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1.

2

INLEIDING

Op initiatief van de familie Westerman is
Eelerwoude medio 2006 gestart met de
planvorming
in
het
kader
van
de
herontwikkeling van de locatie aan de
Meeleweg 53 te Nieuwleusen, gemeente
Dalfsen.
De familie Westerman is in het bezit van
agrarische bebouwing aan de Meeleweg 53 te
Nieuwleusen. De agrarische activiteiten in
deze gebouwen hebben geen vervolgfunctie.
Dit betekent dat op termijn niet langer
geïnvesteerd wordt in het onderhoud van deze
gebouwen. De staat van onderhoud van deze
gebouwen zal verslechteren.
Als eigenaar is de familie Westerman daarom
voornemens
de
landschapontsierende
bedrijfsgebouwen
te
slopen.
Om
de
sloopkosten en de waarde van de
bedrijfsgebouwen te compenseren heeft de
familie Westerman gekozen om gebruik te
maken van de Rood voor Rood regeling.

Figuur1: locatie Meeleweg 53

Rood voor Rood
In maart 2005 is door de provincie Overijssel
de regeling Rood voor Rood met gesloten
beurs vastgesteld. Het doel van deze regeling
is het verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit
van het landelijk gebied door de sloop van
landschapontsierende bebouwing.
Door het toepassen van deze regeling komt de
familie Westerman in aanmerking voor het
realiseren van een nieuwe woning in het
buitengebied als financiële drager van de
geplande ontwikkelingen.

Inrichtingsplan
Dit inrichtingsplan geeft een uitwerking van het
toepassen van de regeling Rood voor Rood en
de totale herontwikkeling van het perceel aan
de Meeleweg 53.
Eelerwoude heeft haar brede kennis en
ervaring op het gebied van de regeling Rood
voor Rood ingezet voor dit project “Rood voor
Rood Westerman te Nieuwleusen”. Met dit
inrichtingsplan is een advies opgesteld
betreffende de financiële haalbaarheid, de
uitwerking van de Rood voor Rood regeling en
de herinrichting van dit unieke project.
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2.

DE REGELING ROOD VOOR ROOD

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de
regeling Rood voor Rood. De aanleiding voor
het bestaan van deze regeling, het doel, en de
verschillende betrokken partijen worden hierbij
beschreven.

2.1

In de regeling is opgenomen dat onder andere
de sloopkosten verrekend kunnen worden met
de opbrengst van een woningbouwkavel. Voor
deze sloopkosten wordt een standaardbedrag
gehanteerd. Dit bedrag is vastgesteld op € 25,per vierkante meter.

Aanleiding

Het landelijk gebied in Nederland bevindt zich
in een fase van verandering en onzekerheid.
De hoofdgebruiker van het landelijk gebied, de
landbouw, verandert.
De veranderingen in deze sector hebben alles
te maken met toenemende onzekerheden in
de landbouw. Deze komen voort uit een
verslechtering van de marktsituatie, complexe
en beperkende regelgeving en/of het uitbreken
van epidemieën. Dit onzekere toekomstbeeld,
vaak in combinatie met het gebrek aan
bedrijfsopvolging, maakt dat momenteel
structureel agrarische bedrijven worden
beëindigd.
Een gevolg van het beëindigen van agrarische
bedrijven is de leegstand van de voormalige
bedrijfsbebouwing. In eerste instantie kan
hergebruik van de opstallen voor een
passende oplossing zorgen. Indien hergebruik
niet van toepassing is of wanneer dit niet
mogelijk is, kan dit leiden tot leegstand,
verpaupering en verval, en daarmee een
achteruitgang van de kwaliteit van het
buitengebied.

2.2

3

Rood voor Rood

Om deze problematiek het hoofd te kunnen
bieden, is de regeling Rood voor Rood
ontwikkeld. Het doel van deze regeling is “de
landschappelijke/ruimtelijke kwaliteiten en de
sociale en economische vitaliteit van het
landelijk gebied te behouden en waar mogelijk
te versterken”. Dit doel wordt bereikt doordat
met het Rood voor Rood-beleid wordt ingezet
op de sloop van de voormalige agrarische
bedrijfsgebouwen en het verbeteren van de
ruimtelijke kwaliteit. Het principe daarbij is dat
de sloopkosten en de investeringen in het
verbeteren van de ruimtelijke kwaliteit betaald
worden uit de inkomsten die gegenereerd
worden door het realiseren van een
woningbouwkavel.

