven wordt in
stand gehouden en waar nodig hersteld. Het “wonen” is te gast in het landschap. Er zijn vijf
soorten en maten ontwikkelingsvlekken van 350 m2 – 9000 m2 met de mogelijkheid van 1
tot 8 wooneenheden vastgesteld. Bij ontwikkeling is de erftypologie leidend met 1 vrijstaand
hoofdgebouw, een verhard erf en nevengebouwen. De ontwikkelingsvlekken zijn omzoomd
door een brede rand met opgaande beplanting e dichte begroeiing.
In het Onderzoeksrapport “Woont, Werkt, Wenst” naar de woonwensen in de regio Uden
Veghel uit 2011: “veel mensen – vooral jongeren – verhuizen noodgedwongen naar plaatsen
buiten de regio omdat er in de regio geen geschikte huizen zijn”.
In de nieuwsbrief oktober 2011 (Veghels buiten) bericht over CPO initiatief speciaal voor
jongeren in Veghels buiten.
Al deze documenten te vinden op: www.Veghelsbuiten.nl
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4. Vier woningen – Boerenerf – Oud Empel
Voorbeeld van volledige nieuwbouw in stijl van historisch aanwezig boerenerf.
Passend in de historische ontwikkeling van het dorp zijn de nieuw te bouwen woningen als
een nieuw boerenerf ontwikkeld. Hoewel allemaal verschillend van karakter, vormen ze een
duidelijke eenheid, opgezet als een stevig herenhuis met stallen en bijgebouwen rond een
gezamenlijk erf. Zo kan, hoewel de agrarische functie verloren is gegaan, de dorpse sfeer
toch bewaard blijven.
http://www.bai-denbosch.nl/Archvis_OudEmpel.html

5. Nieuwe Erf in Koekange
13 woningen gebouwd achter originele boerderij waarbij de woningen in de vorm van
schuren zijn ontwikkeld.
Het project “Nieuw Erf” in Koekange is een van de pilots voor woningbouwontwikkeling in
het landelijk gebied van gemeente De Wolden. “Het project past binnen de oorspronkelijke
gedachte” zegt Wethouder Ank van der Ziel. “Een bestaand boerenerf ingericht als nieuw
buurtschappen in een vrije maar streekeigen vorm”.
http://www.famegroep.nl/architectuur-en-stedenbouw/mensen-1/PROJECT--wonen-in-hetbuitengebied-nieuwe-erf
Uit trouw: “ Koekange durft het aan: Nieuwbouw op boerenerf”. Het bouwproject is een
antwoord op een vraag van veel dorpen: hoe bouwen we zonder te vervallen in
nieuwbouwwijken die als lelijke puisten het aangezicht van de omgeving verpesten? Het
Nieuwe Erf met starterswoningen en riante vrijstaande woningen. De daken zijn van riet, de
bouwsels doen denken aan boerenschuren. Nieuwbouw in Koekange voorkomt het
wegtrekken van jonge dorpsgenoten, zegt Guichelaar. Maar of die een onderkomen op het
Nieuwe Erf kunnen betalen, valt te betwijfelen: een starterswoning kost al ongeveer 380.000
euro.
http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/nieuws/article/detail/1127349/2009/02/04/Koekangedurft-het-aan-nieuwbouw-op-boerenerf.dhtml
6. Vereniging voor Kleine Kernen Gelderland besteed op haar website aandacht aan vormen
van woningbouw op het platteland:
- De Kreijenborg: varkensstallen gesloopt en ontwikkeling van woonruimte voor starters
op het erf van de varkensboerderij met een uitstraling die past bij het dorp en het
omliggende landschap.
- Starterswoningen in Herxen: voormalige boerderij door woningbouwcorporatie
SallandWonen verbouwd tot acht appartementen voor starters. De corporatie heeft er
wel financieel op moeten toeleggen, maar de maatschappelijke effecten van het
behouden van jongeren in de regio zijn dat waard. De gemeente heeft het
bestemmingsplan aangepast zodat de boerderij opgesplitst kan worden in een aantal
appartementen en er ook in de voormalige varkensschuur gewoond mag worden. Onder
het motto “ Wie mooi wil wonen moet het ook mooi houden” kregen de bewoners de
keuze om zelf het onderhoud aan het erf ter hand te nemen of het uit te besteden. De
corporatie wil het project graag herhalen, want de bewoners zijn tevreden en er wordt
voorzien in de behoefte aan betaalbare starterswoningen, het aanbod van de
woningcorporatie wordt gevarieerder en het is tevens een strategische zet. Voor een
volgende keer is wel een sluitende begroting vereist.
- http://www.vkkgelderland.nl/node/3969
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BIJLAGE 10: ENQUETEVRAGEN MAKELAARS EN WONINGBOUWSTICHTING
“MIJANDE” OVER WONEN IN HET BUITENGEBIED
Gegevens geïnterviewde
Naam:
Specialisatie / functie:
Kantoornaam:
Adres:
Datum interview:

………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………
………………………………………

Vragen
1. Krijgt u geïnteresseerden voor wonen in het buitengebied? En zo ja, Hoe vaak per maand?
o
Geen
o
1
o
2-5
o
5-10
o
Meer dan 10
2. Zijn de gesprekken met geïnteresseerden echte zoekopdrachten of puur informatieve
gesprekken? Kunt u in percentages de verhouding aangeven?
o
Zoekopdrachten
o
Informatieve gesprekken
3. Hoeveel procent van de geïnteresseerden is woonachtig in de gemeente Twenterand?
4. Kunt u bij de onderstaande leeftijdsgroepen in percentages aangeven welk deel zij van de
totale groep geïnteresseerden uitmaken?
o
Tot 25 jaar
o
25-40
o
40-55
o
55-70
o
Ouder dan 70
5. Kunt u bij de onderstaande gezinssamenstellingen in percentages aangeven welk deel zij van
de totale groep geïnteresseerden uitmaken?
o
Alleenstaand
o
Samenwonend zonder kinderen
o
Samenwonend met kinderen
o
Alleenstaand met kinderen
o
Anders, namelijk…..
6. Wat is de gezinssamenstelling van de kleinste groep geïnteresseerden?
o
Alleenstaand
o
Samenwonend zonder kinderen
o
Samenwonend met kinderen
o
Alleenstaand met kinderen
o
Anders, namelijk..
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7. Kunt u bij de onderstaande prijsklassen van koopwoningen in percentages aangeven welk
deel zij van de totale groep geïnteresseerden uitmaken?
o
Minder dan 180.000 Euro
o
180.000-225.000 Euro
o
225.000-350.000 Euro
o
Meer dan 350.000 Euro
8. Kunt u bij de onderstaande klassen van huurwoningen in percentages aangeven welk deel zij
van de totale groep geïnteresseerden uitmaken?
o
Tot 500 Euro
o
500-750 Euro
o
750-1000 Euro
o
Meer dan 1.000 Euro per maand.
9. Kunt u bij het onderstaande type woningen in percentages aangeven welk deel zij van de
totale groep geïnteresseerden uitmaken?
o
Vrijstaand of landhuis
o
Woonboerderij
o
Twee onder een kap
o
Rijtjeshuis of hoekwoning
o
Gesplitste woning of boerderij
o
Appartement
10. Hoe groot is de gevraagde woonruimte in een gesplitste woning of gesplitste boerderij?
o
Tot 80m2
o
80-150m2
o
Meer dan 150m2
o
Niet bekend
11. In welk buurtschap in het buitengebied van Twenterand willen de geïnteresseerden het liefst
wonen?
12. In welk buurtschap in het buitengebied van Twenterand willen de geïnteresseerden het liefst
niet wonen?
13. Ondervinden geïnteresseerden problemen bij het vinden van een nieuwe woning?
o
Nee, geen problemen
o
Ja, de prijzen van de koopwoningen zijn te hoog
o
Ja, de prijzen van de huurwoningen zijn te hoog
o
Ja er zijn te weinig geschikte koopwoningen
o
Ja er zijn te weinig geschikte huurwoningen
o
Ja, vanwege huidige regelgeving
o
Anders, namelijk….
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BIJLAGE 11: ANTWOORDEN VAN ENQUETES GEHOUDEN ONDER ZES MAKELAARS
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BIJLAGE 12: GLOBALE INDICATIE FINACIËLE OMVANG REALISATIE NOABERERF

