
Vrijkomende bebouwing erven 
Nieuwe instrumenten 

 



Maatschappelijke ontwikkelingen 

• Het nieuwe werken: alles kan (bijna)overal 
• Digitale wereld van netwerken: overal verbonden 
• Duurzaamheid overal thema 
• Relatie burger – overheid: maatschappij aan zet (WMO) 
Maar ook: 
• Autonome ontwikkelingen in de landbouw 
• Doomscenario voor erven 
• Nieuwe instrumenten nodig: model verordening 
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Landbouw in de stad en (digitale) stad in de landbouwBurger overheid: communicerende vatenErven: veel negatieve economische waarde



modelverordening 

• Belangrijke uitgangspunten: 
üKwaliteit uitgangspunt erftransitie: erf van A naar Beter (soc – ec - fys)  
üCreëren van nieuwe sociaal - economische dragers 
üMarkt waar mogelijk werk laten doen: ontwikkeling leidt tot afname m² 
üAll-in-one lerende regelingen en fiscusproof 
üFunctie- en locatieneutraal: concrete vraagsturing 
üZoveel mogelijk regionaal optrekken 
* Systeeminnovatie (hergebruik / verwijderingbijdrage) en marketing 
* voucherregeling 
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Landschap, buurt en erf betrekken



Doel en aanpak 

• Doelstelling:  
• Hergebruik, sloop èn asbest in één regeling 
• Modelregeling  
• Alle oude regelingen weg 
• Zicht krijgen op benodigde budget komende jaren (m.n. sloop, asbest) 

• Aanpak: 
• Brede samenwerking: overheden èn marktpartijen  
• Wiel niet opnieuw uitvinden: gebruik goede ervaringen en goede ideeën 
• Samen optrekken met Saxion Hogeschool, Regionale Praktijkgroep 

Omgevingswet 
• Ook lijnen naar VNG en andere provincies 



Vraagsturing  

• Wonen en werken: locatie- en functieneutraal 
• Overheid is volgend (amendering woon en bedrijvenvisie) 
• Doorknippen lijn sloop àbouwkavel 
• (Asbest)sloopsubsidie(s), voucher én erfmeerwaarde à sloop 
• Randvoorwaarden en inleveren vouchers à bouwen t.b.v. wonen en 

werken 
 
 

Presentator
Presentatienotities
Gaat om denkmodel, bedrijven en wonen zoeken eigen optimum



Hoofdmenu 

Hergebruik 

• Geen 
onderscheid 
functies 

• Kader kwaliteit 
landschap / erf 

• Kader milieu 
• Locatie 

onafhankelijk  

Sloop 

• Eigenaren eerst 
verantwoordelijk 

• Kader kwaliteit 
landschap/erf 

• Sloopbeweging 
op gang brengen 

• Stimuleren 
• Koppelen aan 

asbest 2024 

Duurzaam bouwen 
/ gebruik 

• Nieuwe 
problemen 
voorkomen  

• Materiaal 
gebruik 

• Ontwerp 
• Tijdig afscheid 

nemen 

Marketing 

• Potentie voor 
hergebruik in de 
markt zetten 

• Lokaal, regionaal, 
randstad 

• Gezamenlijke 
marketing 
strategie 

 
SYSTEEM INNOVATIE 

 



Voorbeeld: hergebruik 

• Bepaalde minimale oppervlakte altijd toegestaan om terug te 
bouwen/te gebruiken: bijv. 250 m² (regelknop) 

• Boven minimale oppervlakte sloopverplichting eerst op eigen erf en 
als dat onvoldoende is elders via vouchersysteem: bijv. voor elke m² 
nieuwe functie 3 m² sloop; verschil wonen-werken; kan ook 
progressief (regelknop) 

• Plafond hergebruik/nieuwbouw: bij voorkeur bepaald door kader 
kwaliteit erf / landschap, maar kan ook begrensd worden (regelknop) 

• Functies die je echt niet wilt uitsluiten: bijv. detailhandel (regelknop) 
 
 



Voorbeeld: sloop  

• Sloopregeling naar voorbeeld Rijssen-Holten: 
• Bijdrage verwijderen asbest: bijv. € 3,- per m², maximaal € 1.500,- per adres (regelknop) 
• Sloop zonder asbest: bijv. € 7,-/m², maximaal € 3.000,- per adres en 1/3 kosten 

(regelknop) 
• Sloop met asbest:  € 10,-/m², maximaal € 5.000,- per adres en maximaal 1/3 kosten 

(regelknop) 
• Basisfinanciering door provincie met aanvulling door gemeenten (regelknop) 

• Vanuit de markt van hergebruik: in eerste instantie een op een regelen; 
aanvullend bijdrage sanering asbest (regelknop) 

• Aanvullend: bodemsanering; alle asbest weg; alleen bovengronds (regelknop) 



Duurzaam bouwen / gebruik 

• Nieuwe problemen voorkomen (beleid?) 
• In eerste instantie advies en meedenken 
• Later mogelijkheid / wenselijkheid bekijken van meer dwingende 

mogelijkheden: verplichten tot opruimen / statiegeld / etc. 
• Adviseurs en banken kunnen helpen problemen te voorkomen 



Marketing 

• Nu alleen regelingen 
• Onbekend maakt onbemind 
• Heldere eenvoudige regelingen voorwaarde 
• Markt voor hergebruik zo groot mogelijk maken 
• Samen optrekken 



Systeeminnovatie 

• Lerend systeem: 
• Korte termijn simpel beginnen en kijken hoe het loopt; 
• Monitoring ontwikkelingen 
 

• Twee pilots innovatie samen met o.a. Saxion en GKT: 
• Duurzame stalsystemen (3 O’s inzetten) 
• Marktwerking bij beprijzing m² sloop, bijv. via veiling 



Voucherregeling en veiling  

Voorwaarden: 
• Vouchers regionaal verhandelbaar (weerstand, maar er is geen ratio 

dat niet te doen) 
• Fysieke en digitale marktplaats  
• Opgave in organisatie 
Uitwerking: 
• Experimenteerruimte Nieuwe Omgevingswet 
• i.s.m. Saxion Hogeschool en Universiteit Tilburg 

 
 



Carlie hier verder 

 


	Vrijkomende bebouwing erven
	Maatschappelijke ontwikkelingen
	modelverordening
	Doel en aanpak
	Vraagsturing 
	Hoofdmenu
	Voorbeeld: hergebruik
	Voorbeeld: sloop 
	Duurzaam bouwen / gebruik
	Marketing
	Systeeminnovatie
	Voucherregeling en veiling 
	Carlie hier verder