2.3

Betrokken partijen

2.3.1 Provincie Overijssel
De provincie Overijssel heeft een kader
opgesteld voor het toepassen van deze
regeling. De regeling Rood voor Rood met
gesloten beurs maakt onderdeel uit van het
streekplan van Overijssel. De provincie heeft
enkele toepassingsregels opgesteld waaraan
moet worden voldaan alvorens de plannen
mogen worden uitgevoerd. De kern van deze
regeling is dat minimaal 850 m2 aan
landschapontsierende bebouwing gesloopt
moet worden. Hiervoor in de plaats mag een
woning gebouwd worden met een inhoud van
maximaal 750 m3.
2.3.2 Gemeente Dalfsen
De gemeenten in Overijssel hebben van de
provincie enige beleidsruimte gekregen om
hun eigen invulling te geven aan het Rood voor
Rood beleid. De gemeente Dalfsen werkt
momenteel aan het opstellen van Rood voor
Rood beleid. Het project Westerman is een
‘pilot’-project. Bij de opstelling van dit
inrichtingsplan is rekening gehouden met de
richtlijnen die de gemeente Dalfsen bij de
‘pilot’-projecten hanteert.
2.3.3 Initiatiefnemer
Bij het uitvoeren van het Rood voor Roodbeleid ligt het initiatief bij de eigenaar van de
voormalige bedrijfsgebouwen. Dit houdt in dat
het organiseren van het slopen, het investeren
in de ruimtelijke kwaliteit en het realiseren van
een nieuwe woning op initiatief van de familie
Westerman plaatsvindt. De kosten die daarbij
worden
gemaakt,
worden
door
de
initiatiefnemer gefinancierd. Deze kosten
worden uiteindelijk gecompenseerd door de
waarde van de woningbouwkavel.
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3.

BESTAANDE SITUATIE

In dit hoofdstuk wordt de huidige situatie van
de bij de ontwikkeling betrokken percelen
beschreven. Daarbij wordt onder andere
ingegaan op de locatie en vindt een
omschrijving plaats van de te slopen opstallen.

3.1

4

Ligging in de omgeving

De te saneren agrarische locatie bevindt zich
aan de Meeleweg 53 te in het buitengebied
van Nieuwleusen in de gemeente Dalfsen.

Te slopen bedrijfsopstallen
(nummering overeenkomstig het taxatierapport
gecorrigeerde vervangingswaarde)
§ (1) Kraamopfokhokken
390,1 m2
§ (2) Varkensstal fokzeugen
328,3 m2
§ (3) Varkensstal vleesvarkens
530,6 m2
§ (4) Varkensstal vleesvarkens
249,7 m2
§ (5) Varkenstal biggenhokken
192,0 m2
§ (6) Varkensstal vleesvarken
86,4 m2
§ (7) Opslag
120,0 m2
§ (8) Opslag
80,0 m2
§ (9) Opslag
40,0 m2
§ (10) Opslag
100,0 m2
§ (11) Opslag
105,9 m2
§ (12) Opslag
65,0 m2
§ (13) Mestbassin
2.000 m3
§ (14) Sluis + zeugendouche
21,0 m2
In
totaal
zal
landschapontsierende
gesloopt.

2.309
m2
aan
bebouwing worden

Figuur 2: luchtfoto aanwezige bebouwing

3.2

Aanwezige agrarische
bebouwing

Op het perceel aan de Meeleweg 53 bevinden
zich een woning met bijbehorende agrarische
opstallen (zie figuur 3). Deze opstallen dienen
als stalruimte voor het vee en voor stalling van
machines om
de
gronden
mee
te
onderhouden. De woning blijft behouden, de
aanwezige agrarische opstallen worden
verwijderd. In bijlage 1 is een foto-overzicht
van de locatie opgenomen. De volgende
opstallen zijn aanwezig aan de Meeleweg 53.