Agrarisch bouwblok

5.000 m2

10.000
m2

Waarde grond bouwblok landbouwgebied

5.000

10.000

Oostelijk veehouderijgebied op basis van

127.000

166.000

148.750

148.750

16.000

16.000

150 m2 * 225 Euro per m2

33.750

33.750

300 m2 * 225 Euro per m2

67.500

67.500

450 m2 * 225 Euro per m2

101.250

101.250

494.250

533.250

WOZ taxatiewijzer VNG 2011
Waarde opstallen
Woondeel boerderij

stel: 425 m3 * 350 Euro per m3
350

Erfverharding

stel 1000m2 * 16 Euro per m2
16

Schuren

stel:

Indicatie kosten aanschaf VAB/potentieel noabererf

Gemiddelde waarde constructie opstal wordt op 225 Euro per m2 gesteld.
(alternatieve berekening zou kunnen zijn: grondwaarde plus sloop en saneringskosten)

225

Prijs bouwen huis
175m2
216.000 Euro

http://www.bouwkostenwoning.nl/

193.655 Euro

http://www.zekerbouwen.nl/bouwprijzen.htm

211.750 Euro

Vuistregel: 550 Euro per m3 voor bouwen huis met gemiddeld afwerkingsniveau.

Gemiddelde indicatie bouwkosten =

207.135 en inclusief overige kosten*

261.347

125m2
177.200 Euro

http://www.bouwkostenwoning.nl/

138.325 Euro

http://www.zekerbouwen.nl/bouwprijzen.htm

151.250 Euro

Vuistregel: 550 Euro per m3 voor bouwen huis met gemiddeld afwerkingsniveau.

Gemiddelde indicatie bouwkosten =

155.592 en inclusief overige kosten*

197.434
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* Indicatie "overige kosten" voor het bouwen van een huis:
http://www.een-huis-bouwen.nl/nl-NL/content/71/kosten-bouwen-huis.htm
Naast de basiskosten om een huis te laten bouwen, moeten de volgende kosten nog opgeteld worden:
· Bouwleges: De gemiddelde prijs voor alle gemeentevergunningen is ca. 2% van de
bouwkosten exclusief grondkosten.
· Adviseurs / architecten: Vaak vragen zij een percentage van de bouwprijs.
Die is gemiddeld ongeveer 10% (bij een aanneemsom van 250.000 euro)
· Aansluiting gas, water, elektra en riolering:

Verschillen per regio, gemiddeld 4.500 euro.

· Inrichting Richtlijn Nibud: tussen 6.500 euro en 10.500 euro.
· Tuinaanleg Richtlijn makelaars: 5 -10% van de waarde van het nieuwe huis.
Komt men uit de kosten?
Schatting
Stel: realisatie noabererf met 8 wooneenheden.
Bouwkosten
4 woningen van 125 m2:

789.735

4 woningen van 175 m2:

1.045.390

Subtotaal

1.835.124

Verwervingskosten VAB

533.250
_________

Totale kosten bouw

2.368.374

De geschatte opbrengst op basis van de huidige gemiddelde vraagprijs per m2 in Twenterand
zou

2.460.000 Euro (4*(125 m2 + 175 m2)*2.050 Euro) bedragen.
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BIJLAGE 13: EINDPRODUCT: ENQUÊTE WOONWENSEN IN HET BUITENGEBIED
VAN DE GEMEENTE TWENTERAND
Enquête wonen in buitengebied Twenterand
Graag zouden wij u een aantal vragen over de huidige en woonbehoeften en woonwensen van de
inwoners uit de gemeente Twenterand willen voorleggen. Wij danken u hartelijk voor het
beantwoorden van deze vragen.

1. Tot welke leeftijdscategorie behoort u?
0
tot 25 jaar
0
25 tot 40 jaar
0
40 tot 55 jaar
0
55 tot 70 jaar
0
70 jaar of ouder

2. Wat is uw gezinssamenstelling?
0
0
0
0
0

Alleenstaand
Gehuwd/Samenwonend zonder kinderen
Gehuwd/Samenwonend met kinderen
Ongehuwd / zonder partner met kinderen
Anders, namelijk…

