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1.
1.1.

Inleiding
Aanleiding

De regio Noord Veluwe ligt aan de noordwestzijde van de provincie Gelderland en grenst aan
de westzijde aan de Randmeren met de provincie Flevoland, aan de oostzijde grotendeels aan
de IJssel en de zuidgrens van de regio loopt over het noordelijk deel van het Veluwemassief. De
regio bestaat uit de gemeenten Epe, Heerde, Hattem, Oldebroek, Elburg, Nunspeet, Harderwijk,
Ermelo en Putten. De regio kent een grote verscheidenheid met het bosgebied van het
Veluwemassief, de half-besloten en kleinschalige landschappen van zowel de smalle west- als
de brede oostflank en het open en ruime landschap van de Randmeerkust en de IJsselvallei.

Afbeelding 1.1 Ligging van de Regio Noord-Veluwe

In de regio heeft de landbouw altijd een voorname rol gespeeld. De agrarische sector heeft mede vorm gegeven aan de totstandkoming van de oude cultuurlandschappen en heeft jarenlang
de economische en sociale basis van het gebied gevormd. Vanwege ontwikkelingen in met
name de land- en tuinbouw hebben de laatste jaren veel (vooral agrarische) gebouwen en
bouwpercelen in het buitengebied hun functie verloren. Doordat op grote aantallen landbouwbedrijven de agrarische bedrijfsvoering beëindigd wordt, staat de leefbaarheid van het landelijk
gebied onder druk.

1.2.

Doelstelling

De leefbaarheid in het gebied is een resultaat van de ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten die met elkaar samenhangen. Een wijziging in een van deze drie componenten heeft
directe gevolgen voor de beide andere componenten. Door een wijziging van de economische
component, worden ook de ruimtelijke en sociale component beïnvloed.
Een wijziging in de economische component via het vrijkomen van agrarische bedrijfsgebouwen
heeft dus gevolgen voor de ruimtelijke kwaliteit en sociale kwaliteit van het landelijk gebied.
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Doelstelling van deze streekplanuitwerking is om via hergebruik en/of functieverandering van
vrijgekomen of vrij te komen agrarische bedrijfsgebouwen de leefbaarheid in het landelijk gebied te verhogen.
Het Streekplan Gelderland 2005 dat door Provinciale Staten in juni 2005 is vastgesteld geeft de
beleidskaders voor functieverandering van gebouwen in het buitengebied. In het Streekplan
geeft de provincie de regio Noord-Veluwe de mogelijkheid om in regionaal verband specifiek beleid te ontwikkelen voor functieverandering van gebouwen in het buitengebied.
De Regio Noord-Veluwe maakt graag gebruik van deze mogelijkheid zodat in de afzonderlijke
gebieden maatwerk kan worden geleverd waardoor de ruimtelijke en sociale kwaliteit van het
gebied nu en in de toekomst zoveel mogelijk gewaarborgd wordt. Daarnaast wordt in deze
streekplanuitwerking regionaal beleid opgesteld voor nevenactiviteiten bij agrarische bedrijven
en de uitbreiding van bestaande niet-agrarische bedrijven. Hierbij wordt opgemerkt dat in deze
streekplanuitwerking alleen het grondgebied van de gemeenten Putten en Ermelo valt voor
zover dit is opgenomen in het Reconstructieplan Veluwe. Voor het overige gedeelte van deze
beide gemeenten is aansluiting gezocht bij de streekplanuitwerking van de Regio De Vallei.

1.3.

Totstandkoming van de visie

Bij het opstellen van de visie is allereerst door bestuurders en ambtenaren uit de regio aangegeven wat de wensen van de regio zijn ten aanzien van functieverandering, nevenactiviteiten en
niet-agrarische bedrijvigheid. Op basis van deze wensen en een ambtelijk overleg over nieuwe
mogelijkheden is een eerste uitwerking opgesteld. Deze uitwerking is wederom bestuurlijk en
ambtelijk besproken. Ook is er in twee sessies met diverse betrokken instanties en belangengroeperingen uit het gebied over de visie en uitwerking gesproken.
De conceptversie is in meerdere sessies besproken met de deelnemende gemeenten en de
provincie Gelderland. Na verwerking van het commentaar is het definitieve ontwerp opgesteld.

1.4.

Leeswijzer

In deze visie worden de mogelijkheden van de Regio Noord-Veluwe ten aanzien van vrijkomende agrarische bedrijvigheid, nevenactiviteiten en niet-agrarische bedrijvigheid beschreven. Na
deze inleiding worden allereerst in hoofdstuk 2 de bestaande ruimtelijke, economische en sociale kwaliteiten van de regio beschreven, vervolgens wordt ingegaan op beleidsaspecten voor
functieverandering, nevenactiviteiten en niet-agrarische bedrijven. Nadat in hoofdstuk 4 de
gebiedstypen beschreven zijn, is in hoofdstuk 5 een uitwerking van het beleid voor functieverandering, nevenactiviteiten en niet-agrarische bedrijvigheid opgenomen. Ten slotte wordt in
hoofdstuk 6 ingegaan op de wijze waarop deze uitwerking in het gemeentelijke beleid kan worden vertaald.
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2.
2.1.

Regio Noord-Veluwe
Algemeen

In dit hoofdstuk wordt aansluitend op de drie onderscheiden componenten van leefbaarheid de
huidige situatie op de Noord Veluwe beschreven. Achtereenvolgens wordt ingegaan op de ruimtelijke, de economische en de sociale kenmerken van het buitengebied op de Veluwe. Hoewel
deze kenmerken in dit hoofdstuk afzonderlijk beschreven worden, kennen ze een grote mate
van overlap en hangen ze onderling sterk samen.

2.2.

Ruimtelijke kenmerken

De ruimtelijke structuur van de regio kent een driedeling van hoofdgebieden met gelijke kenmerkende ruimtelijke karakteristieken. Deze onderverdeling geeft mede een onderscheid in sturingsmogelijkheden aan. De drie te onderscheiden hoofdgebieden zijn:
♦
De Veluwekern (het Centraal Veluws Natuurgebied) bestaande uit de bossen en de daarin
gelegen kernen met hun agrarische gronden. De Veluwekern is gericht op natuur;
♦
Een zone van overwegend kleinschalig cultuurlandschap waarbinnen de nederzettingen liggen. Ook buiten de kernen komt in deze zone naar verhouding veel bebouwing in allerlei
vormen voor. Deze gebieden kennen een sterke verweving van functies;
♦
Een landschappelijke meer open zone langs de IJssel en de randmeren. Dit gebied is overwegend in agrarisch gebruik, met relatief weinig bebouwing.
Deze hoofdgebieden vertonen onderling sterke contrasten. Dit maakt het gebied ook aantrekkelijk voor recreanten. Het Veluwemassief is een waardevolle aaneenschakeling van multifunctioneel bos met houtproductie en natuurbos, zoals oude loofboscomplexen. Op de flanken van het
Veluwemassief liggen de dorpen en steden in de zwermgebieden. De flanken van de Veluwe
kennen voor wat betreft ruimtegebruik een sterke verweving tussen natuur, landbouw, recreatie
en bebouwing. De IJsselvallei en de Randmeerkust vormen met de karakteristieke openheid
een sterk contrast met het besloten Veluwemassief. In de Regio Noord-Veluwe zijn diverse
Provinciale waardevolle landschappen onderscheiden: Noordelijke IJsselvallei, Oosterwolde
Oldebroek, Randmeerkust agrarisch, Veluwemassief, Wiggen Oost-Veluwe, De Veldbeek en
Arkemheen. De kernkwaliteiten zijn per waardevol landschap vastgelegd, deze zijn opgenomen
in bijlage 1. Het ruimtelijk beleid voor waardevolle landschappen is het behouden en versterken
van de landschappelijke kwaliteiten. De Veluwe is aangewezen als Nationaal Landschap; de
begrenzing hiervan is nog niet vastgelegd.
De landbouw heeft een grote rol gespeeld bij de totstandkoming van het huidige landschap.
Door achteruitgang in de agrarische sector kan de landbouw echter haar historische rol als drager en beheerder van de kwaliteiten van het buitengebied steeds minder vervullen.
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Afbeelding 2.1. Foto's van voorkomende (agrarische) bedrijfsbebouwing in de regio
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2.3.

Economische kenmerken

2.3.1. Landbouw
De landbouw is nog altijd een belangrijke grondgebruiker in de regio en van belang voor de
economie van de Noord-Veluwe. Van oudsher kent het gebied veel gemengde bedrijven, dit is
in de loop van de jaren sterk teruggelopen. In de open gebieden is voornamelijk grondgebonden landbouw te vinden. Daarnaast komt in de regio, met name in de agrarische enclave, ook
intensieve veehouderij voor. Binnen de gemeente Heerde ligt een concentratiegebied voor glastuinbouw, bij verplaatsing van bestaande glastuinbouwbedrijven wordt als eerste gekeken of
verplaatsing naar dit concentratiegebied mogelijk is.
De laatste jaren is het economische belang van de landbouw teruggelopen. Veel agrarische
takken kampen met achterblijvende rendementen en het aantal agrarische bedrijven neemt
sterk af. Tevens is de agrarische productie sterk geïntensiveerd.
Vrijkomende (agrarische) gebouwen
Door het veranderend (EU-)beleid, aangescherpte milieuregelgeving, marktontwikkelingen et
cetera stoppen de laatste jaren veel agrariërs met hun agrarische bedrijfsvoering. Deze trend
doet zich in heel Nederland voor. In tabel 2.1 is dit af te lezen voor Nederland, de provincie Gelderland en de Regio Noord-Veluwe voor de periode vanaf 1990.

1990
1995
2000
2005

Regio Noord-Veluwe
2.503
2.265
1.899
1.593

Provincie Gelderland
22.451
20.310
16.860
14.017

Nederland
124.903
113.202
97.483
81.830

Tabel 2.1. Afname aantal agrarische bedrijven (bron: CBS)

Uit bovenstaande tabel blijkt dat de procentuele afname van het aantal bedrijven in de regio
(36%) over de gehele periode iets lager is dan de afname in de provincie Gelderland (37%) en
iets hoger ligt dan de afname in geheel Nederland (34%). Vooral in de periode 2000-2003 is een
versnelde afname van het aantal agrarische bedrijven te zien. Dit is mede het gevolg van dierziektes als de varkenspest en MKZ. Na 2003 is deze versnelde afname enigszins tot stand
gekomen.
Wanneer gekeken wordt naar de omvang van de vrijkomende bedrijven dan blijkt dat tot 1996/
1997 voornamelijk de kleinere agrarische bedrijven (tot circa 40 nge) ophielden met de agrarische bedrijfsvoering. Na die tijd komen ook steeds meer middelgrote en grote agrarische bedrijven vrij, met name in de periode na 1999. De laatste jaren is er zelfs een kleine afname te zien
in de categorie grote agrarische bedrijven (150 nge en meer). Dit heeft als gevolg dat de laatste
jaren steeds meer grootschalige agrarische bedrijfscomplexen vrijkomen, met een grote oppervlakte aan bedrijfsgebouwen.
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2.3.2. Nevenactiviteiten
Van nevenactiviteiten op het agrarisch bedrijf is sprake wanneer min of meer aan het boerenbedrijf verwante taken worden uitgevoerd, waardoor agrariërs extra inkomsten verkrijgen.
Nevenactiviteiten zijn structureel en vinden in samenhang met inkomsten van het agrarisch bedrijf plaats. Onbetaald vrijwilligerswerk of het toelaten of toestaan van diensten op het bedrijf
voor een maatschappelijk belang als het verenigingsleven - zoals dat in het buitengebied veel
voorkomt - vallen niet onder de nevenactiviteiten.
In 2003 waren er in de provincie Gelderland 3.202 bedrijven met verbrede landbouwtaken zoals
het aanbieden van verblijfsaccommodatie, verkoop van streekproducten, stalling, zorgtaken,
beheersactiviteiten en dergelijke (bron: CBS). Dit betekent dat meer dan 20% van de agrarische
bedrijven een nevenactiviteit exploiteerde. De verwachting is dat dit percentage de komende
jaren toeneemt. Met name nabij de kernen zullen steeds meer agrariërs een nevenactiviteit starten.

2.3.3. Niet-agrarische bedrijven
Doordat het economisch belang van de landbouw in het landelijk gebied langzaam is teruggelopen, is de rol van de niet-agrarische bedrijven voor de leefbaarheid toegenomen. In het landelijk gebied zijn uiteenlopende niet-agrarische bedrijven aanwezig. Sommigen hiervan hebben
een verwantschap met de agrarisch sector, zoals loonwerkbedrijven, andere bedrijven hebben
functioneel totaal geen binding met het buitengebied. Veel bedrijven zijn reeds jarenlang op de
huidige locatie aanwezig. Het gaat dan vaak om bedrijven die zijn doorgegroeid nadat de oorspronkelijke (agrarische) functie beëindigd is.

2.4.

Sociale kenmerken

De Noord-Veluwe kenmerkt zich door een sterke sociale verbondenheid. In dorpen en buurtschappen is een sterke sociale verbondenheid aanwezig en diverse culturele en religieuze ontmoetingsplekken geven cohesie en identiteit aan de lokale gemeenschappen.
De landbouw speelt nog steeds een belangrijke rol ten aanzien van de sociale kenmerken in de
dorpen, buurtschappen en het buitengebied op de Noord-Veluwe. Veel mensen in de streek
voelen zich (onder meer via afkomst en/of familiebanden) betrokken bij de agrarische sector.
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3.
3.1.

Beleidsmatige aspecten
Algemeen

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste beleidsuitgangspunten beschreven. Na de algemene
uitgangspunten wordt achtereenvolgens ingegaan op de beleidsuitgangspunten vanuit de regio
ten aanzien van:
♦
Functieverandering van vrijkomende (bedrijfs)gebouwen;
♦
Nevenactiviteiten;
♦
Niet-agrarische bedrijvigheid.
Voor de Regio Noord-Veluwe is het van groot belang dat de kwaliteit van het buitengebied behouden blijft en waar mogelijk verder ontwikkeld wordt. Hierbij gaat het zowel om de ruimtelijke,
economische als om de sociale kwaliteiten (leefbaarheid). Voor de leefbaarheid van het gebied
wordt het van belang bevonden dat het buitengebied hoofdzakelijk agrarisch blijft. De agrarische sector speelt van oudsher een rol in het buitengebied, zij heeft (mede) bijgedragen aan de
huidige kwaliteiten. Desondanks zijn er de afgelopen jaren agrarische (bedrijfs)gebouwen vrijgekomen en de verwachting is dat deze trend zich de komende jaren voortzet (zie hoofdstuk 2).
Hierbij zullen de komende jaren steeds meer en grotere agrarische bedrijven met de bedrijfsvoering stoppen, waarbij een grote oppervlakte aan bedrijfsgebouwen haar oorspronkelijke
functie verliest en vrijkomt (met een omvang van 4.000- 5.000 m²).

Afbeelding 3.1. Agrarische bedrijfscomplexen worden steeds groter. Bij het stoppen van de agrarische bedrijfsvoering komt een grote oppervlakte aan bedrijfsgebouwen vrij.

Om te voorkomen dat het buitengebied verrommelt en de leefbaarheid van het landelijk gebied
achteruit zal gaan, bestaan er mogelijkheden voor hergebruik van vrijgekomen bebouwing via
functieverandering of het opstarten van nevenactiviteiten. Daarnaast zijn niet-agrarische bedrijven van belang voor de leefbaarheid.
Doordat de afzonderlijke gebieden in de regio van elkaar verschillen (zowel ruimtelijk, als ook
sociaal) vindt de Regio het van belang dat bij de mogelijkheden voor functieverandering, nevenactiviteiten en niet-agrarische bedrijvigheid een onderscheid wordt gemaakt in
(deel)gebieden, waarvoor verschillende mogelijkheden worden opgesteld. Uitgangspunt bij een
mogelijke verruiming per deelgebied is (een toename van) zowel de ruimtelijke als de sociale
kwaliteit. Dit kan er toe leiden dat in sommige situaties uitgebreide mogelijkheden worden geboden voor functieverandering, nevenactiviteiten en niet-agrarische bedrijvigheid, terwijl in de
andere onderscheiden gebieden deze mogelijkheden juist beperkt blijven. Op de onderscheiden
gebiedstypen wordt in het volgende hoofdstuk ingegaan.
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3.2.

Functieverandering van vrijkomende (agrarische) bebouwing

De provincie Gelderland geeft in haar streekplan aan dat functieverandering van gebouwen in
het buitengebied kan bijdragen aan een impuls voor de leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke
kwaliteit van het buitengebied. Hiervoor zijn door de provincie diverse voorwaarden opgesteld.
Het provinciaal beleid is opgenomen in bijlage 2. Er wordt een onderscheid gemaakt in functieverandering naar wonen en naar werken.

3.2.1. Functieverandering naar wonen
Wonen is een geschikte vorm van (her)gebruik van vrijgekomen gebouwen in het buitengebied.
Gezien de aard, constructie, situering en dergelijke van de bebouwing is hergebruik van de
aanwezige bebouwing vaak niet mogelijk (onder meer bij kalverstallen, kippenschuren en varkensstallen). Sloop en herbouw is dan gewenst.

Afbeelding 3.2. Vrijgekomen agrarische bedrijfsgebouwen zijn niet altijd geschikt voor hergebruik.

Bij nieuwbouw wordt onderscheid gemaakt tussen nieuwbouw op de kavel en nieuwbouw
elders. Verder kan er verschil worden gemaakt in het aantal woongebouwen, wooneenheden en
het soort woningen (dure categorie, middel en goedkoop). De voorkeur gaat daarbij uit naar
wonen op de kavel gericht op de locale behoefte. Deze locale behoefte wordt uitgewerkt in
gemeentelijke woonvisies. Hierbij is het van belang dat functieverandering naar wonen het
gemeentelijk volkshuisvestingsbeleid ondersteunt, zoals is afgesproken in het regionaal kwalitatief woonprogramma Noord-Veluwe. Dit betekent dat iedere woning die in het buitengebied gebouwd wordt, meetelt in het woonprogramma.
Herbouw is op basis van het streekplan mogelijk in één woongebouw (met daarbinnen meerdere wooneenheden), daarnaast worden in deze streekplanuitwerking onder voorwaarden mogelijkheden gecreëerd voor de (her)bouw van een vrijstaande woning, afhankelijk van de locatie.
Bij functieverandering kan worden aangesloten bij de oorspronkelijke erfsituatie, waarbij een
bedrijfswoning met verschillende schuren aanwezig waren. In de nieuwe situatie is de functie
van het erf met de bijbehorende gebouwen veranderd, maar het voormalig agrarisch bedrijf
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behoud haar erf en haar (historische) uitstraling. Bij deze benadering is dus vooral de oorspronkelijke ruimtelijke setting van belang voorzover die als waardevol voor de specifieke situatie
wordt gezien.
Oppervlakte bijgebouwen
De laatste jaren wordt bij een steeds groter aantal woningen in het buitengebied op een hobbymatige wijze dieren gehouden. Het gaat dan vaak om aantallen dieren en een productiewijze
die geen agrarische bedrijfsbestemming rechtvaardigt. Door de teruggang van het aantal agrarische bedrijven, worden deze "hobbyboeren" steeds meer van belang voor het beheer van het
buitengebied. Door de Regio wordt het van belang gevonden dat de maximaal toegestane oppervlakte aan bijgebouwen voor deze hobbyboeren voldoende is voor het stallen van hobbymatig gehouden vee en/of telen van gewassen en daarbij behorende activiteiten

3.2.2. Functieverandering naar werken
Vrijkomende bedrijfsgebouwen kunnen ook worden benut voor niet-agrarische bedrijvigheid.
Niet-agrarische activiteiten ondersteunen de leefbaarheid van het landelijk gebied. Het platteland heeft met name een kraamkamerfunctie voor startende ondernemers. Wanneer deze
bedrijven vervolgens doorgroeien, ligt een verplaatsing naar een locatie op een bedrijventerrein
voor de hand. Hierbij wordt wel aangetekend dat ruimte hiervoor momenteel beperkt is in de
regio.
In het algemeen vindt een functieverandering naar werken plaats in de leegstaande vrijgekomen gebouwen. Ook ten aanzien van niet-agrarische functies geldt dat deze bestaande vrijkomende bebouwing niet altijd voldoet voor niet-agrarische activiteiten. Vervangende nieuwbouw
is in die gevallen, goed gemotiveerd en wanneer aan de overige voorwaarden waaronder
begrepen de voorwaarden betreffende een kwaliteitsverbetering van de omgeving wordt voldaan, ook mogelijk.