Figuur 3: te slopen en te behouden bebouwing

Te behouden
(nummering overeenkomstig het taxatierapport
gecorrigeerde vervangingswaarde)
§ (15) Woning 2
§ (16) Woning 1

In bijlage 1 is een foto-overzicht van de
opstallen opgenomen. In bijlage 2 is een
gedetailleerder overzicht van de aanwezige
bebouwing op het perceel Meeleweg 53
opgenomen.
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De oppervlakte die derhalve voor verrekening
van de sloopkosten in aanmerking komt
bedraagt 2.309 m2.
In hoofdstuk 6 wordt een nadere uitwerking
gegeven van de financiële consequenties van
het toepassen van de Rood voor Rood
regeling voor de familie Westerman. Daaruit
zal blijken dat op basis van de oppervlakte, de
waarde van de gebouwen en de sloopkosten,
de initiatiefnemers recht hebben op het
realiseren van twee woningbouwkavels.

3.3

Landschappelijke situatie

Nieuwleusen is in de Gouden Eeuw ontstaan.
Voor die tijd was dit gebied in Noord-Overijssel
nog woest, nauwelijks begaanbaar en waren er
in deze streek weinig nederzettingen gesticht.
Rond 1630 werd door bewoners van het
zuidelijker gelegen ‘Leusen’ voortvarend
begonnen met de ontginning van het gebied.
Langzamerhand is zo Nieuwleusen ontstaan.
Het gebied wordt gekenmerkt door hoogveen
in het oosten en laagveen in het westen. Hier
tussenin ligt zandgrond, waarop Nieuwleusen
gelegen is.
Het
projectgebied
ligt
in
een
jong
ontginningslandschap dat is ontstaan door het
vergraven van veengronden en de ontginning
van moerasgebieden. Kenmerkend voor het
ontginningslandschap
is
de
rationele
verkaveling. De percelen van de familie
Westerman zijn op dezelfde, kenmerkende
wijze verkaveld. Verschil met vroeger is dat de
bebouwingsoppervlakte is toegenomen.

Figuur 4: historische kaart +/- 1900

5
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4.

INRICHTING

In de inrichtingsschets (bijlage 3) is
weergegeven hoe de ruimtelijke inrichting zal
plaatsvinden. Daarbij staat het situeren van de
nieuwe woningbouwkavels centraal. Verder
wordt in deze schets aangegeven welke
landschappelijke
verbeteringen
zullen
plaatsvinden. De inrichtingsschets is onder
andere op basis van de gegevens uit het
vorige hoofdstuk en de wensen van de
initiatiefnemer tot stand gekomen.

4.1

4.3

Om deze oorspronkelijke structuur te
behouden moeten de karakteristieken van het
gebied behouden of verbeterd worden. Dit
wordt onder andere bereikt door de nieuwe
erven binnen de langgerekte kavel te situeren.
Ook moeten de lange opritten die de toegang
naar de erven verschaffen behouden blijven.
De toekomstige beplanting wordt aangesloten
op het omliggende landschap. Hierdoor krijgen
de erven een natuurlijkere en karakteristieke
uitstraling. Op het erf versterkt de beplanting
de eenheid. Er wordt gekozen voor
gebiedsgebonden
plantsoorten
om
de
oorspronkelijke uitstraling van het gebied in ere
te herstellen.

Initiatiefnemer

Familie Westerman vindt het belangrijk dat het
huidige erf wordt gesplitst in twee functionele
erven. Dit wordt bereikt door woning 1 samen
met de bestaande boerderij te ontsluiten aan
de Meeleweg. Woning 2 wordt samen met de
bestaande woning ontsloten via de bestaande
ontsluiting naar de Korenweg. Op deze manier
zijn alle woningen op een goede manier
bereikbaar zonder dat op een van beide wegen
een overbelaste situatie ontstaat.

Meerwaarde

De voorgestelde ontwikkelingen leiden tot een
versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het
buitengebied
van
Nieuwleusen.
Deze
meerwaarde vertaalt zich in het volgende:
1.

Verdwijning van landschapontsierende
bebouwing. Door het toepassen van de
Rood voor Rood regeling voor het slopen
van schuren neemt de hoeveelheid
landschapontsierende bebouwing in het
buitengebied af.

2.