3. In welke woonkern of buurtschap van Twenterand woont u?
0
Den Ham
0
Geerdijk
0
Vriezenveen
0
Vroomshoop
0
Westerhaar-Vriezenveensewijk
0
Bruinehaar
0
De Pollen
0
Kloosterhaar
0
Sibculo
0
Weitemanslanden
0
Westerhoeven
0
Anders, ik woon niet in gemeente Twenterand
4. Hoe lang woont u al daar?
0
0 tot 5 jaar
0
5 tot 10 jaar
0
10 tot 15 jaar
0
15 tot 20 jaar
0
20 jaar of langer
5. In welk type woning woont u?
0
Appartement
0
Senioren of aanleunwoning
50

0
0
0
0
0
0
0

Rijtjeshuis
Hoekwoning
Twee onder een kap
Gesplitste woning of gesplitste boerderij
Vrijstaand huis of landhuis
Boerderij met agrarische functie
Anders, namelijk…

6. Heeft u de wens of daadwerkelijke plannen om te verhuizen?
0
Ja (ga naar vraag 7)
0
Nee (ga naar vraag 13)
0
Weet (nog) niet ( ga naar vraag 8)
7. Over hoeveel jaar zou u willen verhuizen?
0
binnen 1 jaar
0
over 1 tot 2 jaar
0
over 2 tot 5 jaar
0
over 5 tot 10 jaar
0
over langer dan 10 jaar
0
Weet nog niet
8. Gaat uw voorkeur uit naar een huur- of koopwoning?
0
Huurwoning van particulier
0
Huurwoning van woningcorporatie
0
Nieuwbouw koopwoning
0
Koopwoning van particulier
0
Weet niet / geen voorkeur
9. In welke prijsklasse zou u een woning willen zoeken?
0
Huurwoning van minder dan 650 Euro per maand
0
Huurwoning tussen 650 en 800 Euro per maand
0
Huurwoning tussen 800 en 1000 Euro per maand
0
Huurwoning van meer dan 1.000 Euro per maand
0
Koopwoning van minder dan 175.000 Euro
0
Koopwoning tussen 175.000 en 200.000 Euro
0
Koopwoning tussen 200.000 en 250.000 Euro
0
Koopwoning tussen 250.000 en 300.000 Euro
0
Koopwoning tussen 300.000 en 350.000 Euro
0
Koopwoning meer dan 350.000 Euro
10. Welke type woning heeft uw voorkeur?
0
Appartement
0
Senioren of aanleunwoning
0
Rijtjeshuis
0
Hoekwoning
0
Twee onder een kap
0
Gesplitste woning of gesplitste boerderij
0
Vrijstaand huis of landhuis
0
Boerderij met agrarische functie
0
Anders, namelijk…
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11. Waar zou u bij voorkeur willen wonen?
0
In de kern of buurtschap waar ik nu woon (ga naar vraag 10)
0
In een andere kern of buurtschap binnen de gemeente Twenterand (ga naar vraag 9)
0
Buiten de gemeente Twenterand (ga naar vraag 10)
0
Geen voorkeur / weet niet (ga naar vraag 10)
12. In welke woonkern of buurtschap van Twenterand zou u het liefst willen wonen?
0
Den Ham
0
Geerdijk
0
Vriezenveen
0
Vroomshoop
0
Westerhaar-Vriezenveensewijk
0
Bruinehaar
0
De Pollen
0
Kloosterhaar
0
Sibculo
0
Weitemanslanden
0
Westerhoeven

Toelichting op vraag 13
Een huidige ontwikkeling in het buitengebied is het vrijkomen van agrarische bebouwing. De
verwachting is dat deze ontwikkeling de komende decennia zal doorzetten. Een idee om deze
vrijkomende bebouwing een nieuwe toekomst te geven zou het omvormen of vervangen van
agrarische bedrijfsgebouwen in meervoudig gesplitste woonruimte en/of kantoor-werkruimte
kunnen zijn. Men woont dan met meerdere buren op een voormalig agrarisch erf. Dit idee heeft in
Twenterand de projectnaam “Noabererf” gekregen. Ter bevordering van de landschappelijke
elementen in het buitengebied (zoals de erfbeplanting) zullen de bewoners van het Noabererf zich in
moeten spannen om dit op het Noabererf te verbeteren.
13. Hebt u interesse om in een gesplitste woning of boerderij in het Buitengebied van
Twenterand te wonen? U mag meerdere antwoorden geven.
0
Ja, wanneer het als nieuwbouw c.q. gerenoveerd koophuis wordt opgeleverd
0
Ja, wanneer het een aanleunwoning is waar ook zorg voorhanden is
0
Ja, huren via een woningcorporatie
0
Ja, mits ik mijn woning zelf mag verbouwen, bouwen of ontwikkelen
0
Ja, echter huidige wet- en regelgeving vormt een obstakel voor realisatie daarvan
0
Ja, echter krijg ik de financiering niet (meer) rond
0
Nee, geen interesse (ga naar vraag 18)
14. Welke van de onderstaande factoren zijn voor uw werk aan huis van belang? U mag
meerdere antwoorden geven.
0
Grootte woonruimte
0
Snelle internetverbinding
0
Goede postbezorging
0
Goede bereikbaarheid (zowel eigen als openbaar vervoer)
0
Afstand tot woonkern en winkels
0
Afstand tot scholen
0
Speelfaciliteiten voor kinderen
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0
0
0
0