3.3.

Nevenactiviteiten

Zoals in paragraaf 3.1. aangegeven is het van belang dat de agrarische uitstraling van het buitengebied behouden blijft. Nevenactiviteiten kunnen bijdragen aan het leefbaar houden van het
landelijk gebied. Extra inkomsten kunnen een agrarisch bedrijf de mogelijkheid bieden de bedrijfsvoering te continueren. Wanneer ze ondergeschikt blijven aan de hoofdfunctie, zijn nevenactiviteiten goed mogelijk. Ook voor nevenactiviteiten geldt dat de aard en omvang ervan per
deelgebied kan verschillen, afhankelijk van de kwaliteit (en de te behalen kwaliteitswinst) van de
directe omgeving. Bij het opstarten van nieuwe nevenactiviteiten dient sprake te zijn van een
bedrijfseconomische eenheid tussen de hoofdactiviteit (agrarische bedrijfsdoeleinden) en de betreffende nevenactiviteit. Voorkomen dient te worden dat een nieuwe niet-agrarische activiteit
ontstaat die in het geheel geen relatie heeft met het ter plaatse gevestigde agrarisch bedrijf. Het
verkopen van producten als nevenactiviteit is mogelijk voorzover ze op het eigen bedrijf zijn geproduceerd, dan wel dat het streekproducten betreft. Er dient hierbij wel sprake te zijn van
kleinschaligheid en de basis van de verkoop moet worden gevormd door op het eigen bedrijf
geproduceerde producten. Voor de verkoop van niet op het eigen bedrijf geproduceerde
(streek)producten wordt een maximale oppervlakte van 50 m² gesteld. Buitenopslag en reguliere detailhandel worden hierbij niet toegestaan.
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Wanneer een bedrijf met haar hoofdactiviteit (agrarisch) stopt, kan een bestaande nevenactiviteit worden voortgezet. Hierbij is echter wel sprake van functieverandering en moet voor de nevenactiviteit worden voldaan aan de voorwaarden hiervoor (zie paragraaf 3.2.2.).

3.4.

Niet-agrarische bedrijvigheid

Ook voor niet-agrarische bedrijvigheid geldt dat er vanuit de regio een differentiatie gewenst is
van de mogelijkheden voor uitbreiding. Diverse niet-agrarische bedrijven hebben op de huidige
locatie al een dusdanige omvang bereikt dat verdere uitbreiding niet wenselijk is. Voor andere
bedrijven zijn er nog wel uitbreidingsmogelijkheden op de huidige locatie, per bedrijf is behoefte
aan maatwerk. In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat uitbreidingsmogelijkheden dienen
bij te dragen aan een toename van de ruimtelijke en sociale kwaliteit. De mogelijkheden moeten
verschillen per (deel)gebied, aard van de bedrijvigheid en de mate van gebondenheid aan het
landelijk gebied. Mogelijke vormen van niet-agrarische bedrijvigheid zijn kleinschalige (ambachtelijke) bedrijvigheid, recreatie, (binnen)opslag et cetera.
Voor stoppende niet-agrarische bedrijven worden ook mogelijkheden gecreëerd ten aanzien van
sloop van bedrijfsgebouwen en herbouw van een woning/woongebouw. Hierdoor valt eveneens
kwaliteitswinst te boeken in het landelijk gebied.
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4.
4.1.

Gebiedstypen
Inleiding

Zoals in het vorige hoofdstuk beschreven is het voor de regio wenselijk de mogelijkheden voor
functieverandering, nevenactiviteiten en niet-agrarische bedrijven te differentiëren naar
(deel)gebieden. Aangezien het een uitwerking van het streekplan betreft is ervoor gekozen de
streekplanzonering als basis te nemen bij de gebiedstypen.
Voor nieuwe woon- en werkgebieden is in december 2006 de streekplanuitwerking "Zoekgebieden voor stedelijke functies op de Noord-Veluwe" vastgesteld. In deze uitwerking zijn toekomstige locaties (zoekgebieden) voor woon- en werkgebieden weergegeven. Eveneens zijn
"zoekzones voor landschappelijke versterking" opgenomen. In deze gebieden wordt een versterking van de groene structuur in combinatie met een nieuwe inrichting voorgestaan; deze
gebieden sluiten aan op de zwermgebieden uit de Regionale Structuurvisie.
De gebiedstypen die in deze streekplanuitwerking onderscheiden worden, zijn gelijk aan de
deelgebieden uit de streekplanuitwerking "Zoekgebieden voor stedelijke functies op de NoordVeluwe". Door deze zonering aan te houden kunnen gebiedstypen elkaar gedeeltelijk overlappen bij de "zoekzones voor landschappelijke versterking"; daar waar dit het geval is wordt deze
laatste categorie aangehouden.
Door in deze streekplanuitwerking gebruik te maken van de kaart behorende bij de streekplanuitwerking "Zoekgebieden voor stedelijke functies op de Noord-Veluwe" wordt aangesloten op
de streekplanzonering en bovendien is er hierdoor sprake van één ruimtelijke basiskaart voor
de beide regionale streekplanuitwerkingen. De basiskaart behorende bij de streekplanuitwerkingen, waarop de gebiedstypen zijn aangegeven, is opgenomen op afbeelding 4.1. De verschillende gebiedstypen worden in de volgende paragrafen nader beschreven.

4.2.

Ecologische Hoofdstructuur (EHS)

De EHS is een samenhangend netwerk van kwalitatief hoogwaardige natuurgebieden en natuurrijke cultuurlandschappen. Door de vergroting van natuurgebieden, de ontwikkeling van nieuwe
natuurgebieden en de aanleg van ecologische verbindingszones ontstaat het beoogde samenhangende netwerk. Vergroting en verbinding van natuurgebieden zal bijdragen aan het oplossen
van problemen op het vlak van verdroging, vermesting en versnippering. Het doel is te komen tot
duurzame populaties van kwetsbare planten en diersoorten. De Ecologische Hoofdstructuur is
onderverdeeld in EHS-natuur, EHS-verweving en EHS-verbinding. Als totaal is de EHS sterk
ruimtelijk structurerend en bepalend voor de ruimtelijke kwaliteit op provinciaal niveau.
EHS-natuur
EHS-natuur bestaat uit bestaande natuurgebieden, en voor een kleiner deel uit natuurontwikkelingsgebieden die momenteel agrarische cultuurgrond zijn. Binnen dit gebiedstype zijn binnen
de Noord-Veluwe twee deelgebieden te onderscheiden. Enerzijds ligt het (besloten) Centraal
Veluws Natuurgebied bijna geheel in de EHS-natuur. Daarnaast vallen de (open) gebieden
langs de Randmeren en de IJssel in de EHS-natuur. In de EHS-natuur liggen weinig (agrarische) bedrijven.
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EHS-verweving
Dit gebiedstype omvat landgoederen onder de Natuurschoonwet, landbouwgebieden met
natuurwaarden en landbouwgebieden met een hoge dichtheid aan natuur- en boselementen. In
EHS-verweving is natuur de belangrijkste functie. Grondgebonden land- en tuinbouw vervullen
een blijvende rol in het duurzaam beheer van cultuurgrond en de daarmee verweven natuurwaarden. Land- en tuinbouw kunnen zich in dit gebied duurzaam ontwikkelen voor zover de
aanwezige natuurwaarden niet worden geschaad.
Binnen de regio ligt de EHS-verweving voornamelijk verspreid langs de randmeerkust, in de
uiterwaarden langs de IJssel bij Hattem en Oene en in de agrarische enclave. Ook langs de
oostkant van het Veluwemassief komt dit gebiedstype voor.
EHS-verbinding
Ter verbinding van de gebiedstypen EHS-natuur en EHS-verweving worden ecologische verbindingen gerealiseerd. Deze verbindingszones bestaan uit een schakeling van natuurelementen
(stapstenen) die multifunctioneel gebied doorsnijdt. De zones, waar de ecologische verbindingsfunctie wordt versterkt, bestaan uit landbouwgronden en verspreid gelegen kleine natuur- en
boselementen, waarbij veelal beken en andere watergangen de as van de ecologische verbindingszone vormen.
Dit gebiedstype komt verspreid in de regio voor, met name langs waterlopen zoals het Apeldoorns Kanaal, Hierdense Beek, de Leigraaf en de Heigraaf.

4.3.

Multifunctioneel gebied

Waardevol landschap
Waardevolle landschappen zijn gebieden met zeldzame of unieke kwaliteiten van visuele, aardkundige en/of cultuurhistorische aard, en in relatie daarmee bijzondere natuurlijke en recreatieve kwaliteiten. De samenhang tussen de verschillende landschapsaspecten is groot. Grondgebonden landbouw speelt een belangrijke rol bij het instandhouden van de landschapskwaliteiten. Het waardevol landschap in de regio ligt gedeeltelijk langs de IJssel en aan de randen van
het Veluwemassief.
Multifunctioneel platteland
Het multifunctioneel platteland betreft agrarische gronden tussen de kernen in. De waarden in
dit gebied zijn verspreid. De grondgebonden landbouw is een belangrijke drager maar ook zijn
in dit gebied veel andere functies aanwezig. Het multifunctioneel platteland ligt voornamelijk
tussen het Veluwemassief en de waardevolle open gebieden langs de Randmeren en de IJssel
in. In dit gebied komen reeds meerdere functies voor.

4.4.

Zoekgebieden landschappelijke versterking

Voor invulling van de zoekzones voor landschappelijke versterking heeft de Regio aansluiting
gezocht bij de intensieve en extensieve zwermgebieden die in de Regionale Structuurvisie zijn
onderscheiden. De zwermgebieden zijn veelal aan de nederzetting grenzende gebieden waar in
12

de loop van de tijd een menging is ontstaan van agrarisch gebruik, landschap, wonen, werken,
recreatie en sport. Er is relatief veel bebouwing die verspreid in het gebied ligt (zwerm), deze
maken onderdeel uit van de karakteristiek van het gebied. Het zijn veelal de intensief gebruikte
delen van het oude cultuurlandschap, waar de agrarische functie meer en meer ondergeschikt
is aan de overige functies. Het beleid voor deze gebieden is gericht op het versterken van de
ruimtelijke kwaliteit en het benutten van de functionele mogelijkheden via herstructurering.
In de Regionale Structuurvisie schrijft de Regio dat zij het versterken van de ruimtelijke kwaliteit
onder meer wil bereiken via integrale herstructureringsprojecten waarbij functieverandering en
functieontwikkeling (het toevoegen van nieuwe functies aan de agrarische functie) worden gecombineerd met versterken van de landschapskwaliteit en het oplossen van watervraagstukken.

4.5.

Zoekgebieden wonen en werken

De gebieden die in de streekplanuitwerking "zoekgebieden voor stedelijke functies op de NoordVeluwe" zijn aangewezen als "zoekzone wonen", "zoekzone wonen, lage dichtheid" of "zoekzone werken" vallen buiten deze streekplanuitwerking voor functieverandering, aangezien voor
deze gebieden de ontwikkelingsrichting al is bepaald. De delen die niet voor wonen of werken
worden benut, behouden de oorspronkelijke status.

4.6.

Primair agrarisch gebied

In de regio komen enkele primair agrarische gebieden voor. Het betreft hierbij onder meer het
landbouwontwikkelingsgebied nabij Vaassen en specifieke gebieden voor de grondgebonden
veehouderij (de poldergebieden langs de Randmeerkust). Gemeenten kunnen ervoor kiezen de
gebieden nader te begrenzen (voor wat betreft de grondgebonden veehouderij) en hiervoor
specifiek beleid te ontwikkelen. Doordat deze gebieden primair agrarisch zijn, kunnen gemeenten ervoor kiezen hier zeer terughoudend met functieverandering om te gaan (of dit uit te sluiten). In deze streekplanuitwerking wordt voor deze gebieden echter geen specifiek beleid opgenomen. Ditzelfde geldt voor mogelijkheden voor functieverandering voor het glastuinbouwgebied bij Heerde. De gemeente Heerde stelt voor dit gebied beleid op voor functieverandering in
overleg met de provincie Gelderland en betrokken groeperingen.
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5.
5.1.

Uitwerking
Algemeen

Aansluitend aan de algemene beleidsdoelstellingen uit hoofdstuk 3 en de onderscheiden gebiedstypen uit hoofdstuk 4, zijn in dit hoofdstuk de mogelijkheden uitgewerkt voor concrete initiatieven voor functieverandering, nevenactiviteiten en uitbreiding van niet-agrarische bedrijvigheid. Hierbij wordt zoveel mogelijk uitgegaan van de individuele plannen van ondernemers. Bij
het toepassen de ontwikkelingsmogelijkheden van functieverandering, nevenactiviteiten en nietagrarische bedrijvigheid zijn de volgende twee regelingen opgenomen:
1. een algemene regeling met objectieve criteria ten aanzien van de uitvoering;
2. een aanvullende regeling. Onder voorwaarden is afwijking van de algemene regeling mogelijk. Hierbij geldt de ruimtelijke kwaliteit als uitgangspunt.
Initiatiefnemers en gemeenten kunnen gebruik maken van de algemene regeling, wanneer men
bij voorbaat duidelijkheid wil over de realisatie van een initiatief. Wanneer aan de objectieve
criteria wordt voldaan kan een gemeente medewerking verlenen aan een initiatief, wel dient
hierbij een basispakket aan kwaliteitsbijdragen te worden genomen en tevens dient aan een
aantal overige voorwaarden te worden voldaan. Voldoet men niet aan de objectieve criteria dan
is realisatie alleen mogelijk via de aanvullende regeling. Hierbij dienen bovenop het algemene
basispakket extra kwaliteitsbijdragen in de ruimtelijke kwaliteit te worden genomen: het basispakket-plus. Bij initiatieven binnen de zoekzones landschappelijke versterking kan alleen medewerking worden verleend wanneer ze voldoen aan de aanvullende regeling. Op deze wijze
kan bijgedragen worden aan de beleidsdoelstelling voor deze gebieden; versterken van de
ruimtelijke kwaliteit.
Voor zowel de algemene regeling als de aanvullende regeling geldt dat op onderdelen onderscheid wordt gemaakt in gebiedstypen. Bij een aanvraag moet dus allereerst duidelijk zijn binnen welk gebiedstype een initiatieflocatie ligt, aangezien de mogelijkheden voor functieverandering, nevenactiviteiten en niet-agrarische bedrijven verschillen per gebiedstype. De onderscheiden gebiedstypen zijn in paragraaf 4.3 beschreven. Iedere aanvraag dient via een kwaliteitsbijdragen bij te dragen aan een impuls voor de leefbaarheid en dus de ruimtelijke kwaliteit van het
buitengebied. In dit hoofdstuk worden de mogelijkheden beschreven voor:
♦
functieverandering naar wonen;
♦
functieverandering naar werken;
♦
mogelijkheden voor nevenactiviteiten;
♦
niet-agrarische bedrijven.
Vervolgens worden in paragraaf 5.6 de kwaliteitsbijdragen en alle overige voorwaarden beschreven. In bijlage 3 zijn voorbeelden opgenomen van mogelijkheden voor functieverandering
op vijf verschillende locaties. In de gemeente Nunspeet wordt een momenteel een pilot uitgevoerd ten aanzien van functieverandering. Deze pilot is opgenomen in bijlage 4.
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5.2.

Functieverandering naar wonen

5.2.1. Algemene regeling
Ecologische Hoofdstructuur
Bij functieverandering naar wonen geldt binnen de EHS dat maximaal 50% van de bebouwing
mag worden gebruikt voor wonen in één woongebouw waarbinnen meerdere wooneenheden
gerealiseerd kunnen worden. Het aantal wooneenheden dat kan worden gerealiseerd is maatwerk. De invulling is afhankelijk van de omgevingskwaliteit, het bestaande ensemble en het woningbouwprogramma.
Bij een functieverandering naar wonen kan zowel hergebruik van bestaande bedrijfsgebouwen
plaatsvinden als sloop en vervangende nieuwbouw. Bij functieverandering naar wonen dient
binnen de EHS minimaal 350 m² aan voormalige bedrijfsgebouwen te worden gesloopt. Het minimaal te slopen oppervlakte ligt binnen dit gebiedstype lager dan in andere gebieden, aangezien binnen dit gebiedstype kwaliteitswinst (ontstening en verminderde milieubelasting) extra
gewenst is, functieverandering naar wonen wordt hierdoor eerder bereikt. Bij de minimaal te
slopen oppervlakte aan bedrijfsgebouwen kan saldering plaatsvinden. Overige bedrijfsbebouwing die niet wordt gebruikt voor wonen of bijgebouw dient eveneens te worden gesloopt.
Waardevol landschap en Multifunctioneel Platteland
Bij functieverandering naar wonen geldt binnen deze gebiedstypen dat maximaal 50% van de
bebouwing mag worden gebruikt voor wonen in één woongebouw waarbinnen meerdere wooneenheden gerealiseerd kunnen worden. Het aantal wooneenheden dat kan worden gerealiseerd
is maatwerk. De invulling is afhankelijk van de omgevingskwaliteit, het bestaande ensemble en
het woningbouwprogramma.
Bij een functieverandering naar wonen kan zowel hergebruik van bestaande bedrijfsgebouwen
plaatsvinden als sloop en vervangende nieuwbouw. Bij functieverandering naar wonen dient
binnen deze gebiedstypen minimaal 500 m² aan voormalige bedrijfsgebouwen te worden gesloopt. Bij de minimaal te slopen oppervlakte aan bedrijfsgebouwen kan saldering plaatsvinden.
Overige bedrijfsbebouwing die niet wordt gebruikt voor wonen of bijgebouw dient eveneens te
worden gesloopt.
Zoekzone landschappelijke versterking
Via de algemene regeling zijn er binnen deze gebieden geen ruimere mogelijkheden voor functieverandering naar wonen, dit kan enkel via de aanvullende regeling (zie paragraaf 5.2.2.).
Oppervlakte bijgebouwen
De toegestane oppervlakte aan bijgebouwen volstaat vaak niet voor het stallen van hobbymatig
gehouden vee en/of telen van gewassen en daarbij behorende activiteiten. Om deze reden
worden in deze streekplanuitwerking ook mogelijkheden opgenomen om onder voorwaarden
een ruimere oppervlakte aan bijgebouwen toe te staan voor deze hobbyboeren. Hiervoor wordt
de mogelijkheid opgenomen om de oppervlakte aan bijgebouwen uit te breiden tot 200 m².
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Hierbij is van belang dat gewaarborgd wordt dat de extra bijgebouw(en) daadwerkelijk worden
gebruikt voor het hobbymatig houden van vee en/of telen van gewassen. Hierbij wordt de voorwaarde opgenomen dat over minimaal 5.000 m² grond naast het woonperceel of in de directe
omgeving van het woonperceel kan worden beschikt. Deze gronden worden gebruikt voor het
weiden van vee en/of telen van gewassen. Tevens moet de noodzaak van de uitbreiding van de
oppervlakte in redelijkheid zijn aangetoond.
Gemeenten kunnen deze regeling in hun bestemmingsplan opnemen (als binnenplanse vrijstelling ex art. 15 WRO). Een vergelijkbare regeling is opgenomen in het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Epe en die regeling is op 14 februari 2006 door Gedeputeerde Staten
goedgekeurd.