Versterken
van
landschappelijke,
ruimtelijke en cultuurhistorische kwaliteit.
Door het slopen van voormalige
agrarische
bedrijfsbebouwing,
het
herstellen
van
de
historische
karakteristieken rond het perceel en het
creëren van de mogelijkheid van
natuurontwikkeling,
wordt
de
landschappelijke
kwaliteit
in
het
buitengebied van Nieuwleusen versterkt.

Landschap

In de ruimtelijke basis voor het ontwerp, staat
de relatie tussen de percelen van de familie
Westerman en de omgeving centraal. Dit houdt
onder meer in dat de percelen bijdragen aan
de karakteristieken van het veenontginningslandschap.

4.2

6
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5.

INRICHTING PER ELEMENT

Na het ontwerpen van de inrichtingsschets
wordt deze schets uitgewerkt en vastgelegd in
het inrichtingsplan. Het inrichtingsplan is een
uitwerking
waarbij
maatvoering
en
beplantingssoorten
en
-aantallen
zijn
opgenomen. Het inrichtingsplan is opgenomen
in bijlage 4.

5.1

7

Beschrijving elementen

De in het inrichtingsplan genummerde
elementen worden hieronder toegelicht. De
elementen zijn kort beschreven en verduidelijkt
met foto’s.
1)
Bestaande woningen 1 en 2
De bestaande woning 1 is de meest noordelijk
gelegen woning, aan de zijde van de
Meeleweg. Bestaande woning ligt zuidelijk op

Figuur 5: bestaande woning 1

Figuur 6: bestaande woning 2

het erf, aan de zijde van de Korenweg. Woning
1 ligt ingesloten in het landschap en is
omgeven door singels. Woning 2 ligt aan de
rand van het bebouwingslint. Wanneer de
landschapontsierende bebouwing gesloopt
wordt, ontstaat een weids uitzicht vanuit deze
woning.
2) Nieuw te bouwen woning 1
De nieuwe woning gaat onderdeel uitmaken
van het bestaande erf. De woning is zo
geplaatst dat deze te bereiken is vanaf de
Meeleweg.
3) Nieuw te bouwen woning 2
Deze nieuwe woning wordt gericht op de
Korenweg. Samen met de reeds bestaande
woning wordt een nieuw erf gevormd.
4) Bijgebouwen
Op
basis
van
het
bestemmingsplan
buitengebied is het mogelijk om bij elke woning
een bijgebouw met een maximale oppervlakte
van 75 m2 te realiseren.
5) Erf
In de huidige situatie is er een verbinding van
de Meeleweg naar de Korenweg door het
huidige erf heen. In de nieuwe situatie zal deze
verbinding verbroken worden. Op deze manier
ontstaan twee ontsluitingswegen; één naar de
Korenweg en één naar de Meeleweg.
Bestaande woning 1 en de nieuw te bouwen
woning 1 zullen op deze manier ontsloten
worden via de Meeleweg. De bestaande
woning 2 en de nieuwe woning 2 zijn via de
Korenweg bereikbaar.
A + B) Bestaande en nieuwe houtsingels
De bestaande houtsingels (A) zijn in de loop
van de tijd uitgedund tot transparante
bomenrijen. Om het beeld van deze singels te
herstellen zullen struik- en boomvormers
worden toegevoegd.
Door een brede singel aan te planten aan de
westkant van het erf (ter hoogte van bestaande
woning 2) zal een groot deel van het zicht op
de naastliggende timmerfabriek worden
weggenomen.
Karakteristiek
voor
dit
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landschap is de dichte begroeiing aan één
zijde van het landschap. Daarmee wordt naast
het afschermen van het zicht op de
timmerfabriek
ook
een
passend
landschapselement
gerealiseerd.
De
singelbeplanting wordt achter de bestaande
woning 2 over het erf doorgetrokken, zodanig
dat deze geleidelijk transparanter wordt.
De singels zullen uitsluitend met gebiedseigen
beplanting zoals zachte berk, zwarte els en
zomereik
worden ingeplant.
Voor de
onderbeplanting kan gekozen worden voor
vuilboom, hulst, lijsterbes, Gelderse roos,
meidoorn en vogelkers.

Figuur 7: Impressie brede houtsingel

C) Solitaire bomen
De aan te planten solitaire bomen op het
perceel versterken het erfensemble en zorgen
voor een semi-transparante scheiding tussen
de onderlinge woonerven. De beplanting
bestaat uitsluitend uit gebiedsgebonden
boomsoorten zoals zachte berk, zwarte els en
zomereik.