Parkeermogelijkheidplaatsen
Weet (nog) niet
Geen van bovenstaande factoren
Anders, namelijk…

15. Zou u willen deelnemen aan een Noabererf project?
0
Ja, voor een woning
0
Ja, voor een woning gecombineerd met kantoor/werkruimte
0
Weet (nog) niet
0
Nee
16. Hoe groot zou uw woning op een Noabererf in Twenterand moeten zijn?
0
Minder dan 50m2
0
Tussen 50 en 8o m2
0
Tussen 80 en 125 m2
0
tussen 125 en 150 m2
0
Meer dan 150 m2
17. Hoe ver mag van u de maximale reisafstand tussen Noabererf en de dichtstbijzijnde
woonkern zijn?
0
Maximaal 500 meter
0
Tussen 500 en 1.000 meter
0
Tussen 1.000 en 1.500 meter
0
Meer dan 1.500 meter
18. Hebt u een eigen bedrijf?
0
Ja
0
Nee
19. Verricht u werkzaamheden aan huis als ondernemer, ZZP-er of in loondienst?
0
Ja
0
Nee, maar ik ben het wel van plan
0
Weet (nog) niet
0
Nee, ga naar vraag 23
20. Wat voor werkzaamheden verricht u of wilt u gaan verrichten?
0
Zakelijke dienstverlening
0
Agrarisch
0
Horeca
0
Bed & Breakfast / Camping / Boerenkamers
0
Dierenopvang
0
Ambachtelijk werk
0
Detailhandel
0
Zorglocatie
0
Toeristische attractie (museum, etc.)
21. Welke van de onderstaande factoren zijn voor uw werk aan huis van belang?
0
Grootte werkruimte
0
Snelle internetverbinding
0
Goede postbezorging
0
Goede bereikbaarheid zowel eigen als openbaar vervoer
0
Afstand tot woonkern
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0
0
0
0

parkeerplaatsen
mogelijkheid van plaatsen van reclame uitingen
Weet (nog) niet
Geen van bovenstaande factoren

22. Beschikt u momenteel over werkruimte in het buitengebied van Twenterand?
0
Ja, in een woning of boerderij
0
Ja, in een (agrarisch) bedrijfsgebouw
0
Nee
23. Hebt u interesse in werkruimte in het buitengebied van Twenterand?
0
Ja
0
Weet (nog) niet
0
Nee (ga naar vraag 28)
24. Zo u een werkruimte op een Noabererf in het buitengebied van Twenterand willen hebben?
0
Ja, huren
0
Ja, kopen
0
Weet (nog) niet
0
Nee (ga naar vraag 28)
25. Hoe groot zou uw werkruimte woning op een Noabererf in Twenterand moeten zijn?
0
Minder dan 50m2
0
Tussen 50 en 75 m2
0
tussen 75 en 100 m2
0
Meer dan 100 m2
26. Zou u uw werkruimte op hetzelfde Noabererf willen hebben als uw woning?
0
Ja
0
Weet (nog) niet
0
Nee
27. Zou u actief willen participeren in het realiseren van een Noabererf?
0
Ja
0
Nee
28. Hebt u naar aanleiding van deze enquête op- of aanmerkingen?
0
Ja (gaarne hieronder nader toelichten)
0
Nee

Hartelijk dank voor het invullen van deze vragen.
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