5.2.2. Aanvullende regeling
Zoekzone landschappelijke versterking
Functieverandering naar wonen is binnen de zoekzone voor landschappelijke versterking alleen
mogelijk via de aanvullende regeling. Het beleid voor deze gebieden is primair gericht op het
versterken van de ruimtelijke kwaliteit, via de aanvullende regeling wordt deze gewaarborgd. Bij
functieverandering naar wonen geldt binnen dit gebiedstype dat maximaal 50% van de bebouwing mag worden gebruikt voor wonen in één woongebouw waarbinnen meerdere wooneenheden gerealiseerd kunnen worden. Het aantal wooneenheden dat kan worden gerealiseerd is
maatwerk. De invulling is afhankelijk van de omgevingskwaliteit, het bestaande ensemble en
het woningbouwprogramma.
Bij een functieverandering naar wonen kan zowel hergebruik van bestaande bedrijfsgebouwen
plaatsvinden als sloop en vervangende nieuwbouw. Bij functieverandering naar wonen dient
binnen de zoekzones voor landschappelijke versterking minimaal 500 m² aan voormalige bedrijfsgebouwen te worden gesloopt. Bij de minimaal te slopen oppervlakte aan bedrijfsgebouwen kan saldering plaatsvinden. Overige bedrijfsbebouwing die niet wordt gebruikt voor wonen
of bijgebouw dient eveneens te worden gesloopt.
Aantal gebouwen
Bij de algemene regeling is het alleen mogelijk om één woongebouw met daarin meerdere
wooneenheden op te richten. Vanuit de ruimtelijke opbouw van het oorspronkelijke erf dan wel
met het oog op de eigenheid van het gebied kan het wenselijk zijn het bouwvolume in twee
woongebouwen onder te brengen. Allereerst zal worden bezien of bestaande schuren een zodanige eigenheid vertegenwoordigen dat er naar gestreefd zal worden om aan deze gebouwen
een (meervoudige) woonfunctie te geven. Daarnaast is het op voorhand niet in elke situatie
wenselijk om, ter stimulering van de sloop van overtollige bebouwing, de maximale bouwmogelijkheden (gebaseerd op de 50% regel) toe te staan. Vandaar dat dit via de aanvullende regeling
mogelijk wordt gemaakt. Via de aanvullende regeling wordt ruimte gelaten om in plaats van een
woongebouw een vrijstaande woning of ten hoogste twee woongebouwen toe te staan in een
setting die doet vermoeden dat het om een min of meer oorspronkelijke clustering gaat. De ondergrens voor een minimale hoeveelheid te slopen oppervlakte is ook van toepassing op deze
aanvullende regeling.
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De regio heeft deze aanvullende regeling bij functieverandering geïntroduceerd om enerzijds de
eigenheid van een (voormalig) agrarisch erf te kunnen behouden. Anderszijds wordt via deze
regeling senioren de mogelijkheid geboden in hun eigen leefomgeving te kunnen blijven wonen,
gecombineerd met eventuele mantelzorg op het erf. Om te voorkomen dat grote woongebouwen worden opgericht die niet binnen het landschap passen moet een inrichtingsplan worden
aangeleverd waaruit duidelijk blijkt hoe de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse toeneemt (basispakket-plus, zie paragraaf 5.6.2.).
Verzoeken om medewerking voor een vrijstaande woning (een woongebouw met één wooneenheid) zullen voorafgaand aan besluitvorming door de gemeente aan de betreffende provinciale dienst ter advisering worden voorgelegd. Zolang de mogelijkheden van deze streekplanuitwerking nog niet in de vigerende bestemmingsplannen zijn verwerkt (zie paragraaf 6.2.), zal
voor de tussenliggende periode voor zover nodig gewerkt worden met een artikel 19, lid 1 procedure. In alle overige gevallen kan door een gemeente met toepassing van een vrijstellingsbepaling ex artikel 19 lid 2 van de WRO medewerking worden verleend.

5.3.

Functieverandering naar werken

5.3.1. Algemene regeling
Ecologische Hoofdstructuur en Waardevol Landschap
Gezien de kwetsbaarheid van deze gebieden, wordt in deze gebiedstypen terughoudend omgegaan met een functieverandering naar werken. Functieverandering naar werken is binnen deze
gebiedstypen alleen mogelijk ten behoeve van kleinschalige woon-werkcombinaties (zoals kantoor aan huis), kleinschalige vormen van natuur- en landschapsbeheer en -educatie tot een oppervlakte van 500 m². Aan activiteiten ten behoeve van recreatie en zorg worden ruimere mogelijkheden geboden, deze zijn toegestaan tot een maximale oppervlakte van 1.000 m². Recreatie
en zorg zijn van belang voor de leefbaarheid van het gebied en speerpunt van beleid. Deze
functies kunnen een gebied nieuwe impulsen geven, zonder dat de kwaliteiten van een gebied
worden aangetast. Daarbij is juist in de EHS grote kwaliteitswinst te behalen bij functieverandering via het wegvallen van de ammoniakemissie van (voormalige) agrarische bedrijven. Bij een
functieverandering naar werken dienen alle overige bedrijfsgebouwen te worden gesloopt.

Afbeelding 5.1. Fictieve situatie van functieverandering naar werken
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Multifunctioneel platteland
Gezien de aard van het multifunctioneel platteland worden hier ruimere mogelijkheden geboden. Niet-agrarische functies binnen deze gebieden kunnen de leefbaarheid in deze gebieden
positief beïnvloeden, zonder dat de kenmerken onevenredig worden aangetast. Hierbij zijn de
volgende activiteiten mogelijk (niet limitatief):
♦
sociale, culturele, kunstzinnige, medische, therapeutische, algemeen maatschappelijke
en/of met het buitengebied samenhangende dan wel daarop gerichte educatieve (buitengebied) functies, waaronder begrepen expositieruimten, natuur- en landschapseducatie en natuur- en landschapsbeheer;
♦
milieuvriendelijke ambachtelijke bedrijven, kunstnijverheidsbedrijven, bijenhouderijen en dierenpensions/hondenkennels;
♦
agrarisch verwante bedrijven zoals agrarische hulpbedrijven, loon- en veehandelsbedrijven,
vis- en wormkwekerijen;
♦
hoveniersbedrijven, maneges, dierenartsenpraktijken en dierenklinieken;
♦
opslag van statische goederen zoals caravans en boten.
Deze activiteiten zijn mogelijk binnen bestaande bedrijfsgebouwen tot een maximale oppervlakte van 1.000 m². Alle overige bedrijfsbebouwing dient te worden gesloopt bij functieverandering
naar werken.
Zoekzone landschappelijke versterking
Via de algemene regeling zijn er binnen deze gebieden geen ruimere mogelijkheden voor functieverandering naar werken, dit kan enkel via de aanvullende regeling (zie paragraaf 5.3.2.).

5.3.2. Aanvullende regeling
Zoekzone landschappelijke versterking
Binnen dit gebiedstype zijn ruimere maatvoeringen alleen via de aanvullende regeling mogelijk,
aangezien deze gebieden juist zijn aangewezen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit.
Functieverandering naar werken is binnen dit gebiedstype mogelijk voor de volgende activiteiten:
♦
sociale, culturele, kunstzinnige, medische, therapeutische, algemeen maatschappelijke
en/of met het buitengebied samenhangende dan wel daarop gerichte educatieve (buitengebied) functies, waaronder begrepen expositieruimten, natuur- en landschapseducatie en natuur- en landschapsbeheer;
♦
milieuvriendelijke ambachtelijke bedrijven, kunstnijverheidsbedrijven, bijenhouderijen en dierenpensions/hondenkennels;
♦
agrarisch verwante bedrijven zoals agrarische hulpbedrijven, loon- en veehandelsbedrijven,
vis- en wormkwekerijen;
♦
hoveniersbedrijven, maneges, dierenartsenpraktijken en dierenklinieken;
♦
opslag van statische goederen zoals caravan en boten.
Deze activiteiten zijn mogelijk binnen bestaande bedrijfsgebouwen tot een maximale oppervlakte van 1.000 m². Bij een functieverandering naar werken dienen alle overige bedrijfsgebouwen
te worden gesloopt.
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Afwijking maatvoering
Via de aanvullende regeling is een verruiming van de in paragraaf 5.3.1. genoemde maatvoering mogelijk tot maximaal 20% van de gegeven maten (in m²). Hierbij dient wel een aantoonbare verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in en rondom een initiatieflocatie te worden gerealiseerd (zie paragraaf 5.6.).
Nieuwbouw
Bij de algemene regeling dienen (nieuwe) bedrijfsmatige activiteiten bij functieverandering binnen de bestaande bouwmassa plaats te vinden. Omdat de bestaande (agrarische) bedrijfsgebouwen niet altijd voldoen aan de voorwaarden die aan een nieuwe activiteit gesteld worden, is
via de aanvullende regeling een beperkte (vervangende) nieuwbouw mogelijk. Nieuwbouw ten
behoeve van de bedrijfsmatige activiteiten is mogelijk tot een maximale oppervlakte van 250 m².

5.4.

Nevenactiviteiten

5.4.1. Algemene regeling
Ecologische Hoofdstructuur
Nevenactiviteiten zijn binnen dit gebiedstype alleen mogelijk binnen bestaande (bedrijfs)gebouwen voor zover het activiteiten betreft die zich richten op natuur- en landschapsbeheer en
-educatie en/of recreatie. Voor nevenactiviteiten op agrarische bedrijven mag binnen dit gebiedstype maximaal 350 m² aan bedrijfsgebouwen worden gebruikt tot maximaal 25% van het
bebouwd oppervlak. Een uitzondering geldt voor de opslag van caravans. Dit is mogelijk tot een
oppervlakte van 750 m², aangezien dit een weinig belastende activiteit is die geen hinder oplevert voor de omgeving.
Waardevol landschap
Nevenactiviteiten zijn binnen dit gebiedstype mogelijk binnen bestaande gebouwen tot een
maximale oppervlakte van 350 m² tot maximaal 25% van het bebouwd oppervlak. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor de opslag van caravans, hiervoor mag de oppervlakte niet meer
dan 1.000 m² bedragen.
Multifunctioneel platteland
In het multifunctioneel platteland bestaan de meest ruime mogelijkheden voor nevenactiviteiten,
aangezien juist in dit gebiedstype de agrarische sector vaak nog een zeer belangrijke rol speelt.
Nevenactiviteiten kunnen bijdragen aan het voortbestaan van agrarische bedrijven. Effecten van
nevenactiviteiten op bestaande waarden en functies in de omgeving zijn binnen dit gebiedstype
vaak relatief beperkt. Nevenactiviteiten zijn binnen dit gebiedstype mogelijk binnen bestaande
gebouwen tot een maximale oppervlakte van 500 m². Een uitzondering hierop wordt gemaakt
voor de opslag van caravans. Hiervoor mag de oppervlakte niet meer dan 1.000 m² bedragen.
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Zoekzone landschappelijke versterking
Via de algemene regeling zijn er binnen deze gebieden geen ruimere mogelijkheden voor nevenactiviteiten, dit kan enkel via de aanvullende regeling (zie paragraaf 5.4.2.).

5.4.2. Aanvullende regeling
Zoekzone landschappelijke versterking
Nevenactiviteiten zijn binnen dit gebiedstype mogelijk binnen bestaande gebouwen tot een
maximale oppervlakte van 350 m² tot maximaal 25% van het bebouwd oppervlak. Een uitzondering hierop wordt gemaakt voor de opslag van caravans, hiervoor mag de oppervlakte niet meer
dan 1.000 m² bedragen.
Maatvoering
Via de aanvullende regeling is een verruiming van de in paragraaf 5.4.1 genoemde maatvoering
mogelijk tot maximaal 20% van de gegeven maten (in m²) in het multifunctioneel gebied. Voor
het waardevol landschap en de zoekzone landschappelijke versterking bedraagt dit percentage
15%. Hierbij dient wel een aantoonbare verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in en rondom
een initiatieflocatie te worden gerealiseerd (zie paragraaf 5.6.). Uitbreiding van de maatvoering
via de aanvullende regeling is in de EHS niet mogelijk.
Nieuwbouw
Bij de algemene regeling dienen nevenactiviteiten binnen de bestaande bouwmassa plaats te
vinden. Omdat de bestaande (agrarische) bedrijfsgebouwen niet altijd voldoen aan de voorwaarden die aan nevenactiviteiten gesteld worden, is via de aanvullende regeling een beperkte
(vervangende) nieuwbouw mogelijk. Nieuwbouw ten behoeve van de nevenactiviteit is mogelijk
tot een maximale oppervlakte van 200 m².

5.5.

Niet-agrarische bedrijven

5.5.1. Algemene regeling
Ecologische hoofdstructuur
Niet-agrarische bedrijvigheid is binnen dit gebiedstype in principe niet wenselijk. Bestaande bedrijven krijgen een maximale uitbreidingsmogelijkheid van 10% tot een maximale oppervlakte
van 750 m². Deze uitbreidingsmogelijkheid is opgenomen zodat bedrijven enige ruimte hebben
voor uitbreidingen/aanpassingen die nodig zijn om te kunnen (blijven) voldoen aan milieuregelgeving, Arbo-regelgeving enzovoort. Voor bedrijven die zich richten op recreatie en/of zorg worden ruimere uitbreidingsmogelijkheden opgenomen. Deze bedrijven krijgen een maximale uitbreidingsruimte van 30%, aangezien deze bedrijven gebonden zijn aan het buitengebied en
vaak van belang zijn voor de algehele leefbaarheid in een gebied.
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Waardevol landschap
Niet-agrarische bedrijven binnen dit gebiedstypen dragen bij aan de leefbaarheid, maar kunnen
ook overlast veroorzaken voor de omgeving. Gezien de karakteristieken van dit gebiedstype
(openheid of beslotenheid) zijn grote uitbreidingsmogelijkheden niet gewenst. Bestaande bedrijven krijgen een uitbreidingsmogelijkheid van 20% wanneer bedrijven momenteel een omvang
hebben van minder dan 375 m². Bedrijven die nu reeds groter zijn dan 375 m² krijgen een
maximaal uitbreidingspercentage van 10% tot een maximale oppervlakte van 750 m². Voor bedrijven die zich richten op recreatie en/of zorg worden ruimere uitbreidingsmogelijkheden opgenomen. Deze bedrijven krijgen een maximale uitbreidingsruimte van 30%.
Multifunctioneel platteland
Vanwege het belang (economisch en sociaal) van bestaande niet-agrarische bedrijven krijgen
deze bedrijven binnen deze gebiedstypen ruimere uitbreidingsmogelijkheden. Uitbreiding van
niet-agrarische bedrijven die in het multifunctioneel platteland liggen is mogelijk tot maximaal
20% van het bebouwd oppervlak wanneer bedrijven momenteel een omvang hebben van minder dan 500 m². Bedrijven die nu reeds groter zijn dan 500 m² krijgen een maximaal uitbreidingspercentage van 10% tot een maximale oppervlakte van 1.000 m². Voor bedrijven die zich
richten op recreatie en/of zorg worden ruimere uitbreidingsmogelijkheden opgenomen. Deze
bedrijven krijgen een maximale uitbreidingsruimte van 30%. Ditzelfde geldt voor aan het buitengebied gebonden bedrijvigheid.

Afbeelding 5.2. Kleinschalige woon-werkcombinaties zijn in het gehele buitengebied toegestaan.

Zoekzone landschappelijke versterking
Via de algemene regeling zijn er binnen deze gebieden geen ruimere mogelijkheden voor functieverandering naar werken, dit kan enkel via de aanvullende regeling (zie paragraaf 5.3.2.).
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5.5.2. Aanvullende regeling
Zoekzone landschappelijke versterking
Vanwege het belang (economisch en sociaal) van bestaande niet-agrarische bedrijven krijgen
deze bedrijven binnen deze gebiedstypen ruimere uitbreidingsmogelijkheden. Wel dienen bedrijven te voldoen aan de voorwaarden, die worden gesteld in de aanvullende regeling. Uitbreiding van niet-agrarische bedrijven die binnen de zoekzone landschappelijke versterking liggen
is mogelijk tot maximaal 20% van het bebouwd oppervlak wanneer bedrijven momenteel een
omvang hebben van minder dan 500 m². Bedrijven die nu reeds groter zijn dan 500 m² krijgen
een maximaal uitbreidingspercentage van 10% tot een maximale oppervlakte van 750 m². Voor
bedrijven die zich richten op recreatie en/of zorg worden ruimere uitbreidingsmogelijkheden opgenomen. Deze bedrijven krijgen een maximale uitbreidingsruimte van 30%. Ditzelfde geldt
voor aan het buitengebied gebonden bedrijvigheid.
Maatvoering
Via de aanvullende regeling is een verruiming van de in paragraaf 5.5.1 genoemde maatvoering
mogelijk tot maximaal 20% van de gegeven maten (in m²) in het multifunctioneel gebied. Voor
het waardevol landschap en de zoekzone landschappelijke versterking bedraagt dit percentage
15%. Hierbij dient wel een aantoonbare verbetering van de ruimtelijke kwaliteit in en rondom
een initiatieflocatie te worden gerealiseerd (zie paragraaf 5.6.). Uitbreiding van de maatvoering
via de aanvullende regeling is in de EHS niet mogelijk.

5.6.