Figuur 8: Impressie solitaire bomen versterken de
erfensemble

8

D) Siertuin
Bij alle vier de woonerven is plaats voor een
siertuin. Deze tuinen zullen door de
toekomstige bewoner(s) worden ingericht.
E) Gazon
Het in te zaaien gazon zorgt voor een
geleidelijke overgang naar het open grasland.
Dit gazon is bruikbaar als speelgazon, of als
weide voor hobbyvee.
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6.

FINANCIËLE ONDERBOUWING

In dit hoofdstuk staat de financiële
onderbouwing
van
de
voorgenomen
ontwikkelingen centraal. Het uitgangspunt
daarbij is dat de kosten op de locatie waar
gesloopt wordt, worden gecompenseerd door
de waarde van de nieuw te realiseren
bouwkavel.
De waarde van de te realiseren bouwkavel
wordt ingezet voor een vergoeding van een
deel van de waarde van de te slopen
bebouwing, de sloopkosten en voor de
investeringen in de ruimtelijke kwaliteit.

dekken. Voor dit bedrag moet ook alle
verharding worden verwijderd.
Bij aanwezigheid van asbest zijn de kosten per
vierkante meter veelal hoger dan € 25,-. In
dergelijke gevallen mogen deze extra kosten
voor asbestsanering worden opgenomen als
investering in de ruimtelijke kwaliteit. Bij de
familie Westerman wordt 2.309 m2 aan
agrarische opstallen gesloopt. Het bedrag dat
kan worden verrekend voor de sloop komt
daarmee op € 57.726,-.

6.3
6.1

Waarde bouwbestemming

De financiële drager van de Rood voor Rood
regeling is de
nieuw te
realiseren
woningbouwkavel.
Voor het bepalen van de waarde van de
woningbouwkavel heeft Eelerwoude een
beëdigd taxateur ingeschakeld.
De waarde van een woningbouwkavel (800
m2) op deze locatie is getaxeerd op
€ 140.000,-. De waarde van de ondergrond is
getaxeerd op € 11.250,-.
Getaxeerde waarde bouwkavel

€ 140.000,-

Waarde ondergrond bouwkavel

€ 11.250,-

Waarde bouwbest. bouwkavel

€ 128.750,-

-

De waardestijging van de locatie van de
woningbouwkavel
bedraagt
daarmee
€ 128.750,-. Deze waardestijging is de waarde
van de bouwbestemming en wordt gebruikt om
de investeringen te kunnen bekostigen.

6.2

9

Sloopkosten

In de provinciale Rood voor Rood regeling
wordt
een standaardwaarde voor
de
sloopkosten van € 25,- per vierkante meter
bebouwing gehanteerd. Dit bedrag mag de
initiatiefnemer gebruiken om de sloopkosten te

30% gecorrigeerde
vervangingswaarde

De regeling Rood voor Rood biedt de
initiatiefnemer een vrij te besteden deel van de
opbrengsten van de woningbouwkavel. Daarbij
wordt uitgegaan van een vergoeding van een
deel van de waarde van de te slopen
bebouwing. Deze vergoeding bedraagt 30%
van de gecorrigeerde vervangingswaarde van
de bebouwing.
De
taxatie
van
de
gecorrigeerde
vervangingswaarde dient uitgevoerd te worden
conform de berekeningswijze die door de DLG
is beschreven in “Informatie gecorrigeerde
vervangingswaarde in het kader van de Rood
voor Rood regeling provincie Overijssel”. In
bijlage 7 is een overzicht weergegeven van de
berekening
van
de
gecorrigeerde
vervangingswaarde.
De gecorrigeerde vervangingswaarde van de
te slopen landschapontsierende bebouwing
bedraagt € 400.070,-. Dertig procent hiervan is
€ 120.021,-.