Kwaliteitsverbetering

De provincie Gelderland geeft in haar Streekplan aan dat functieverandering van gebouwen in
het buitengebied moet bijdragen aan een impuls voor de leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke
kwaliteit van het buitengebied. Hierbij wordt een initiatiefnemer gevraagd een bijdrage te leveren aan de ruimtelijke kwaliteit van de directe omgeving. In deze streekplanuitwerking wordt een
onderscheid gemaakt in een kwaliteitsverbetering via de algemene, alsmede via de aanvullende
regeling. Voor alle initiatieven dient via de algemene regeling een basispakket aan kwaliteitsbijdragen te worden genomen om te komen tot een kwaliteitsverbetering. Via de aanvullende
regeling zijn daarnaast extra bijdragen voor een kwaliteitsverbetering vereist: het basispakketplus. Hierbij dient aantoonbaar extra in de ruimtelijke kwaliteit geïnvesteerd te worden. Het
basispakket en het basispakket-plus zijn in de paragrafen 5.6.1 en 5.6.2 beschreven. Daarnaast
dient bij toepassing van de beschreven mogelijkheden voor functieverandering, nevenactiviteiten en niet-agrarische bedrijvigheid te worden voldaan aan een aantal overige voorwaarden.
Deze zijn in paragraaf 5.6.3. beschreven.
Bij het nemen van kwaliteitsbijdragen ter versterking van de ruimtelijke kwaliteit dient opgemerkt
te worden dat het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit op twee schaalniveaus kan worden gerealiseerd: op locatieniveau en op gebiedsniveau. De huidige wetgeving biedt nu alleen mogelijkheden om op locatieniveau een bijdrage van een initiatiefnemer te vragen. Nieuwe wet- en
regelgeving (grondexploitatiewet) maakt het in de toekomst mogelijk om ook op gebiedsniveau
door middel van exploitatieovereenkomsten kwaliteitsbijdragen te vragen.
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5.6.1. Basispakket
Bij initiatieven die voldoen aan de criteria uit de algemene regeling dient te worden voldaan aan
een basispakket van kwaliteitsbijdragen. De bijdragen uit het basispakket gelden voor alle initiatieven en zijn niet afhankelijk van het gebiedstype. Het betreft de volgende kwaliteitsbijdragen:
Sloop
Sloop draagt bij aan de 'ontstening' van het buitengebied; gebouwen die niet bijdragen aan de
beeldkwaliteit verdwijnen en de hoeveelheid verhard oppervlak vermindert. In beginsel komen
alle legaal opgerichte vrijkomende gebouwen op het bouwperceel die geen nieuwe functie krijgen en niet karakteristiek of monumentaal zijn voor sloop in aanmerking.
Sloop van gebouwen die buiten het bouwvlak liggen kunnen via de salderingsregeling ook worden meegeteld bij de totale hoeveelheid te slopen bebouwing. Hierbij dienen wel alle (voormalige) bedrijfsgebouwen op alle locaties te worden gesloopt, en de bestemming van alle locaties
waar gesloopt wordt dient te worden gewijzigd. Ook dient de milieuvergunning/melding te worden ingetrokken.
Behoud van karakteristieke/monumentale bebouwing en ensemble
Bestaande cultuurhistorische en/of architectonische kwaliteiten moeten behouden blijven.
Karakteristieke en monumentale bebouwing worden bepaald aan de hand van bestaande inventarisaties (bijvoorbeeld lijsten van monumenten, aanduidingen op plankaarten en de MIP-lijst).
Cultuurhistorisch waardevolle bebouwing dient te worden behouden en mag dus niet worden
gesloopt. Wanneer sprake is van een cultuurhistorisch waardevol ensemble vervalt de sloopeis.
Verkleining bestemmingsvlak
Het gedeelte van het voormalige agrarisch bouwblok dat door de nieuwe functie (wonen of werken) niet wordt gebruikt zal niet langer tot het bouwvlak behoren en krijgt een gebiedsbestemming. Op dit gedeelte van het voormalige bouwvlak kan (in principe) niet gebouwd worden.

Afbeelding 5.3 Na bestemmingswijziging krijgt een gedeelte van het voormalige bouwvlak een woonbestemming (W) en een gedeelte een
agrarische gebiedsbestemming (AB).
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Beeldkwaliteit
Nieuwe bebouwing moet aansluiten bij de karakteristieken van reeds aanwezige bebouwing.
Deze zijn grotendeels beschreven in de gemeentelijke welstandsnota's. Een gemeente kan ook
beeldkwaliteitsplannen voor (deel)gebieden en/of locaties vereisen bij een aanvraag of deze zelf
opstellen. Door een initiatiefnemer kan bij de aanvraag worden aangegeven hoe de
beeldkwaliteit gewaarborgd wordt.
Landschappelijke inpassing
Nieuwe bebouwing dient landschappelijk zorgvuldig te worden ingepast, aansluitend op de beschreven gebiedskarakteristieken. De landschappelijke inpassing bestaat enerzijds uit onderhoud van de bestaande landschappelijke elementen en anderzijds uit de aanleg van nieuwe
landschapselementen die de landschappelijke kwaliteit van het gebied verbeteren. Nieuwe
elementen worden zoveel mogelijk aangelegd op of direct grenzend aan het bouwperceel waar
hergebruik plaatsvindt.
Wanneer door de gemeente een landschapsontwikkelingsplan is opgesteld, wordt dit als toetsdocument gebruikt. Eveneens kan worden aangesloten bij de beschreven kernkwaliteiten uit het
Streekplan (zie bijlage 1). Een initiatiefnemer dient aan te tonen op welke wijze gebouwen zorgvuldig in het landschap worden ingepast.

Fictieve situatie

Sloop

Splitsen

Verbouw

Sloop

Aanleg poel

Aanleggen houtwal

Afbeelding 5.4. Fictieve situatie hergebruik (voormalig) agrarisch bedrijf

5.6.2. Basispakket-plus
Wanneer gebruik wordt gemaakt van de aanvullende regeling dienen bovenop het verplichte
basispakket extra bijdragen te worden geleverd ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit: het
basispakket-plus. Welke bijdragen hiervoor worden ingezet is afhankelijk van verschillende factoren. Van belang zijn onder meer het gebiedstype waarbinnen de initiatieflocatie ligt, de huidige
inrichting van het terrein en de functies en waarden in de omgeving. Ook is de aard van functieverandering, nevenactiviteit of niet-agrarische bedrijvigheid van belang. Bij de toetsing zal ook de
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nadere uitwerking van de kernkwaliteiten binnen het streekplangebied worden betrokken (zie bijlage 1). Onderstaande opsomming is niet limitatief, er zijn andere vormen die de ook een bijdrage kunnen leveren aan de ruimtelijke kwaliteit. Van belang is dat er in alle gevallen gebruik wordt
gemaakt van maatwerk. Voorbeelden van het basispakket-plus zijn opgenomen in bijlage 3.
Natuurontwikkeling
Natuurontwikkeling als kwaliteitsbijdrage kan bijvoorbeeld de aanleg van nieuwe landschapselementen betreffen zoals poelen of beplanting. Natuurontwikkeling kan aansluiten op de gebiedskarakteristieken en ter plaatse aanwezige waarden. Hierbij wordt uitgegaan van de gemeentelijke Landschapsontwikkelingsplannen en/of Landschapsbeleidsplannen.
Verbetering publieke functies
Bij het verbeteren van publieke functies kan de openbare toegankelijkheid van het buitengebied
worden verbeterd. Bestaande problemen en knelpunten in de infrastructuur kunnen worden
aangepakt. Ook kunnen recreatieve voorzieningen in de vorm van fiets- of wandelpaden worden
aangelegd. Hierbij wordt aangesloten op recreatie en toerisme als speerpunt van beleid.
Terugbrengen cultuurhistorie
In het verleden zijn onder meer door schaalvergroting in de landbouw veel cultuurhistorische
relicten verloren gegaan; het betreft hierbij onder meer percellering maar ook objecten op een
agrarisch erf. Via het basispakket-plus kunnen deze cultuurhistorische relicten (zoals houtsingels, het terugbrengen van een historisch kerkpad, maar ook gebouwen) terug worden gebracht
in het landschap.
Ruimte voor waterberging
Ruimte voor waterberging is van belang voor de opvang van water tijdens piekmomenten (bij
veel neerslag). Door ruimte voor waterberging te creëren kan water ter plaatse worden opgevangen en kan het in de bodem infiltreren. Hierdoor hoeft neerslagwater niet te worden afgevoerd, waardoor op andere locaties problemen kunnen ontstaan. Ruimte voor waterberging kan
in veel gevallen samengaan met de realisatie van nieuwe natuur. Mogelijkheden voor waterberging liggen met name in lager gelegen gebieden, bijvoorbeeld langs de IJssel of langs de
Randmeerkust.

5.6.3. Overige voorwaarden
Behalve het versterken van de ruimtelijke kwaliteit via het basispakket of basispakket-plus, dienen alle nieuwe initiatieven te voldoen aan de volgende overige voorwaarden:
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Geen nadelige gevolgen voor waarden en functies in de omgeving
Er mag door de functieverandering geen nadelige invloed worden uitgeoefend op reeds aanwezige agrarische bedrijven en woningen en andere functies als scholen, campings, nietagrarische bedrijven et cetera.
Tevens mogen waarden (ecologie, landschap, cultuurhistorie, archeologie en hydrologie) in de
omgeving niet onevenredig geschaad worden. Een groot deel van de Veluwe is aangewezen
als vogel- en habitatrichtlijngebied. Mede gezien de externe werking van de werking van de vogel- en habitatrichtlijn moet de ligging van dit gebied worden meegenomen in de planvorming.
Bestaande infrastructuur moet voldoen en verkeersaantrekkende werking mag niet onevenredig zijn
De nieuwe activiteit mag geen verzwaring van de infrastructuur (verharding, verbreding) vereisen en de verkeersaantrekkende werking mag niet onevenredig toenemen.
Parkeren dient op eigen erf plaats te vinden
Aangetoond moet worden dat op het eigen erf voldoende ruimte is gereserveerd voor het parkeren van voertuigen. Voorkomen moet worden dat er langs de (openbare) weg wordt geparkeerd
en op deze wijze overlast ontstaat voor omwonenden en/of onveilige verkeerssituaties ontstaan.
Buitenopslag is niet toegestaan
Vanwege de landschapsontsierende werking bestaat er geen mogelijkheid voor buitenopslag.
Voor sommige bedrijfstypen is voor een efficiënte bedrijfsvoering buitenopslag soms niet te vermijden. Deze kan worden beperkt tot maximaal 100 m².
Gemeentelijk beleid
Door de diverse gemeenten is op verschillende onderdelen specifiek beleid ontwikkeld. Een
nieuw initiatief dient aan deze voorwaarden te voldoen. Hierbij kan onder meer gedacht worden
aan het welstandsbeleid.
De bedrijfswoning moet worden gehandhaafd
Er is geen mogelijkheid de bestaande woning los te koppelen van de voormalige agrarische bedrijfsgebouwen bij functieverandering. De eenheid van het erf moet worden behouden.
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registratiefase
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Vergunning

WRO art 15/11

•Overeenkomst.

•Landschappelijke inpassing

WRO art. 15/11

•Basispakket-plus;

•Behoud karakteristieke
bebouwing;

•Verplicht basispakket;

Extra investering ruimtelijke
kwaliteit:

•Sloop;

•Verkleining bebouwingsvlak;

Ondernemer: Inrichtingsplan

Initiatief past in aanvullende
regeling (maatwerk)

•Aard initiatief + locatie
(sloop, maatvoering,
waarden, milieu etc)

•Ligging (functies en waarden
in nabijheid);

Gemeente: afweging op
hoofdlijnen
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Initiatief past in algemene
regeling

Initiatiefnemer:
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afbouwen

verplaatsen

Processchema functieverandering

Afbeelding 6.1.

Nee, initiatief kan niet
worden toegelaten

aanpassen

6.
6.1.

Proces en regelgeving
Proces

Iedere procedure start bij een concreet initiatief. Bij iedere aanvraag zijn in het gehele traject tot
aan vergunningverlening de volgende drie fasen te onderscheiden:
1. Oriëntatiefase;
2. Registratiefase;
3. Formele procedure.
In deze paragraaf zijn deze fasen nader uitgewerkt. In afbeelding 6.1. zijn deze fasen schematisch weergegeven.
Oriëntatiefase
De procedure start met een concrete aanvraag van een initiatiefnemer die gebruik wil maken
van de mogelijkheden van functieverandering. Wanneer de initiatiefnemer met de aanvraag bij
de gemeente komt, maakt deze een afweging op hoofdlijnen. Hierbij wordt gekeken naar de
volgende aspecten:
Ligging initiatieflocatie
1. Welke functies liggen in de nabije omgeving? Ondervinden nabijgelegen functies hinder van
de functiewijziging?
De aard en omvang van nabijgelegen functies staan in het vigerend bestemmingsplan.
2. Binnen welk gebiedstype ligt de initiatieflocatie/ welke waarden (ecologisch, hydrologisch,
landschappelijk, cultuurhistorie etc.) liggen er in de omgeving? Informatie hierover staat in
het landschapsontwikkelingsplan, monumentenlijst, MIP, archeologische waardenkaart,
waterhuishoudingsplan en dergelijke.
Aard van het initiatief en de initiatieflocatie
1. Hergebruik of sloop en nieuwbouw; is hergebruik van bestaande schuren mogelijk?
2. Sloop; wordt de vereiste hoeveelheid aan bebouwing gesloopt?
3. Wat is de maatvoering van de nieuwe gebouwen?
4. Waarden; hoe verhoudt het initiatief zich tot de aanwezige waarden? Zijn er reeds aanvullende onderzoeken uitgevoerd? Is er sprake van cultuurhistorisch waardevolle bebouwing?
5. Milieu; zijn nadere onderzoeken nodig (geluid, luchtkwaliteit, bodem et cetera) voor realisatie van het initiatief?
Op basis van de quickscan van de ligging van de initiatieflocatie en de aard van het initiatief
maakt de gemeente een afweging waarbij de volgende mogelijkheden bestaan:
a. Initiatief past in de algemene regeling;
b. Initiatief past in de aanvullende regeling (maatwerk);
c. Initiatief past niet binnen deze regelingen.
Op basis van deze afweging wordt verder gewerkt in de volgende fase.
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Registratiefase
Bij de drie mogelijkheden dienen de volgende stappen te worden genomen.
Het initiatief past in de algemene regeling
Wanneer het initiatief binnen de algemene regeling past, dient een verplicht basispakket aan
bijdragen ter verbetering van de ruimtelijke kwaliteit te worden genomen. Deze bijdragen staan
beschreven in paragraaf 5.6.1. Wordt hieraan voldaan dan kan de formele procedure worden
gestart.
Het initiatief past in de aanvullende regeling
Wanneer een initiatief niet binnen de algemene regeling, maar wel binnen de kaders van de
aanvullende regeling past, zal een initiatiefnemer extra moeten investeren in de ruimtelijke kwaliteit in en/of aansluitend aan een initiatieflocatie. Dit zal moeten worden aangetoond via een inrichtingsplan.
Wanneer een initiatiefnemer gebruik maakt van de aanvullende regeling dan gelden de voorwaarden uit het verplichte basispakket, alsmede het basispakket-plus. Hierdoor wordt gewaarborgd dat extra wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke kwaliteit van een locatie. De afspraken die
via dit basispakket-plus worden gemaakt, worden vastgelegd in een privaatrechtelijke overeenkomst. Voordat deze overeenkomst is ondertekend door een initiatiefnemer wordt door de
gemeente geen medewerking verleend in de formele procedure. De overeenkomst een bevoegdhedenovereenkomst waarbij het gemeentebestuur planologische medewerking toezegt
(inspanningsverplichting) en de initiatiefnemer zich verplicht de overeengekomen kwaliteitsbijdragen uit te voeren of uit te laten voeren.
Het initiatief past niet in de algemene of aanvullende regeling
Wanneer het initiatief niet past in de algemene of aanvullende regeling, kan een initiatief niet
worden toegelaten. Met een initiatiefnemer kan worden bekeken of een aanpassing van het
plan of een verplaatsing van een locatie tot de mogelijkheden behoort. Wanneer dit het geval is
wordt een nieuw voorstel ingediend, waarna de procedure opnieuw wordt gestart.
Bij een initiatief met algemeen belang bestaat daarnaast de mogelijkheid tot het voeren van een
zelfstandige projectprocedure (artikel 19 WRO).
Formele procedure
Wanneer voldaan wordt aan alle voorwaarden, kan de formele procedure worden opgestart. In
de volgende paragraaf is aangegeven op welke wijze initiatieven juridisch-planologisch in een
bestemmingsplan kunnen worden vastgelegd.

6.2.

Het bestemmingsplan

Realisatie van de diverse initiatieven is mogelijk via een vrijstelling van het bestemmingsplan
(artikel 15 of 19 WRO), een bestemmingsplanwijziging ex artikel 11 WRO of herziening ex
artikel 10 WRO. In deze paragraaf wordt aangegeven op welke wijze de beschreven mogelijk
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heden voor functieverandering, nevenactiviteiten en niet-agrarische bedrijvigheid in een bestemmingsplan kunnen worden vastgelegd. In de tekstkaders is een voorbeeldregeling voor het
bestemmingsplan opgenomen.

6.2.1. Functieverandering
Doordat functieverandering niet mogelijk is binnen de bestemmingsomschrijving kan dit enkel
gebeuren via een bestemmingsplanwijziging (ex artikel 11 WRO) of via een buitenplanse vrijstelling van het bestemmingsplan ex artikel 19 (lid 1) WRO.
Een gemeente kan in het bestemmingsplan een wijzigingsbevoegdheid binnen de agrarische
bedrijfsbestemming opnemen waarmee het mogelijk is de bestemming te wijzigen naar een
woonbestemming of een bedrijfsbestemming. Een voorbeeld hiervan is in het kader opgenomen.
In hoofdstuk 3 is geconstateerd dat verscheidene voormalige agrarische bedrijven in recent
vastgestelde bestemmingsplannen al een woonbestemming hebben gekregen, terwijl veel agrarische opstallen nog aanwezig zijn. Binnen de woonbestemming kan derhalve een vrijstellingsbepaling worden opgenomen voor de bouw van een nieuw woongebouw onder dezelfde
voorwaarden die in onderstaand kader zijn opgenomen. Ditzelfde geldt voor de niet-agrarische
bedrijven. Binnen de bedrijfsbestemming kan een wijzigingsbevoegdheid worden opgenomen
voor een functieverandering naar wonen, met de mogelijkheid om tegen sloop van een bepaald
oppervlakte aan bedrijfsgebouwen een woning/ woongebouw te herbouwen.
Burgemeester en wethouders kunnen met toepassing van artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening het plan wijzigen:
1. teneinde de agrarische bedrijfsbestemming te wijzigen in een woonbestemming en een
aangrenzende gebiedsbestemming en de bouw van een extra woning mogelijk te maken,
mits:
- sprake is van beëindiging van de agrarische bedrijfsvoering;
- minimaal 500 m2 van alle opstallen wordt gesloopt;
- de oppervlakte van een woongebouw(en) niet meer bedraagt dan 50% van de oorspronkelijke bebouwing;
- overtollige bebouwing wordt gesloopt;
- de voorkeursgrenswaarde in acht wordt genomen;
- de wijziging milieuhygiënisch uitvoerbaar is;
- landschappelijke inpassing plaatsvindt.
2. ten einde de agrarische bedrijfsbestemming te wijzigen in een bedrijfsbestemming ten
behoeve van kleinschalige vormen van recreatie, natuur en landschapsbeheer en educatie et cetera (afhankelijk van gebiedstype), mits;
- de activiteit uitsluitend dan wel overwegend wordt uitgeoefend binnen de bestaande
bebouwing (afhankelijk van gebiedstype);
- de oppervlakte aan gebouwen die voor de activiteit wordt aangewend niet meer bedraagt dan p.m. (afhankelijk van gebiedstype);
- overtollige bebouwing wordt gesloopt;
- buitenopslag niet is toegestaan;
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-

-

-

de infrastructuur niet wordt verzwaard;
een (bedrijfs)woning wordt gehandhaafd en het aantal woningen niet toeneemt. Toename van het aantal woningen is wel geoorloofd in geval toepassing wordt gegeven
aan de regeling uit lid 1;
er geen of nauwelijks sprake is van verkeersaantrekkende werking;
geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de milieusituatie, de gebruiksmogelijkheden van de (aangrenzende) gronden of de waarden van de (aangrenzende) gronden;
landschappelijke inpassing plaatsvindt.

Binnen een woonbestemming kan een vrijstellingsbevoegdheid worden opgenomen voor ruimere mogelijkheden voor bijgebouwen bij hobbyboeren (waarbij de omvang van de activiteiten
geen agrarische bestemming rechtvaardigt). Een voorbeeld hiervan staat in onderstaand kader.
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd vrijstelling te verlenen van het bepaalde in p.m.
Voor vermeerdering van de toegestane oppervlakte ten behoeve van een agrarisch hobbybedrijf tot ten hoogste 200 m2, mits de noodzaak is aangetoond en het bouwperceel, eventueel
in combinatie met de daaraan grenzende en daarmee één eigendomseenheid vormende
gronden, een (gezamenlijke) oppervlakte heeft van ten minste 5.000 m2, en de belangen van
gebruikers dan wel eigenaren van aangrenzende gronden en/of (agrarische) bedrijven niet
onevenredig worden geschaad.

6.2.2. Nevenactiviteiten
Nevenactiviteiten kunnen in een bestemmingsplan binnen de agrarische bedrijfsbestemming bij
recht worden toegestaan. De aard en maatvoering van de activiteiten wordt in de bestemmingsomschrijving vastgelegd.
Bestemmingsomschrijving
De gronden met de agrarische bedrijfsbestemming zijn mede bestemd voor agrarische nevenactiviteiten ten behoeve van p.m. (afhankelijk van gebiedstype) mits:
1. de activiteit plaatsvindt binnen de bedrijfsgebouwen en tot een oppervlakte van niet meer
dan p.m. (afhankelijk van gebiedstype);
2. de activiteit ondergeschikt is aan de agrarische activiteit;
3. detailhandel niet plaatsvindt anders dan de verkoop van op eigen bedrijf geproduceerde
producten of streekproducten;
4. geen buitenopslag plaatsvindt ten behoeve van de nevenactiveiten.
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Boven de bij recht toegestane maat kan via vrijstelling (ex artikel 15 WRO) ruimere mogelijkheden worden geboden. Dit is in het volgende kader opgenomen.
Burgemeester en wethouders kunnen vrijstelling verlenen van het bepaalde in p.m.:
1. ten behoeve van nevenactiviteiten die zich richten op natuur- en landschapsbeheer en
educatie en/of recreatie (activiteiten afhankelijk van gebiedstype) binnen de bedrijfsgebouwen en tot een oppervlakte van niet meer dan 25% van de vloeroppervlakte van de
bedrijfsgebouwen, de bedrijfswoning uitgezonderd, tot niet meer dan p.m. m2 (afhankelijk
van gebiedstype);
2. ten behoeve van de verkoop van niet op het eigen bedrijf geproduceerde streekgebonden
producten met dien verstande dat er sprake dient te zijn van kleinschaligheid en dat de
basis van de verkoop wordt gevormd door op het eigen bedrijf geproduceerde producten
en met dien verstande dat de oppervlakte ten behoeve van deze functie niet meer dan
50 m2 mag bedragen.

6.2.3. Niet agrarische bedrijven
De niet-agrarische bedrijven krijgen in het bestemmingsplan een bedrijfsbestemming. In de
doeleindenomschrijving kan de aard van de activiteiten worden vastgelegd en in de bouwvoorschriften de toegestane maximale oppervlakte.
Via een vrijstelling (ex artikel 15 WRO) kunnen ruimere ontwikkelingsmogelijkheden worden geboden. Deze ontwikkelingsmogelijkheden verschillen naar de aard van het gebied (de gebiedsbestemming) waarbinnen het bedrijf gelegen is.

6.3.

Overeenkomst

Naast regeling in het bestemmingsplan worden gemaakte afspraken tussen initiatiefnemer en
een gemeente in een privaatrechtelijke overeenkomst vastgelegd. Het gaat hierbij om zaken die
niet in het bestemmingsplan kunnen worden geregeld, zoals de borging van de tegenprestatie
(kwaliteitsverbetering) bij nieuwe gebouwen in de omgeving, hoe en binnen welke termijn die
gerealiseerd worden, de instandhouding en het onderhoud ervan, welke sancties zijn verbonden
aan niet-nakoming en dergelijke.
De overeenkomst is een onderdeel van de belangenafweging die plaatsvindt bij het besluit tot
medewerking van een initiatief bij de aanvullende regeling. Indien geen overeenstemming wordt
bereikt over de kwaliteitsverbetering en daarmee de uitvoerbaarheid van het initiatief niet is
aangetoond, zal het bestuur een negatief besluit over planologische medewerking nemen.
De overeenkomst dient voldoende duidelijk en goed gemotiveerd te zijn. In geval van een kwaliteitsverbetering via bijvoorbeeld de ontwikkeling van nieuwe natuur dient een inrichtingsplan
ingediend te worden. Bij dit inrichtingsplan dient tevens aangegeven te worden hoe de nieuw
aangelegde elementen beheerd worden. In de overeenkomst wordt een boeteclausule en de
termijn van realisatie opgenomen.

april 2007.
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Bijlagen
bij de streekplanuitwerking

1.

Kernkwaliteiten
Provinciale waardevolle landschappen

Noordelijke IJsselvallei
♦
♦

♦

♦

♦
♦

Gave gradiënt en ensemble kom- oeverwal- uiterwaard.
Karakteristiek grootschalig open komgebied met weidebouw doorsneden door lange zuidnoord lopende weteringen.
Fijnmazig rechthoekige verkaveling haaks op weteringen, boerderijen in linten langs de weteringen, weinig bebouwing.
Karakteristieke kleinschalige oeverwal met afwisseling van buurtschappen en verspreide
bebouwing, grasland en bouwland, onregelmatige blokverkavelingen en houtsingels tussen
de landwegen.
Vrij uitzicht vanaf de dijk over het binnendijkse landschap.
Rust, ruimte, donkerte.

Oosterwolde (Oldebroek)
♦

♦
♦

♦

♦

♦
♦
♦

Gradiënt van Veluwe naar Randmeer: van besloten boslandschap via kleinschalig met
houtwallen naar zeer open weidegebied ten noorden van Oosterwolde.
Abrupte overgang van stuifzand en stuifzandbebossing naar veen- en broekontginningen.
Karakteristieke veenontginningen ten noorden en zuiden van de Zuiderzeestraatweg met
strokenverkaveling. In het zuidelijk deel hiervan houtwallen en opvallende lanen (met lichte
lintbebouwing).
Zeer open weidegebied ten noorden van Oosterwolde met karakteristieke slagenverkaveling
en weidebouw; dicht slotenpatroon, weinig wegen, weinig bebouwing, wel boerderijen op
pollen.
Smalle dekzandrug bij Oostendorp en Oosterwolde kent onregelmatige en kleinschalige
blokverkaveling met grasland en bouwland, in contrast met omliggend veenontginnings- en
kleigebied.
Relicten van wildwallen (middeleeuws) bij bosrand en waardevolle open essen.
Vier markante landgoederen in gradiënt.
Rust, ruimte, donkerte in de polder Oosterwolde.

Randmeerkust agrarisch
♦

♦

♦

♦
♦

Zichtbare beeldbepalende gradient van stuwwal naar Randmeer: bos- open essen- strokenverkaveling- blokverkaveling op strandwallen; van besloten boslandschap via kleinschaligheid naar grootschalig open; de overgang is eerst stijl, daarna geleidelijk.
Karakteristieke open veenweidegronden met een groot aantal zuid- noord stromende sloten
en laaglandbeken; van hieruit zicht op de bossen van Flevoland en het Veluwemassief.
Kleinschalige flank van het Veluwemassief met dorpen en buurtschappen, houtwallen en
grasland.
Lintbebouwing parallel aan de hoogtelijnen.
Enkele landgoederen in de strokenverkaveling vormen mooie ensembles.

♦

♦

Relatief gaaf ontwaterings-, ontsluitings- en verkavelingspatroon; regelmatig in het veenlandschap, onregelmatig in kleilandschap, het vroegmiddeleeuws ontginnningslandschap bij
Doornspijk en Wessinge springt eruit.
Rust, ruimte en donkerte in veengebied.

Veluwemassief
♦
♦

♦
♦
♦
♦
♦
♦

♦

♦

De groene long van Nederland.
Stuwwal met grootschalige afwisseling van open heide, gesloten bos, uitgestrekt open stuifzand en vennen, agrarische enclaves. Deze afwisseling is in het westelijk deel sprekender
dan in het oostelijke.
Rijk aan aardkundige kwaliteiten (vooral het reliëf).
Afwezigheid van oppervlaktewater met uitzondering van de vennen.
Weinig bebouwing.
Het oostelijk deel is door niet-opengesteld grootgrondbezit matig toegankelijk.
Karakteristieken en cultuurhistorisch waardevolle open essen op de flanken.
Een 'antropogene' leegte van nu met een schatkamer van cultuurwaarden van toen: landgoederen, grafheuvels, boerderijen et cetera.
Rijke variatie aan (cultuurhistorisch bepaalde) soorten bos: van zeer oude loofboscomplexen tot rechtlijnig verkaveld productiebos en recent ontwikkeld 'oerbos' met begrazers.
Rust, ruimte, donkerte.

Wiggen Oost-Veluwe
♦
♦

♦

♦

♦
♦
♦

Beleefbaar deel van de gradiënt van Veluwe naar IJssel.
Fraai kleinschalig mozaïeklandschap: afwisseling van weide en akkerland, uitlopers va bossen van de Veluwe, bosschages.
Diversiteit aan bebouwingsvormen: dorpen langs de straatweg, buurtschappen, linten en
verspreid.
Micoreliëf: oost-west gerichte smeltwaterruggen met ertussen beekjes, steilrandjes en bolliggende landbouwgronden.
De flank wordt doorsneden door talrijke west-oost stromende sprengen en beken.
Openheid van gave essen en veen-, broek- en heideontginningen.
Rijk cultuurhistorisch erfgoed, zoals de sprengen, watermolens, zichtbare prehistorische akkercomplexen nabij Schaveren, waardevolle open essen, landgoederen.

De Veldbeek
♦

♦

♦
♦
♦
♦

Kleinschalige afwisseling van (natte) natuur, heide, bos, weiden en landgoederen als overgang van het gesloten Veluwelandschap naar openheid in het westen.
Microrelief door dekzandruggen, natuurlijke beekloop, waardevolle open essen en gaaf
broekgebied.
Waardevolle verdroogde middeleeuwse veenontginning (in de zuidwesthoek).
Weinig bebouwing.
Zeer karakteristiek rechthoekig wegenpartroon (Appelsche en Kuishaarsche heide).
Rust, ruimte en donkerte.

Arkemheen
♦
♦
♦
♦
♦

Extreme openheid: zeer weinig bebouwing en opgaande elementen.
Deels grillige, deels regelmatige, verkaveling met herkenbare oude veenontginningsrichting.
Kronkelende sloten (voormalige kreken).
Gebruik als grasland, hoog waterpeil.
Oude hoeven op terpen aan de rand.

2.

Beleid Streekplan Gelderland 2005

Functieverandering
Met het provinciaal ruimtelijk beleid wil de provincie bijdragen aan verbetering van de ruimtelijke
kwaliteit. De provincie Gelderland wil bevorderen dat vrijkomende gebouwen op een goede wijze kunnen worden (her)gebruikt. Door functieverandering kan tegemoet worden gekomen aan
de aanwezige behoefte aan wonen en werken in het buitengebied, zonder daarvoor extra bouwlocaties toe te voegen.
De doelen van het provinciaal ruimtelijk beleid voor functieverandering van gebouwen in het buitengebied zijn de volgende:
♦
Land- en tuinbouwbedrijven de mogelijkheid geven niet-agrarische nevenfuncties te vervullen.
♦
De behoefte aan landelijk wonen en in tweede instantie werken accommoderen in vrijgekomen gebouwen in het landelijk gebied. Hiermee kan een impuls worden gegeven aan de
leefbaarheid en vitaliteit van het landelijk gebied.
♦
Niet-agrarische bedrijvigheid die gebonden is aan de kwaliteiten en de functies van dat buitengebied ruimte bieden.
♦
Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit door vrijgekomen gebouwen te hergebruiken en door
per bouwperceel waar functieverandering plaatsvindt de resterende vrijgekomen gebouwen
te slopen.
Functieverandering van gebouwen in het buitengebied moet bijdragen aan een impuls voor de
leefbaarheid, vitaliteit en ruimtelijke kwaliteit van het buitengebied. Het bewerkstelligen van omgevingskwaliteit en verbetering van publieke voorzieningen kan op twee schaalniveaus worden
bereikt: op locatieniveau en op gebiedsniveau. Dit zal zijn vertaling moeten krijgen in een door
Gedeputeerde Staten geaccordeerde regionale beleidsinvulling voor functieverandering.
Voor functieverandering waarbij nieuwe wooneenheden worden gecreëerd of nieuwe bedrijfsactiviteiten worden opgezet gelden de volgende algemene voorwaarden:
♦
functieverandering is alleen van toepassing op fysiek bestaande, legale vrijgekomen (en
ook vrijkomende) gebouwen die gelegen zijn in het buitengebied;
♦
de functieverandering van gebouwen wordt geëffectueerd door bestemmingswijziging van
het gehele voormalige perceel en verkleining van het bouwvlak;
♦
met functieverandering van vrijgekomen gebouwen in het buitengebied wordt de bedrijfsontwikkeling van agrarische bedrijven in de omgeving niet belemmerd;
♦
functieverandering van vrijgekomen gebouwen mag niet leiden tot knelpunten in de verkeersafwikkeling; mocht dit zich voordoen dan is het veroorzakersbeginsel van toepassing;
♦
met beeldkwaliteitsplannen wordt door de gemeenten de verschijningsvorm van de functieveranderingen afgestemd op de omgeving;
♦
overtollige bebouwing wordt gesloopt met uitzondering van monumentale en karakteristieke
gebouwen;
♦
voor glastuinbouwbedrijven geldt het beleid voor functieverandering alleen buiten de concentratiegebieden in de Bommelerwaard en Huissen-Bemmel en begrensde clusters.
Bovendien geldt voor deze sector het aanvullende uitgangspunt dat op elk vrijgekomen perceel alle glasopstanden worden gesloopt. Bij de beëindiging of verplaatsen van glastuinbouwbedrijven mag 100% van de bedrijfsgebouwen van functie veranderen naar wonen of

♦

werken onder de algemene randvoorwaarden die daarvoor gelden. Onder bedrijfsgebouwen
verstaat de provincie die gebouwen die niet voor de primaire teelt bedoeld zijn maar ondersteunend daaraan;
in het groenblauwe raamwerk en in de extensiveringsgebieden kan het verplaatsen van (intensieve) veehouderijbedrijven van provinciaal belang zijn. Om dergelijke verplaatsingen
mogelijk te maken kan worden afgeweken van de algemene randvoorwaarden.

Wonen is een geschikte vorm van (her)gebruik van vrijgekomen gebouwen in het buitengebied.
Mede in het kader van de provinciale woonbeleid verlangt de provincie dat gemeente de regionale behoefte aan landelijk wonen in beginsel in vrijkomende gebouwen in het buitengebied
accommoderen. Bij functieverandering kan hergebruik van de aanwezige gebouwen met meerdere wooneenheden plaatsvinden. De wooneenheden komen zoveel mogelijk in één gebouw,
en hoogstens in twee gebouwen die bij elkaar staan. Met de meerdere wooneenheden per gebouw kan gedifferentieerd worden voorzien in de regionaal aanwezige kwalitatieve woonbehoefte. Er wordt uitgegaan van een reductie van tenminste 50% van de bebouwing (alle opstallen,
exclusief de bedrijfswoning) per bestemmingswijziging. Het resterend oppervlak aan gebouwen
kan worden hergebruikt voor wonen. De gebouwen die niet voor wonen en bijgebouw worden
hergebruikt dienen te worden gesloopt. Als hergebruik van de aanwezige gebouwen voor wonen niet mogelijk is, kan na sloop van alle bedrijfsgebouwen vervangende nieuwbouw plaatsvinden in de vorm van meerdere wooneenheden in één gebouw, met een omvang van maximaal 50% van de gesloopte bebouwing.
Omdat niet-agrarische werkfuncties de vitaliteit van het landelijk gebied verhogen wil de provincie functieverandering naar kleinschalige vormen van niet-agrarische bedrijvigheid mogelijk maken. Als kleinschalige bedrijvigheid in het buitengebied op passende schaal van start gaat, kan
de vraag naar uitbreiding leiden tot een niet-passende omvang en impact. Daarom wordt voor
niet-agrarische bedrijvigheid een maximum gehanteerd van 500 m² vloeroppervlak per locatie.
De resterende vrijgekomen gebouwen worden gesloopt.
Naast de algemene randvoorwaarden gelden bij deze functieverandering dat er geen detailhandel mogelijk is (behalve op het bedrijf zelf gemaakte producten), dat er geen aanzienlijke verkeersaantrekkende werking optreedt en dat buitenopslag niet is toegestaan. Vervangende
nieuwbouw is niet mogelijk bij functieverandering naar werken.
Niet-agrarische bedrijvigheid kan effect hebben op de wezenlijke kenmerken en waarden van
de omgeving. Daarom staat in het groenblauwe raamwerk functieverandering naar gebiedsgebonden functies voorop.
Nevenfuncties op bestaande agrarische bedrijven
Het is mogelijk om voor agrarische bedrijven in bestemmingsplannen te regelen dat bij recht
maximaal 25% van het bebouwd oppervlak tot een maximum van 350 m² van de bedrijfsgebouwen te gebruiken is voor niet-agrarische nevenfuncties. Randvoorwaarde is dat de nevenfunctie qua oppervlak en inkomensvorming ondergeschikt moet blijven aan de hoofdfunctie.
Maatregelen ter kwaliteitsverbetering hoeven niet te worden toegepast bij bedrijfsmatige nevenfuncties op agrarische bedrijven. Wel gelden als voorwaarden dat er geen aanzienlijke

verkeersaantrekkende werking optreedt en dat er geen detailhandel plaatsvindt anders dan verkoop van lokaal geproduceerde agrarische producten. Voor nevenfuncties is buitenopslag niet
toegestaan.
Niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied
Bij het vestigen van niet-agrarische bedrijvigheid gaat de voorkeur van de provincie uit naar
hergebruik van vrijgekomen gebouwen in het buitengebied. Voor bedrijfsvestiging op een
nieuwe bouwlocatie in het buitengebied is een bestemmingsplanherziening nodig. In het groenblauwe raamwerk zijn nieuwe bouwlocaties voor de vestiging van niet-agrarische bedrijvigheid
niet mogelijk als er geen relatie is met de gebiedsfuncties. Ook in het multifunctionele gebied en de waardevolle landschappen als onderdeel daarvan- zijn de gebiedsfuncties medebepalend
voor de vestigingsmogelijkheden op nieuwe bouwlocaties.
Voor uitbreiding van bestaande niet-agrarische bedrijvigheid in het buitengebied geldt een
maximum van 20% van het bebouwd oppervlak per planperiode tot maximaal 375 m².

3.

Voorbeelden functieverandering

Veluwemassief (EHS)

Kernkwaliteiten van het landschap



Rust, ruimte en donkerte.

het dorp.

Weinig bebouwing buiten de stedelijke structuur van

structuren, bos en agrarische enclaves.

Grootschalige afwisseling tussen open en gesloten




De groene long van Nederland.



Kenmerken

Veluwemassief (EHS)

Huidige situatie
Totaal opp. bebouwing: 2538 m2.
Waaronder het woonhuis: 120 m2.

•
•

Toegangsweg

Woonhuis

Bossen

Schuur en/of
stallen

Totaal opp. kavel: 9025 m2.

•

Kerngegevens in m2:

Veluwemassief (EHS), algemene regeling

Uitzicht op de
omgeving

Trapveldje,
Extensief grasland

Uitwerking variant 1
Totaal opp. te slopen: 2097 m2
Bijdragen ruimtelijke kwaliteit:




Extensief grasland.

Behouden van de bestaande bebouwing.
Rijdend onder een bomenlaan op weg naar huis.
Kleinschalige afwisseling tussen open & gesloten.
Enkele losse bomengroepen op de erven.