6.4

Bepaling aantal bouwkavels

De waarde van de bouwkavel is de financiële
drager voor de sloopkosten en 30% van de
gecorrigeerde
vervangingswaarde.
Een
eventueel overschot wordt gebruikt om te
investeren in ruimtelijke kwaliteit.
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Waarde bouwbest. 1 bouwkavel

€ 128.750,-

Standaardbedrag sloopkosten
2
(€ 25,- per m )

€ 57.726,-

30% gecorrigeerde
vervangingswaarde

€ 120.021,-

Investering ruimtelijke kwaliteit

€ -48.997,-

6.5

-

Uit de berekening blijkt dat de familie
Westerman de kosten voor de sloop van de
stallen (2.309 m2) en de 30% van de
gecorrigeerde
vervangingswaarde
onvoldoende
kan
afdekken
met
de
meerwaarde van één bouwkavel.
Het Rood voor Rood beleid biedt de
mogelijkheid voor het realiseren van een
tweede bouwkavel, mits er ook een veelvoud
van 850 m2 wordt gesloopt. De initiatiefnemer
voldoet ruimschoots aan deze norm.
Getaxeerde waarde 2
bouwkavels

€ 280.000,-

Waarde ondergrond 2
bouwkavels

€ 22.500,-

Waarde bouwbest. 2
bouwkavels

€ 257.500,-

-

Bij de realisatie van twee bouwkavels kan de
familie Westerman de sloop van de stallen en
de
30%
van
de
gecorrigeerde
vervangingswaarde voldoende afdekken.
Waarde bouwbest. 2
bouwkavels

€ 257.500,-

Standaardbedrag sloopkosten
(€ 25,- per m²)

€ 57.726,-

30% gecorrigeerde
vervangingswaarde

€ 120.021,-

Investering ruimtelijke kwaliteit

€ 79.753,-

Investering ruimtelijke
kwaliteit

Het bedrag voor de investering in de ruimtelijke
kwaliteit mag aan verschillende onderdelen
worden besteed. Allereerst betreft het de
fysieke inrichting met de aanleg van groene
elementen. Een specificatie van deze kosten is
weergegeven in bijlage 5.
Daarnaast
wordt
geïnvesteerd
in
de
meerkosten van asbestsanering. Op basis van
de offerte van Van Hal Nieuwleusen B.V. blijkt
dat de totale sloopkosten vermeerderd met de
kosten voor asbestsanering € 81.926,(inclusief B.T.W.) bedragen (zie bijlage 6). Het
aandeel asbestsanering hierin bedraagt €
29.863,-. Dit betekent dat de sloopkosten
hoger uitvallen dan de standaard sloopkosten
van € 25,- per m². In dergelijke gevallen is het
mogelijk om de meerkosten van de
asbestsanering te rekenen als investering in de
ruimtelijke
kwaliteit.
Deze
meerkosten
bedragen € 24.200,- (€ 81.926 - € 57.726,-).
Naast de bovengenoemde post kunnen
sommige bouwtechnische aspecten als
investering in de ruimtelijke kwaliteit gerekend
worden. Eveneens behoren de plankosten, de
legeskosten van de gemeente tot de ruimtelijke
investering.
De familie Westerman investeert op de
volgende onderdelen in het verbeteren van de
ruimtelijke kwaliteit (alle bedragen zijn inclusief
BTW.):
Landschapsinrichting
Meerkosten Asbestsanering
Asbestinventarisatieonderzoek
Advieskosten Alfa
Advieskosten Veghtstaete
Advieskosten Eelerwoude

-

Het bedrag dat geïnvesteerd moet worden in
de ruimtelijke kwaliteit, wordt berekend door
het bedrag van de waarde van de
bouwbestemming te verminderen met de
bedragen van sloop en dertig procent van de
gecorrigeerde
vervangingswaarde.
De
verplichte investering in ruimtelijke kwaliteit
bedraagt daarmee € 79.753,-.
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Onderzoekskosten (raming)

€ 29.229,€ 24.200,€
357,€ 1.190,€ 8.092,€ 8.782,€ 8.330,-

Leges (bestemmingprocedure,
sloop)

€

Totaal

€ 82.490,-

2.310,-

+

Hieruit blijkt dat de feitelijke investeringen in de
ruimtelijke kwaliteit hoger zijn, dan op basis
van de meerwaarde van de woningbouwkavels
geïnvesteerd zou moeten worden. Deze
grotere
investering
neemt
de familie
Westerman voor eigen rekening omdat zo een
grotere kwaliteitsverbetering ontstaat.
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