Woonhuis en
bijgebouw

Losse
boomgroepen

Gazon

Bomenlaan

1 woongebouw
met 3 wooneenheden



WONEN IN HET GROEN.



aansluitend aan besloten landschap

Plaatsen van losse boomgroepen,

Totaal opp. bebouwing: 441 m2.





Totaal opp. kavel: 9025 m2.



KERNGEGEVENS IN M2:

Veluwemassief (EHS), algemene regeling

Visualisatie
Uitwerkingen

Veluwemassief (EHS), algemene regeling

Uitzicht op de
omgeving

Trapveldje

Uitwerking variant 2

Pp

Behouden van de bestaande bebouwing.
Wonen en werken in het groen, kantoor aan huis.
Een hostel en een eetruimte voor de recreant.
Rijdend onder en tussen een bomenlaan.
Gezamenlijk parkeren.
Een open plek in de bossen.








WONEN, WERKEN EN RECREËREN IN HET GROEN.

Woning en
bijgebouw
Lage beplanting

Losse
boomgroepen

Gazon

Toegangsweg

Hostel en bijv.
eetzaal

Plaatsen van extra losse boomgroepen.

Bijdragen ruimtelijke kwaliteit:



Minder bebouwing, meer groen

Totaal opp. te slopen: 1849 m2





Totaal opp. bebouwing: 569 m2.





Totaal opp. kavel: 9025 m2.



KERNGEGEVENS IN M2:

Veluwemassief (EHS), algemene regeling

Visualisatie

Veluwemassief (EHS), aanvullende regeling

Uitzicht op de
omgeving

Extensief grasland

Uitwerking variant 3

Rijdend onder de bomen op weg naar huis.



Landschappelijke aanvulling met bossen.

Wonen in het bos.




Behouden van de bestaande bebouwing.



WONEN IN DE BOSSEN

Gazon

Woonhuis

Toegangsweg

Woonhuis

Aanvulling
bosstructuur

Aanvullen van het bestaande bos.

Bijdragen ruimtelijke kwaliteit:


afwisseling open/ gesloten

Totaal opp. te slopen: 2197 m2





Totaal opp. bebouwing: 341 m2.





Totaal opp. kavel: 9025 m2.



KERNGEGEVENS IN M2:

Veluwemassief (EHS), aanvullende regeling

Visualisatie

Veluwemassief (EHS)

Open/ gesloten

Referentiebeelden

Tuinidee

Recreatie

Woonhuis idee

Open weidegebied (waardevol landschap)

Kernkwaliteiten van het landschap



Karakteristieke slagenverkaveling en weidebouw;



Rust, ruimte en donkerte in de polder.

bebouwing, wel boerderijen op pollen.

dicht slotenpatroon, weinig wegen, weinig

Zeer open weidegebied.



Kenmerken

Open weidegebied (waardevol landschap)

Weiland

Huidige situatie

Landbouw

Waaronder het woonhuis: 100 m2.

Totaal opp. bebouwing: 900 m2.




Totaal opp. kavel: 5258 m2.



KERNGEGEVENS IN M2:

Losse
boomgroepen

Woonhuis

Schuur en/of
stallen

Houtwal

Weiland

Landbouw

Open weidegebied (waardevol landschap), aanvullende regeling

Uitzicht op de
omgeving

Uitwerking variant 1

Totaal opp. te slopen: 586 m2
Bijdragen ruimtelijke kwaliteit:

•
•

omgeving.

Losse boomgroepen aansluitend op de 		

op de omgeving

Genieten van de natuur in een passende

•

Enkele losse bomengroepen op de erven.

omgeving.

Openheid en vele zichtassen.

•

•

Behouden van de bestaande bebouwing.

•

wonen in de openheid.

•

Houtwallen aanvullen en laten aansluiten

Totaal opp. bebouwing: 314 m2.

•

•

Totaal opp. kavels: 5258 m2.

•

Kerngegevens in m2:

Woonhuis en
bijgebouw

Toegangsweg

Woonhuis en
bijgebouw

Losse boomgroepen

Houtwal

Weiland

Weiland,
extensief grasland

Landbouw

Open weidegebied (waardevol landschap), algemene regeling

Uitzicht op de
omgeving

Uitwerking variant 2

Totaal opp. te slopen: 549 m2
Bijdragen ruimtelijke kwaliteit:

•
•

Weiland geeft openheid.

omgeving.

Losse boomgroepen aansluitend op de 		

op de omgeving.

Behouden van de bestaande bebouwing.
Kleinschalig wonen & werken.
Genieten en werken in een rustige omgeving.
Oneindige zichtlijnen.

•
•
•
•

wonen en werken in de openheid.

•

•

Houtwallen aanvullen en laten aansluiten

Totaal opp. bebouwing: 351 m2.

•

•

Totaal opp. kavel: 5258 m2.

•

Kerngegevens in m2:

Losse
boomgroepen

Toegangsweg

Woonhuis

Kantoor,
recreatie etc.

Bijgebouw

Houtwal

Extensief
grasland met
waterberging

Landbouw

Open weidegebied (waardevol landschap), algemene regeling

Weiland

Uitzicht op de
omgeving

Uitwerking variant 3

Totaal opp. te slopen: 635 m2
Bijdragen ruimtelijke kwaliteit:

•
•

Extensief grasland met waterberging.

Behouden van de bestaande bebouwing.
Openheid, natuur en bossen.
Extensief grasland rond de sloot.
Kleinschalig wonen.

•
•
•
•

Natuurlijk wonen.

•

op de omgeving.

Houtwallen aanvullen en laten aansluiten

Totaal opp. bebouwing: 265 m2.

•

•

Totaal opp. kavel: 5258 m2.

•

Kerngegevens in m2:

Woongebouw met 2
wooneenheden

Toegangsweg

Woonhuis en
bijgebouw

Losse
boomgroepen

Houtwal

Open weidegebied (waardevol landschap)

Sloot met ecologische berm

Referentiebeelden

Houtwal

Woonhuis idee

Tuinidee

Enkele losse boomgroepen

Randmeerkust (waardevol landschap)

Kernkwaliteiten van het landschap









Rust, ruimte en donkerte in het veengebied.

verkavelingspatroon; regelmatig in het landschap.

Relatief gaaf ontwaterings-, ontsluitings- en

Veluwemassief.

Zicht op de bossen van Flevoland en het

laagbeken, met houtwallen en grasland.

groot aantal zuid- noord stromende sloten en

Karakteristiek open veenweidegronden met een

Kenmerken

Randmeerkust (waardevol landschap)

Sloot

Huidige situatie
Totaal opp. bebouwing: 1532 m2.
Waaronder het woonhuis van 90 m2.




Schuur en/of
stallen

Houtwal

Bomenrij

Woonhuis

Totaal opp. kavel: 7132 m2.



KERNGEGEVENS IN M2:

Randmeerkust (waardevol landschap), algemene regeling

Losse
boomgroepen

Sloot

Starterswoningen

Houtwal

Uitwerking variant 1

Trapveldje,
speelveldje

Totaal opp. te slopen: 1158 m2.



omgeving.

Behouden van de bestaande bebouwing.
Openheid en karakteristieken houtwallen.
Privacy zonder de omgeving aan te tasten.
Wonen in de volle rust.






Toegangsweg

Woonhuis en
bijgebouw

Losse boomgroepen doortrekken naar de

sluiten op de omgeving.

Houtwallen doortrekken en aan laten

WONEN IN HET OPEN GEBIED.





Bijdrage ruimtelijke kwaliteit:

Totaal opp. bebouwing: 374 m2.




Totaal opp. kavel: 7132 m2.



KERNGEGEVENS IN M2:

Intensief
grasland

Randmeerkust (waardevol landschap), aanvullende regeling

Losse
boomgroepen

Sloot

Woonhuis

Kantoor,
douches

Boerderij
camping

Houtwal

Uitwerking variant 2
Totaal opp. te slopen: 1102 m2.
Bijdrage ruimtelijke kwaliteit:




Bomenrij

Toegangsweg

verspreid over de omgeving.

Losse boomgroepen op de camping en

Behouden van de bestaande bebouwing.
Wonen en werken in een zeer rustige omgeving.
Openheid en karakteristieken houtwallen.
Parkeren verstopt achterin.






WONEN EN WERKEN IN HET OPEN GEBIED.



sluiten op de omgeving.

Houtwallen doortrekken en aan laten

Totaal opp. bebouwing: 430 m2.





Totaal opp. kavel: 7132 m2.



KERNGEGEVENS IN M2:

Randmeerkust (waardevol landschap), aanvullende regeling

Extensief
grasland

Sloot

Houtwal

Toegangsweg

Uitwerking variant 3
Totaal opp. te slopen: 1232 m2.
Bijdrage ruimtelijke kwaliteit:




in de omgeving.

Bomenrij

Losse
boomgroepen

Vlonderpad,
educatiepad

recreatiemogelijkheden op het terrein en

Extensief grasland met waterberging en

Behouden van de bestaande bebouwing.
Wonen in een groene, rustige omgeving.
Natuur aan alle kanten.





GRASLAND.

WONEN TUSSEN DE HOUTWALLEN EN HET



sluiten op de omgeving.

Houtwallen doortrekken en aan laten

Totaal opp. bebouwing: 300 m2.





Totaal opp. kavel: 7132 m2.



KERNGEGEVENS IN M2:

Campeerboerderij

Vlonderpad

Losse boomgroepen

Randmeerkust (waardevol landschap)

Referentiebeelden

Waterberging

Houtwal

Zwermgebied (zoekzone landschappelijke versterking)

Kernkwaliteiten van het landschap

Afwisseling van weide en akkerland naar besloten



Diversiteit aan bebouwingsvormen.
Houtwallen langs de landwegen.
Rust, ruimte en donkerte.





boslandschap.

Fraai kleinschalig mozaieklandschap.



Kenmerken

Totaal opp. bebouwing: 2066 m2.

Waaronder het woonhuis van 317 m2.





Zwermgebied (zoekzone landschappelijke versterking)

Totaal opp. kavel: 17085 m2.



KERNGEGEVENS IN M2:

Huidige situatie

Toegangsweg

Woonhuis

Houtwal

Losse
boomgroepen

Rijdend door het bos naar het open veld.

Ruimte voor starters- en/of seniorenwoningen.

Zicht op de omgeving.

Genieten van het zonlicht en de natuur.









Zwermgebied (zoekzone landschappelijke versterking), aanvullende regeling

Behouden van de bestaande bebouwing.



WONEN IN EEN AFWISSELEND LANDSCHAP.

omgeving.

Houtwallen extra en aanluitend op de

Bijdrage ruimtelijke kwaliteit:





Totaal opp. te slopen: 1022 m2.



Extra bos en onderbeplanting.

Totaal opp. aan bebouwing: 1044 m2.





Totaal opp. kavel: 17085 m2.



KERNGEGEVENS IN M2:

Uitwerking variant 1

seniorenwoningen

Starterswoningen

Houtwal

Toegangsweg

Bos

Totaal opp. te slopen: 1115 m2.

Bijdrage ruimtelijke kwaliteit:





omgeving.

Houtwallen extra en aanluitend op de

Rijdend onder een bomenlaan op weg naar



Parkeren half verstopt en vlak in de buurt.

Zicht op de omgeving.





Pp

Zwermgebied (zoekzone landschappelijke versterking), aanvullende regeling

Plek voor een “zorginstelling”.



kantoor.

Behouden van de bestaande bebouwing.



LANDSCHAP.

WONEN EN WERKEN IN EEN AFWISSELEND



en onderbeplanting.

Extra bos, bomenlaan, losse boomgroepen

Totaal opp. aan bebouwing: 951 m2.





Totaal opp. kavel: 17085 m2.



KERNGEGEVENS IN M2:

Uitwerking variant 2

Woonhuis

Bijgebouw

Zorginstelling

Losse
boomgroepen

Onderbeplanting

Bomenlaan

(Speel)bos

Rijdend onder een bomenlaan op weg naar huis.

Plek voor een speelbos.

Zicht op de omgeving.

Woonhuis tussen 2 grote bosstructuren.









Zwermgebied (zoekzone landschappelijke versterking), aanvullende regeling

Behouden van de bestaande bebouwing.



WONEN IN BOSRIJKE OMGEVING.

onderbeplanting.

Extra bos, een bomenlaan en

Bijdrage ruimtelijke kwaliteit:





Totaal opp. te slopen: 1593 m2.



Open/ gesloten.

Totaal opp. aan bebouwing: 473 m2.





Totaal opp. kavel: 17085 m2.



KERNGEGEVENS IN M2:

Uitwerking variant 3

Woonhuis

Zicht op
omgeving

Woonhuis

Onderbeplanting

Bomenlaan

(Speel)bos

Recreatie

Onderbeplanting

Zwermgebied (zoekzone landschappelijke versterking)

Referentiebeelden

(Speel)bos

Houtwal

Ijsselvallei (multifunctioneel platteland)

Kernkwaliteiten van het landschap

Fraai grootschalig mozaieklandschap.
Afwisseling van weide en akkerland.
Open ruimtes met enkele bosschages.
Lintbebouwing langs de wegen.






Kenmerken

Zicht op de
omgeving

Akkerbouw

Ijsselvallei (multifunctioneel platteland)

Sloot

Bomenrij

Schuur/
stallen

Woonhuis

Huidige situatie
Totaal opp. bebouwing: 1868 m2.
Waaronder het woonhuis van 208 m2.




Weiland

Totaal opp. kavel: 5353 m2.



KERNGEGEVENS IN M2:

Zicht op de
omgeving

Ijsselvallei (multifunctioneel platteland), aanvullende regeling

Sloot

Bomenrij

Woonhuis

Toegangsweg

Woonhuis en
bijgebouw

Akkerbouw

Uitwerking variant 1

Boomgaard in de tuin en omgeving.



Behouden van de bestaande bebouwing.
Zicht op de omgeving en niet op de buren.
Afwisseling in het landschap.
Een boomgaard in de tuin en extensief grasland.






WONEN IN DE OPENHEID.

Boomgaard

Weiland met
bloemrijke berm

Versterken van de variatie.

Bijdrage ruimtelijke kwaliteit:


Openheid behouden.

Totaal opp. te slopen: 1474 m2.





Totaal opp. bebouwing: 394 m2.





Totaal opp. kavel: 5353 m2.



KERNGEGEVENS IN M2:

Zicht op de
omgeving

Manege/
dierenpensioen

Sloot en rietzone
doortrekken naar
de omgeving

Ijsselvallei (multifunctioneel platteland), algemene regeling

Sloot

Bomenrij

Toegangsweg

Woonhuis

Akkerbouw

Uitwerking variant 2

Weiland

omgeving.

Sloot en rietzone doortrekken naar de

grond buren.

Rust en ontspanning in het platteland.

van het gebied.

Bevorderen van de recreatie en de leefbaarheid




Behouden van de bestaande bebouwing.



RECREATIE IN EEN PRACHTIGE OMGEVING.



Extra uitbreiding mogelijk door aankoop

Bijdrage ruimtelijke kwaliteit:



Openheid en ruimte voor recreatie.

Totaal opp. te slopen: 1192 m2.





Totaal opp. bebouwing: 676 m2.





Totaal opp. kavel: 5353 m2.



KERNGEGEVENS IN M2:

Ijsselvallei (multifunctioneel platteland), algemene regeling

Sloot

Bomenrij

Toegangsweg

Woonhuis

Akkerbouw

Uitwerking variant 3

Los verspreid
staande bomen

Seniorenwoningen

Gezamelijke tuin

Weiland

Bomenrij laten aansluiten
op de omgeving

omgeving.

Los verspreid staande bomen in de

omgeving.

Een grote tuin met lage beplanting.

Bomenrij laten aansluiten op de omgeving.




Behouden van de bestaande bebouwing.



EEN PRIVEKAVEL OP HET PLATTELAND.



Extra bomenrij laten aansluiten op de

Bijdrage ruimtelijke kwaliteit:


Open/ gesloten.

Totaal opp. te slopen: 1066 m2.





Totaal opp. bebouwing: 802 m2.





Totaal opp. kavel: 5353 m2.



KERNGEGEVENS IN M2:

Ijsselvallei (multifunctioneel platteland)

Referentiebeelden

Boomgaard

Bomen in een open veld

Woonhuis idee

Activiteit mogelijkheden

Zicht op omgeving

4.

Pilot functieverandering Nunspeet

beknopte versie

functieverandering tussen Veluwe en Veluwemeer

BOUWEN BUITEN NUNSPEET
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Samenstelling begeleidingsgroep:
Jan Schreurs, Myra Hagens (gemeente
Nunspeet), Jos van Leussen (Bimo Bouw),
Martijn Goedvolk (provincie Gelderland),
Bert Lankman (Drieklomp Makelaars),
Jeroen Bootsma (Gelders Genootschap)

Deze studie is tot stand gekomen in
opdracht van de gemeente Nunspeet en
mede mogelijk gemaakt door de provincie
Gelderland.

nieuw woonerf

bedrijfserf

oud agrarisch erf

Het vrijkomen van agrarische bebouwing biedt
kansen. Functieverandering van deze gebouwen
kan het buitengebied een nieuwe impuls geven,
en de kwaliteit en vitaliteit van het landelijk gebied
ten goede komen. Uitgangspunt is daarbij het
behoud en hergebruik van karakteristieke woon-

In het buitengebied wonen en werken steeds minder
boeren en steeds meer burgers en buitenlui. Dat
is het landschap aan te zien. Een agrariër heeft
graag zicht op zijn land, dat hij soms al generaties
lang bewerkt. Veel burgers hebben met het land
niet zo’n directe band. Zij toveren het agrarisch
erf om tot een privé-paradijsje, een naar stedelijk
gebruik afgebakend woondomein dat niet zelden
wordt omgeven door coniferen of andere beplanting.
Nieuwe ondernemers nemen hun plek in tussen de
agrarische bedrijven, zoals recreatieondernemers,
paardenhouders en bouwbedrijven. De boerderij
wordt afgebroken en maakt plaats voor een
notariswoning of boerderette.

Het is in Nunspeet als elders in Nederland; veel
boerenerven verliezen hun agrarische functie.
De landbouwtellingen van het CBS laten er geen
misverstand over bestaan. Telde het buitengebied
van Nunspeet in 1985 nog zo’n 320 agrarische
bedrijven, dat aantal is ruim twintig jaar later
gehalveerd. In 2005 is in Nunspeet nog maar één
op de zeven agrarische ondernemers jonger dan 55
jaar en van de ouderen hebben velen geen opvolger.
De verwachting is daarom dat het aantal agrarische
bedrijven de komende tien jaar verder zal afnemen.
Dat is ingrijpend voor de families die voor hun bedrijf
geen toekomst meer zien, al vinden sommigen een
goede uitweg in het ontwikkelen van een recreatief
(neven)bedrijf zoals een mini-camping of manege.
Het is al even ingrijpend voor het landschap dat door
de agrariërs wordt beheerd. De leegstaande stallen
verrommelen het landschap.

1 Veranderende erven

Om tegemoet te komen aan de wens naar een
beleidskader op maat, heeft de provincie de
verschillende regio’s uitgenodigd voor vrijkomende
agrarische bebouwing een regiospecifieke visie te
ontwikkelen. Het regionale beleid kan gemotiveerd

Dat is niet zonder gevolgen voor het erf, de kleinste
nederzettingsvorm in het landelijk gebied. Het erf
bestaat uit een verzameling van gebouwen rond een
gemeenschappelijke ruimte, die met aanwezige
erfbeplanting een karakteristiek ensemble vormt.
Het erf is bij voorkeur multifunctioneel. Het erf
is een bouwsteen van het landschap. Ook in een
veranderend landschap verdient het erf zijn plaats en
dat vraagt om maatwerk.

Spelregels voor de transformatie van de agrarische
erven zijn er nauwelijks, alleen in de Welstandsnota
worden enkele aandachtspunten gegeven. Met
het Streekplan 2005 geeft de provincie Gelderland
wel een duidelijke richting aan. De richtlijn is
dat bedrijfsgebouwen die niet voor hergebruik
in aanmerking komen na sloop kunnen worden
vervangen door nieuwbouw. Daaraan is de
voorwaarde verbonden dat de nieuwbouw niet meer
dan de helft van het oppervlak van de gesloopte
bebouwing beslaat, en bestaat uit maximaal één
gebouw met één of meer wooneenheden. Het
algemene beleid van de provincie is er dus op gericht
de bebouwingsgraad van het landelijk gebied terug te
dringen.

en bedrijfsgebouwen en de sloop van de overige
bedrijfsgebouwen. In ruil voor vermindering van het
bebouwde oppervlak kan vervangende nieuwbouw
worden gerealiseerd op de locatie of een andere
daarvoor geschikte plek. Functieverandering of
hergebruik moet altijd gepaard gaan met verbetering
van het landschap. Dit is het principe van verevening.





In een constructieve samenwerking met een
kleine werkgroep is gekeken naar landschap, erf
en bebouwing. Welke verschillen zijn opmerkelijk
in het landschap en waar biedt transformatie
nieuwe kansen voor het landschap? Wat zijn de
kenmerken van de erven en bebouwing die we in dit
gebied aantreffen en hoe kunnen deze inspireren
bij nieuwe ontwikkelingen? De spelregels uit het
algemene deel van deze studie zijn toegepast op drie
transformatieopgaven aan de Vreeweg, Op de Hagen
en Poppeswegje, de drie pilotlocaties. In gesprekken
met de betrokken families zijn de opgaven in kaart
gebracht. Reeksen mogelijke oplossingen hebben
de keukentafel gepasseerd. Natuurlijk blijkt dan
dat de praktijk weerbarstig is. Ook met spelregels
blijft iedere opgave maatwerk, en het komen tot een
passende oplossing voor een opgave mensenwerk.
Pasklare oplossingen biedt ook deze studie niet.
Deze studie geeft niet meer maar ook niet minder
aan dan de weg naar een vitaal en dynamisch Veluws
buitengebied.

afwijken van het Streekplan en voor de regio NoordVeluwe is dit momenteel in de maak.
Omdat de gemeente Nunspeet in het buitengebied
met diverse opgaven wordt geconfronteerd, heeft
zij parallel hieraan het initiatief genomen een
ontwerpstudie te starten voor drie pilotlocaties in het
gebied tussen de Veluwe en het veenweidegebied
langs de kust. Het doel is concrete handreikingen
en regels te ontwikkelen voor de transformatie van
vrijkomende agrarische bebouwing, die de gemeente
houvast bieden bij gesprekken met toekomstige
initiatiefnemers.. Deze studie beoogt de regionale
invulling van het Streekplanbeleid concreet te
maken.
De provincie Gelderland levert een financiële en
inhoudelijke bijdrage aan deze pilotstudie. Een
uitbreiding van de ontwerpstudie voor de agarische
enclave Elspeet staat op stapel. De volgende
stap zal zijn de visie te bespreken met de andere
regiogemeenten, waar dezelfde problematiek speelt
in een overeenkomstig landschap. Deze studie
beoogt een concrete aanvulling te zijn op het in
ontwikkeling zijnde regiospecifieke beleid.

landschap
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Landgoed de Essenburg

Dekzandrug

Het open veenweidegebied

Recreatiekust

De Veluwe, boslandschap zonder(recreatie)woningen

Erven in het bos als aparte kamers in het bos

Coulisselandschap, kleinschalig kampenlandschap

Zwermlandschap

- De Veluwe; boslandschap zonder(recreatie)woningen
- Erven in het bos als aparte kamers in het bos, de
bewoonde noordrand van de Veluwe
- Coulissenlandschap, kleinschalig kampenlandschap,
met houtwallen en singels om het erf. De erven zijn
afzonderlijk waar te nemen
- Zwermlandschap, onderdeel van het kleinschalig
kampenlandschap maar met fijnmaziger
wegenpatroon en hogere woningdichtheid. Soms
bieden stevige beplantingen tegenwicht aan de
bebouwingsdichtheid (Wessinge). Op andere plaatsen
zijn beplantingen verdwenen en slibt de zwerm dicht.
Erven zijn niet meer afzonderlijk waar te nemen.
Kwetsbaar voor verrommeling.
- Landgoederen zijn duidelijk aanwezig in het
landschap met veel bosachtige beplanting
(Klarenbeek, Essenburg, Hulshorst, Groeneveld).
-Dekzandruggen bollen op in het open landschap. Aan
de randen liggen veelal beplante erven.
-Het open veenweidegebied, niet of nauwelijks
bewoond.
-Kust, strandwal, natuur.
-Recreatiekust; plaatselijk liggen op de strandwal
duinen en bosjes met recreatiewoningen en campings.

Wanneer alle hiervoor genoemde karakteristieken
bij elkaar worden gevoegd kunnen negen
landschapstypen worden onderscheiden.
In het LOP wordt het landschap onderverdeeld in
vijf deelgebieden. Grofweg komen deze overeen met
onze indeling. Op enkele punten is de indeling verfijnd
omdat deze studie over de relatie bebouwing en
landschap gaat en dus een specifieke insteek heeft.
De onderscheiden landschapstypen zijn alsvolgt.

2 Landschapstypen
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Juist de nog aanwezige verschillen in het
landschap zijn het waard te worden versterkt. Laat
BOS(ZOOM)
het veenweidegebied
vooral open blijven en het
coulissenlandschap besloten.
De nieuwe erven dragen
VELUWE
bij aan de beslotenheid van coulissenlandschap,
zwermlandschap en dekzandrug.
Hier worden nieuwe
ERVEN IN HET BOS
erven moeiteloos opgenomen en krijgt het landschap er
veel voor terug. De zwermlandschappen bij Nunspeet
OVERGANGSGEBIED
en Hulshorst hebben zo’n impuls het hardst nodig.
OPEN PLEK zwaargewicht
Daar zou eigenlijk een landschappelijk
op zijn plaats zijn in de vorm van een nieuw landgoed,
al valt dat buiten het bestek
van deze
studie.
In het
ERVEN
TUSSEN
COULISSEN
Landschapsontwikkelingsplan wordt nader op nieuwe
landgoederen ingegaan. ERVEN IN EEN ZWERM

Functieverandering leidt tot halvering van het
bebouwde oppervlak. Nieuwe woningen, bijgebouwen,
bedrijfsgebouwen vormen tezamen met karakteristieke
beplantingen nieuwe erven. Waar zijn die in het
buitengebied het best op zijn plaats?

spijk

Waar verdient functieverandering
Doornsteun?

UITBREIDING

KERN

BEBOUWING

DUIN

RECREATIEKUST

KUST

Een kanttekening valt te plaatsen
bij het feit dat
LANDGOED
functieverandering nu alleen mogelijk is wanneer alle
bedrijfsgebouwen worden gesloopt. Dat betekent ook
BOS
een einde van de agrarische functie en dat is jammer.
Boeren zijn beheerders van het landschap. Door in te
OPEN
zettten op het behoud
van agrarische activiteit, al is het
als nevenbedrijf, blijft het VEENWEIDEGEBIED
multifunctionele karakter van
het landschap overeind.

Klaterweg

dd
Mi
Glindeweg

eg
rw
eg

geen burgerkavel

maar een nieuw erf

Wat zijn passende manieren om in het coulissenlandschap, de
zwerm of op de dekzandrug te bouwen?
Een burgerkavel is dat niet, want dit betekent verschrompeling
van het erf. Een nieuw erf of een nieuw landgoed zjn hier beter op
hun plaats.

of een nieuw landgoed

Geef aan op welke manier het erf verknoopt is met
zijn omgeving en hoe dat kan worden versterkt.
Sluit aan bij bestaande landschapspatronen en
structuren. Geef aan welke ingrepen op het erf en in
de directe omgeving noodzakelijk zijn. Streef naar een
fijnmazig netwerk van langzaam verkeerroutes. Maak
waterlopen en beken beter zichtbaar.

Plant voor elk nieuw gebouw een singel of boom;
gebruik inheemse soorten als eik, beuk, es, passend
op klei of zand.

Het erf is een compact ensemble van bebouwing
en beplanting. Het is de kleinste nederzettingsvorm
in het landschap. Laat ze niet verschrompelen tot
burgerkavels maar houd ze stoer met robuuste
beplanting en bebouwing. Hoge beplantingen en
daken zijn bepalend voor het silhouet.

algemeen

Oude en nieuwe erven bepalen voor een belangrijk
deel het landschap. Wanneer een nieuw erf wordt
ontwikkeld is het landschappelijk raamwerk waarvoor
men kiest erg bepalend. Hieronder valt het erfsilhouet,
de compositie van gebouwen en beplanting en de wijze
waarop het erf aan zijn omgeving is verknoopt.
Voor coulisselandschap, zwermlandschap en
dekzandrug worden de karakteristieken voor het
erf vanuit het landschap beschreven. Een aantal
karakteristieken zijn algemeen geldend voor de
drie typen landschap. Maar er zijn ook specifieke
kenmerken per landschapstype.
De kenmerken schilderen een beeld van het type erf
dat past binnen het landschapstype. Ze dienen ter
inspiratie. Elke situatie zal immers om plekgebonden
oplossingen vragen.

Inspiratie voor passend landschap
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Onderdeel van het kleinschalige kampenlandschap, maar met
fijnmaziger wegenpatroon en hogere woningdichtheid dan
coulissenlandschap. Wegen lopen in noord-zuid richting. Veel
kleine erven, relatief veel burgerkavels. Beplantingen zijn weinig
landschappelijk. Soms bieden stevige beplantingen tegenwicht
aan de bebouwingsdichtheid. Op andere plaatsen zijn beplantingen
verdwenen en slibt de zwerm dicht. Erven zijn niet afzonderlijk
waar te nemen. Kwetsbaar voor verrommeling. Relatief korte
zichtlijnen. De korrel is klein.

Kleinschalig kampenlandschap. Afwisseling van erven en
open ruimte. Stevige houtwallen en singels zorgen voor
de basisstructuur. Erven zijn afzonderlijk waar te nemen.
De wegen lopen in noord-zuid richting. Er zijn weinig oostwest verbindingen. Tussen de wegen lopen beken richting
Veluwemeer. Er zijn regelmatig lange zichtlijnen het
veenweidegebied in. De korrelgrootte is middelgroot.

Dekzandruggen bollen op in het landschap. De rug zelf is open.
Aan de randen (vooral aan de noordzzijde) liggen erven. De erven
worden ontsloten door doodlopende halfverharde weggetjes
over de dekzandrug. De beek loopt aan de zuidzzijde van de rug,
langs de doorgaande weg. Vanaf de erven en tussen de erven
door wijds uitzicht op veenweidegebied. Erfbeplanting van forse
solitaire bomen en singelss evenwijdig aan de dekzandrug. De
korrelgrootte is vrij grof.

dekzandrug

Structuren en patronen van de drie landschapsstypen

zwermlandschap

coulissenlandschap

dekzandrug

zwwermlandschap

coulissenlandschap
coulissenlandschap

Kavelgrensbeplanting aanbrengen; langs maximaal
2/3 van de kavelgrens, zodat zicht op omliggend
landschap mogelijk blijft. Geen afgesloten kamers
maken.

Oost-west paden maken het beter mogelijk de
zwerm te bereiken of te doorkruisen

Breng beplanting van formaat terug in de zwerm;
langs de weg, grenzend aan het erf, geef de zwerm
een bos of nieuw landgoed

Houd lucht tussen de erven en zorg dat de weg voor
maximaal de helft van zijn lengte grenst aan erven.

Maak van het erf weer een herkenbaar ensemble:
ontsluit het erf op één plek, zorg voor stevige
beplanting op het erf, en bouw gebouwen die niet
identiek zijn maar wel familie zijn van elkaar rond
een gemeenschappelijke ruimte.

ZWERM

Langzaam verkeer routes koppelen aan de beken
zodat deze te ervaren zijn

Kavelgrensbeplanting aanbrengen van dicht op
elkaar geplante bomen aan één of twee zijden van
het erf

Oost-west paden ten noorden van Harderwijkerweg
aanleggen (oude kerkepaden herstellen)

Houd het coulissenlandschap halfopen en ga
aaneengesloten bebouwing tegen. Een weg grenst
voor maximaal een kwart van zijn lengte aan erven.

COULISSEN

Ontsluiting erven via onverharde onbeplante
doodlopende weggetjes

Voorzie nieuwe erven van forse erfbeplanting (hagen,
solitaire grote bomen)

Maak waar mogelijk een wandelpad langs de noordzijde
van de dekzandrug

Houd de bolle rug open en vul ontbrekende beplanting
op de noordrand aan

Beek evenwijdig met Bovenweg beter zichtbaar maken

DEKZAND
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het erf

gedeelde toegang
langszij

gebouwen rond
centrale ruimte

bij het erf horen
singels of
houtwallen, haag,
boomgaard, forse
solitaire bomen

Parkeren bij de afzonderlijke woningen of in

parkeren

Eén gemeenschappelijk toegangspad vanaf openbare
weg. Woningtoegangen langs toegangspad of aan erf.
De entree van het erf wordt gemarkeerd door een
woning.
Benadering woning nooit frontaal, geen pad vanaf de
weg rechtdoor naar de voordeur.

toegangen van erf en gebouwen

Meerdere gebouwen van verschillend volume
clusteren rond een gemeenschappelijk erf. Elk
gebouw is anders, maar wel familie van elkaar.
Schuren doen ook mee. Maak dus geen kleine
schuren in de tuinen, maar bundel ze in grotere
volumes.
Gebouwen hebben verschillende nokrichtingen,
afgeleid van aanwezige richtingen in het landschap.
Grote solitaire bomen op en rond erf. Voor elk
gebouw een boom. Streekeigen bomen en hagen
toepassen.
Kavelbeplanting vormt een substantieel onderdeel
van het erf; dus kavelbeplanting aanbrengen op
minimaal 25 % van de erfgrens. Zicht op landschap
vanaf erf moet mogelijk zijn.
Afstand van woning tot weg zo groot maken dat er
ruimte is voor forse voortuin, tenzij de plaatselijke
context een afwijking logisch maakt.
Minstens één woning met kopse kant naar de weg.
Bij een geschakelde woning de kopgevel een gezicht
geven, dus geen garages tegen de kopgevel bouwen.
Het erf is altijd een combinatie geweest tussen
wonen en werken. Op het erf is behalve voor wonen
ook plaats voor andere functies, mits overlast
beperkt is (lawaai, stank, verkeer)

erfindeling

algemeen

3 Inspiratie voor nieuwe erven
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singel aan voorzijde van het kavel

kavelgrensbeplanting van dicht op elkaar geplante beuken

Ontsluiting meerdere erven via (on)verharde
weggetjes over de dekzandrug loodrecht op
doorgaande weg.

toegangen van erf en gebouwen

Grote solitaire bomen op erf, hagen aan de voorzijde
van het erf
Kavelbeplanting op perceelgrenzen alleen loodrecht
op de dekzandrug, zodat zicht naar het noord-oosten
blijft. In enkele gevallen kan het woonhuis ook geheel
ingeplant worden, zodat een kamer in een bosje
wordt bebouwd.

DEKZAND
erfindeling

Afstand van woning tot weg zo groot maken dat er
ruimte is voor forse voortuin, of woning vlakbij weg
plaatsen

ZWERM EN COULISSEN
erfindeling

Terughoudend zijn met verlichting; beperk aantal
lichtpunten en kies voor sober vormgegeven
armaturen

verlichting

Gemeenschappelijke terrein tussen de woningen
Vanouds zijn erven niet omheind. Waak ervoor dat
het erf een open relatie houdt met het landschap.
Privé terrein/tuinen afschermen met gebruik van
landschappelijke elementen (haag, boomsingel) geen
schuttingen
Laat de woningen en schuren zoveel mogelijk direct
aan het erf grenzen. Dus geen voortuinen of hele
kleine voortuinen. Incidenteel kan een grote voortuin
gemaakt worden.

privé-openbaar

gemeenschappelijke kapschuur, bezoekers op
gemeenschappelijk erf. Geen garages direct bij de
weg situeren. Garages/kapschuren liggen op de
tweede rang.

geen gebouwen met samengesteld volume

grote schuur in dekzandlandschap

uitbreiding bestaande boerderij door verlenging dakvlak

simpele hoofdvorm onder groot dak

Kleurgebruik afgestemd op de omgeving, dus niet
opvallend maar gedekt en donker, tenzij er een
heldere, goed passende argumentatie achter zit.
In de basis aansluiten bij materialen die voorkomen
in het gebied (baksteen, gebakken pannen, riet,
hout).

kleur- en materiaalgebruik

Aan wegzijde relatief gesloten, naar landschap toe
eventueel opener

gevelindeling

Kloeke volumes met grote dakvlakken
Simpele hoofdvorm ; geen samengestelde volumes
Hoogte: een laag met kap, anderhalve laag met kap
kan, mits in goede verhouding met kap
Onderzoek de mogelijkheid de bestaande boerderij te
vergroten vooraleer over te gaan tot sloop.
Geen kleine schuurtjes in de tuinen, onderzoek de
mogelijkheid verschillende bijgebouwen samen te
voegen tot een grote (kap)schuur.

de hoofdvorm van de gebouwen

Hieronder volgen enkele algemene principes. Voor
nadere richtlijnen voor nieuwbouw en verbouw
van bestaande gebouwen wordt verwezen naar de
Welstandsnota.
Voor alles geldt dat de geschiedenis dient als
inspiratiebron en niet moet dwingen tot imitatie.

4 Inspiratie voor gebouwen op het erf
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Topografisceh kaart 1:40.000 met de drie pilotlocaties

Pilot coulissenlandschap

Pilots zwermlandschap
pilots zwermlandschap

Van de vele verzoeken tot functieverandering die
op de gemeente Nunspeet afkomen zijn er voor dit
project drie geselecteerd.
Het gaat om drie erven op uiteenlopende locaties,
twee in het zwermgebied ten zuidwesten van
Nunspeet en één in het coulissenlandschap nabij
Hulshorst.
Met de betrokken families is uitvoerig gesproken.
Het gaat om drie familiebedrijven, een agrarisch
bedrijf, een loonwerkbedrijf en een beëindigd
agrarisch bedrijf met recreatieve nevenactivitieten.
Twee families willen hun bedrijf verplaatsen en op
de locatie van te slopen bedrijfsgebouwen nieuwe
woningen realiseren. De derde familie wil het
bedrijfserf splitsen in een woonerf met recreatief
medegebruik en een nieuw woonerf ernaast.
Eén van de erven grenst aan de ecologische
hoofdstructuur Hierdense poort.
Het zijn alle drie vrij grote erven van rond de 1
hectare.

5 Drie pilotprojecten
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kaveloppervlak Vreeweg 			
bebouwingsoppervlak Vreeweg 		
mestopslag				
verhardingen				
beplantingen				
overige landschapselementen, tuin		

bestaande situatie

9640 m2
1410 m2
1100 m2
6320 m2
geen
250 m2

Op de Vreeweg ligt het loonwerkbedrijf van de familie
Van de Nagel. De familie woont al heel lang op deze
plek. Door de ontwikkelingen in de landbouw heeft
het voormalig agrarisch bedrijf zich gespecialiseerd
tot loonwerkbedrijf. Het bedrijf is de afgelopen
jaren gegroeid en barst inmiddels uit zijn voegen.
Dat doet het aanzien van het bedrijf geen goed;
het perceel is volledig verhard en staat vol met
bedrijfsgebouwen, auto’s, machines en opslag. De
gemeente ziet deze ontwikkeling als onwenselijk en
is met de familie in gesprek over verhuizing van het
bedrijf. Omdat de bedrijfsgebouwen een flink kapitaal
vertegenwoordigen is de verhuizing een kostbare
aangelegenheid. Ook hier kan functieverandering
welllicht uitkomst bieden. De familie wil zelf op deze
locatie blijven wonen en de huidige bedrijfswoning
verkopen als burgerwoning.

Locatie Vreeweg
familie Van de Nagel
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te slopen					
op te ruimen mestopslag			
nieuwbouw				

1340 m2
1100 m2
380 m2

bouwprogramma:
2 woningen onder één dak, 1 rij van 3 woningen voor starters/
senioren.

8800 m2
840 m2
380 m2
400 m2
2240 m2
4460 m2

variant 1b Vreeweg met drie bouwvolumes

kaveloppervlak Vreeweg			
tweede kavel (huidige bedrijfswoning) 		
bebouwingsoppervlak Vreeweg (incl schuren)
verhardingen				
beplantingen (houtwal)			
overige landschapselementen (boomgaard, weide)

Variant 1a Vreeweg

Variant 6
Vreeweg 11

zijaanzicht, arnhem
8 januari 2007

variant 1a Vreeweg

variant 2 Vreeweg

variant 2 Vreeweg

8800 m2
840 m2
490 m2
650 m2
2240 m2
3900 m2

te slopen					
op te ruimen mestopslag			
nieuwbouw				

1340 m2
1100 m2
490 m2

bouwprogramma:
2 vrijstaande woningen, 1 rij van 3 woningen voor starters/
senioren.

kaveloppervlak Vreeweg			
tweede kavel (huidige bedrijfswoning) 		
bebouwingsoppervlak Vreeweg 		
verhardingen				
beplantingen (houtwal)			
overige landschapselementen (boomgaard, weide)

Variant 2 Vreeweg

Nieuw landschap wordt gemaakt:
- Aan weerskanten van het erf worden stevige
houtwallen aangeplant om het erf als ruimtelijke
eenheid te versterken.
- Vanaf het erf is zicht op het omliggend landschap
mogelijk.
- Veel aandacht is besteed aan het gezicht van het
erf vanaf de Vreeweg. De entree van het erf met
boomgaard en solitaire bomen maakt het erf groen.

In de ontwerpstudie is onderzocht hoe op de plaats
van de huidige bedrijfsgebouwen woningen kunnen
worden gerealiseerd.
In variant 1 wordt een nieuw woonerf gescheiden
van de huidige bedrijfswoningen, in ruil voor forse
erfbeplanting loodrecht op de Vreeweg. Het nieuwe
erf wordt gevormd door een vrijstaande woning
en drie woningen onder één kap, een boomgaard,
weide en enkele solitaire bomen. Meest optimaal
zou een erf zijn met twee vrijstaande woningen en
een blok van drie woningen. Met deze volumes is een
aantrekkelijker erf te bouwen. Deze optie voldoet
niet aan de richtlijnen van de streekplanuitwerking
Functieverandering Regio Noord-Veluwe.
In variant 2 maakt de huidige bedrijfswoning deel uit
van het nieuwe woonerf. Omdat de bedrijfswoning
tegen de uiterste grens van het terrein aan ligt, is het
lastiger een samenhangend ensemble van gebouwen
tot stand te brengen.
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kaveloppervlak			
te slopen bebouwingsoppervlak
verhardingen			
beplantingen			
overige landschapselementen (weide)

bestaande situatie Op de Hagen
30.800 m2
4.020 m2
2.900 m2
tuin
17.900 m2

Aan Op de Hagen is de voormalige kalvermesterij
gevestigd van de familie Van Klompenburg. Het erf
werd vroeger ontsloten vanaf de Harderwijkerweg en
dat is nog te merken; het erf ligt niet erg logisch op
enige afstand van de doodlopende weg Op de Hagen.
Het bedrijf werd drie jaar geleden noodgedwongen
beëindigd, en sindsdien staat het merendeel van
de kalverstallen leeg. Als nevenactiviteit is op het
terrein een familiecamping gevestigd en worden
paardenboxen verhuurd. Een deel van de schuren is in
gebruik als stallingsruimte voor (paarden)wagens.
Op het terrein staan twee recreatieve woningen
die beide al sinds jaar en dag permanent worden
bewoond. Dochter en schoonzoon wonen in de ene,
en een ouder echtpaar in de andere recreatiewoning.
Een bouwkavel voor een tweede bedrijfswoning is
toegekend maar niet gerealiseerd.
Karakteristiek zijn de rietgedekte bedrijfswoning,
en in mindere mate het bakhuis en de voormalige
koeienstal. Bakhuis en koeienstal verkeren
bouwkundig echter in zodanig slechte staat dat
behoud van deze bijgebouwen onhaalbaar is.
In de toekomst wil de familie gezamenlijk de
huidige bedrijfswoning gaan bewonen, waarbij de
boerderij wordt uitgebreid met een aanleunwoning
voor moeder Van Klompenburg, zodat het huis
geschikt wordt voor mantelzorg. De familie wil
alle leegstaande bedrijfsgebouwen slopen, waarbij
asbest vrijkomt. Voor paarden, wagens en beperkte
sanitaire voorzieningen voor de familiecamping zal
een nieuwe schuur nodig zijn. Verplaatsing van de
paardenbak naar de omgeving van de nieuwe schuur
zou bijzonder praktisch zijn. Voor auto’s en caravan is
een tweede kleiner bijgebouw nodig dat mogelijk op
de fundamenten van de oude koeienstal kan worden
gebouwd. Nieuwe woningen op een tweede erf maken
de functieverandering wellicht haalbaar.

Locatie Op de Hagen
familie Van Klompenburg
Door grondruil, die inmiddels heeft plaats
gevonden kan het nieuwe erf een eigen gezicht
krijgen aan Op de Hagen.
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Nieuw landschap wordt gemaakt door de
aanplant van een houtwal, een tweetal bosjes
en een boomgaard.

Variant 1 Op de Hagen
Naast het bestaande erf wordt een nieuw
erf gemaakt, dat door een wei en een bosje
afgeschermd wordt.
Rechts het meest wenselijk eindbeeld waarbij
het nieuwe erf grenst aan het verlengde Op
de Hagen. Hiervoor is grondruil noodzakelijk.
Een eigen entree vanaf deze weg komt de
zelfstandigheid van het nieuwe erf ten goede.
Hierboven een afbeelding van de startfase;
het nieuwe erf wordt ontsloten vanaf de
huidige toegangsweg. De stacaravan wordt
gehandhaafd.

bouwprogramma:
rij van 4 starters/seniorenwoningen, 2 woningen onder één dak, 1 vrijstaande woning,
huidige bedrijfswoning wordt uitgebreid met aanleunwoning, twee schuren waarvan één op fundament koeienstal
te slopen										
4.010 m2
nieuwbouw									
1.100 m2

kaveloppervlak Op de Hagen erf 1 (met huidige bedrijfswoning) 				
6.500 m2
kaveloppervlak Op de Hagen erf 2 (eindbeeld)						
3.700 m2
bebouwingsoppervlak Op de Hagen erf 1 en 2 (eindbeeld)					
1.100 m2
verhardingen								
1.850 m2
beplantingen:					
150 m houtwal, bosje 1000 m2, boomgaard 800 m2
overige landschapselementen (weide) 							
19.800 m2

Variant 1 Op de Hagen

bouwprogramma
rij van 3 starters/seniorenwoningen, 2 woningen onder één dak, 1 vrijstaande woning
huidige bedrijfswoning wordt uitgebreid met aanleunwoning, twee schuren waarvan één op fundament koeienstal
te slopen										
4.020 m2
nieuwbouw									
800 m2

kaveloppervlak Op de Hagen erf 1 (met huidige bedrijfswoning) 				
6.900 m2
kaveloppervlak Op de Hagen erf 2 (eindbeeld)			
			
3.900 m2
bebouwingsoppervlak Op de Hagen erf 1 en 2 (eindbeeld)
				
800 m2
verhardingen								
2.460 m2
beplantingen 					
130 m houtwal, bosje 780 m2, boomgaard 420 m2
overige landschapselementen (weide) 							
19.800 m2

Variant 2 Op de Hagen

Variant 2 Op de Hagen
Links het wenselijk eindbeeld, alleen
mogelijk na grondruil. Boven de startfase. De
stacaravan wordt daarin gehandhaafd.
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bestaande situatie Poppeswegje

te slopen stallen						
te verwijderen mestopslag					
kaveloppervlak Poppeswegje westzijde 				
kaveloppervlak Poppeswegje oostzijde 				
bebouwingsoppervlak Poppeswegje westzijde 			
bebouwingsoppervlak Poppeswegje oostzijde 			
beplantingen 						
overige landschapselementen					

bestaande situatie Poppeswegje
700 m2
600 m2
2.900 m2
10.500 m2
925 m2
schuur 1 650 m2, schuur 2 (in aanbouw) 520 m2
houtwal aan achterzijde, singel langs bestaande woning
Killenbeek

Aan het Poppeswegje woont de familie Hofman.
Ze hebben een agrarisch bedrijf met varkens, 70
koeien en 13 paardenboxen. De recent gebouwde
koeienstal ligt aan de oostkant van het Poppeswegje.
De varkensstal en de paardenboxen liggen ingeklemd
tussen de bedrijfswoning en de naastgelegen
woning. Deze woning is een voormalige agrarische
bedrijfswoning.
Door deze combinatie van burgerwoning en
agrarische activiteiten ontstaat een ongewenste
situatie. Daarom is besloten te stoppen met de
varkenstak. Het melkveebedrijf was al verplaatst
en wordt voortgezet op de nieuwe locatie aan
de overkant van het Poppeswegje. Sloop van
de varkensstal brengt sanering van asbest en
mestopslag met zich mee. Ook voor het bouwen
van een nieuwe bedrijfswoning moeten financiële
middelen worden gegenereerd.
Functieverandering biedt wellicht uitkomst. Op de
plek van de huidige varkensstal is vervangende
nieuwbouw goed voorstelbaar, en ook de huidige
bedrijfswoning is geschikt als burgerwoning.
Dit bedrijf ligt in De Hierdense Poort, een gebied dat
in het Streekplan is aangegeven als ‘ecologische
poort’. Veranderingen op het erf van Hofman
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de
Hierdense Poort als de verstening afneemt en de
landschappelijke kwaliteit toeneemt; kortom minder
rood en meer groen.

Locatie Poppeswegje
familie Hofman
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2.900 m2
350 m2
3.580 m2
10.500 m2
180 m2
100 m2
1340 m2
170 m2
1.150 m2

totaal sloop:		
op te ruimen mestopslag
totaal nieuwbouw: 		

700 m2
600 m2
350 m2

bebouwing: twee-onder-een kapper
nieuwe bedrijfswoning en schuur op erf oostzijde

overige landschapselementen
verbetering Killenbeek met natuurlijke oevers, aanleg 150 m pad,

kaveloppervlak Poppeswegje westzijde, 			
kavel bestaande woning 1				
nieuw erf 						
kaveloppervlak Poppeswegje oostzijde 			
bebouwingsoppervlak Poppeswegje westzijde 		
bestaande woning wordt burgerwoning 			
bebouwingsoppervlak Poppeswegje oostzijde totaal
waarvan nieuwe bedrijfswoning met schuur 		
beplantingen(houtwal)				

Variant 1 Poppeswegje

aanpassing Killenbeek in gebied
dat als “nieuwe natuur” staat
aangegeven in de uitwerking van
de Hierdense Poort.

totaaL sloop:		
op te ruimen mestopslag
totaal nieuwbouw:		

700 m2
600 m2
298 m2

bouwprogramma : rij van 3 woningen voor starters/senioren
nieuwe bedrijfswoning en schuur op erf oostzijde

overige landschapselementen:
verbetering Killenbeek met natuurlijke oevers, aanleg 150 m pad

kaveloppervlak Poppeswegje westzijde				
kavel bestaande woning 					
nieuw erf 						
kaveloppervlak Poppeswegje oostzijde 				
bebouwingsoppervlak Poppeswegje westzijde 			
bestaande woning wordt burgerwoning 				
bebouwingsoppervlak Poppeswegje oostzijde totaal 		
waarvan nieuwe bedrijfswoning met schuur 		
beplantingen (houtwal)					

Variant 2
2.900 m2
1.350 m2
3.580 m2
10.500 m2
128 m2
100 m2
1.340 m2
170 m2
1150 m2

Een aantal maatregelen worden voorgesteld om het
landschap te versterken.
De Killenbeek wordt op twee plaatsen aangepakt;
tegenover het agrarisch erf en iets noordelijker
in gebied van de Hierdense Poort dat als ‘nieuwe
natuur’wordt aangemerkt (zie blz 48) . Op het nieuwe
erf kan een poel/paaiplaats aangelegd.
Rond het nieuwe agrarische erf wordt een houtwal
aangelegd.

De pilot aan het Poppeswegje bestaat uit twee
erven; een agrarisch erf en een woonerf. Gebruik
makend van de huidige entrees en van de ligging
op een hoek zijn twee varianten getekend. In
variant 1 wordt een twee woningen onder één kap
gerealiseerd ter plaatse van de varkensstal. De
huidige bedrijfswoning en de nieuwe woningen
worden bereikt vanaf een gemeenschappelijke
entree. In variant 2 worden drie woningen onder één
kap gerealiseerd. Met de oude schuur en aanwezige
bomen vernauwt de weg zich in deze hoek van het
Poppeswegje.
In beide varianten vormt een nieuwe bedrijfswoning
met schuren een nieuw agrarisch erf aan de
overzijde van de weg.
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Het erf biedt een goed alternatief. Met 3 tot 6
gebouwen en enkele forse beplantingen valt met
enig puzzelen goed een 21ste eeuws Veluws erf te
componeren. Gaat het om een woonerf dan past
het met 3500 tot 6000 m2 moeiteloos in het Veluws
landschap. Kunnen daarin andere functies een plek
krijgen dan woningen alleen, zoveel te beter. Het
verhoogt de dynamiek van het buitengebied. Het erf
kan dan wat groter zijn, tot 10.000 m2.
Dat het nieuwe erf ruimtelijk een wenselijke
ontwikkeling is wil alleen niet zeggen dat het ook
in sociaal opzicht zal aanslaan. De eigenaren van
Op de Hagen hechten erg aan ‘op zichzelf zijn’. Het
bleek onhaalbaar een erf tot stand te brengen waar
de nieuwe gebouwen rond een centrale, gedeelde
ruimte zouden zijn georganiseerd. Voor welke
mensen het erf wel een aantrekkelijk nieuwe vorm
van wonen en werken is, vereist nader onderzoek.

De drie pilotlocaties zijn een goede les geweest. Het
blijkt mogelijk om geheel versteende erven om te
vormen tot compacte nieuwe erven, evenwichtige
ensembles waar bebouwing en landschap weer
hand in hand gaan. Het blijkt mogelijk om meer
dan 3800 m2 asbeststallen te laten plaatsmaken
voor een nieuw cluster woningen, met een
gediffentieerd woningaanbod. Bij Poppeswegje
speelt weer een geheel andere kwestie; de ligging
nabij de ecologische hoofdstructuur. Hier zijn de
houtwallen nog wel intact, maar is uitbreiding ervan
een aantrekkelijk vooruitzicht tegen het licht van de
bedrijfsverplaatsing en -uitbreiding.
In geen van de drie pilotlocaties kostte het moeite
het bebouwd oppervlak te halveren. Wel zouden op
zowel Vreeweg als Op de Hagen drie wooneenheden
nooit voldoende zijn geweest om de transformatie
haalbaar te maken.

6 TOT SLOT

De voorstellen voor de pilotlocaties Vreeweg, Op
de Hagen en Poppeswegje zijn zodanig gemaakt

De visie van de regio Noord-Veluwe bevat ook een
reeks kwantitatieve beperkingen:
_ maximaal 50% van het bebouwde oppervlak mag
worden gebruikt voor wonen wanneer tenminste
500m2 wordt gesloopt.
_ voor 500 m2 te slopen oppervlak mag één
woongebouw worden herbouwd met daarbinnen
eventueel meerdere wooneenheden. Voor 1500m2
te slopen oppervlak worden twee woongebouwen
toegestaan en voor 3000 m2 drie, het maximale
aantal woongebouwen bij functieverandering naar
wonen.
_ vrijstaande woningen zijn niet groter dan 750 m3.
_ bijgebouwen voor hobbyboeren zijn toegestaan
wanneer men beschikt over tenminste 5000 m2
grond en ze niet groter zijn dan 200 m2.

Deze studie moedigt toekomstige initiatiefnemers
aan te komen met een doordacht en overtuigend
plan. Maak een erf, bouw gebouwen die daarin
passen en voorzie het erf van een passend
landschap.
De regionale beleidsinvulling van de regio NoordVeluwe staat in principe overal functieverandering
toe. In het zogenaamde basispakket is aangegeven
dat nieuwe bebouwing zorgvuldig moet worden
ingepast, aansluitend op de beschreven
gebiedskarakteristieken. Uitgangspunt bij de
ontwerpstudie “Bouwen buiten Nunspeet” is dat
het landschap medebepalend is voor de vormgeving
en inrichting van nieuwe erven. Per landschapstype
wordt het programma nader bekeken. Dat kan ook
betekenen dat het voor sommige landschappen
beter is geen nieuwe erven toe te staan.

Bij elke functieveranderingsopgave is de
uitdaging van het erf een eenheid te creëren in
verscheidenheid. Op seriematige snel-door-debocht-woonerfjes die zich afwenden van hun
omgeving zit niemand te wachten. Maatwerk is het
sleutelwoord. En daarbij speelt de gemeente een
onmisbare, begeleidende en stimulerende rol.

Anders dan in de regionale visie is in deze
ontwerpstudie de insteek geweest passende
nieuwe ensembles te maken, in uiteenlopende
landschapstypen.
De pilotlocaties zijn integraal ontworpen en
vragen om een integrale realisatie van gebouwen
én beplantingen. Ze vragen om aandacht in de
architectonische uitwerking van zowel de woningen
als de bijgebouwen, en om een zorgvuldige
materialisering en detaillering.

dat er steeds minimaal één variant past binnen deze
kwantitatieve normen. De andere varianten blijken
echter ook geschikte oplossingen op te leveren, al
voldoen ze niet aan deze normen. De beperking van
het aantal woongebouwen op een erf tot maximaal
drie blijkt bijvoorbeeld niet noodzakelijk wanneer
het streven is een passend ensemble te realiseren.
Bij de locatie Vreeweg was de tweede variant met
drie woongebouwen op deze plek ook heel goed
voorstelbaar. Ook het maximaal volume van het
bijgebouw van 200 m2 was voor de kwaliteit van de
nieuwe erven niet noodzakelijk. Op de locatie Op de
Hagen was aanvankelijk een schuur ingepast van
450 m2. Schuren en bijgebouwen zijn in het landelijk
gebied nu eenmaal groot; er moet veel in kunnen.
Met een grote boom of een singel naast de schuur
valt ook zo’n grote schuur al gauw op logische wijze
op zijn plek.
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