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1. Het beleidskader voor de Kwaliteitsimpuls 

Groene Omgeving (KGO): ‘Grond voor Gebruik’ 

vaststellen. 

  
  

Argumenten 

1.1 De provincie Overijssel heeft in de vorm van de 

Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving (KGO) een 

instrument vastgesteld waarmee mogelijkheden 

geboden kunnen worden voor uitbreidingen en 

ontwikkelingen in het buitengebied. Voorwaarde is dat 

er tegelijkertijd wordt geïnvesteerd in de ruimtelijke 

kwaliteit van het buitengebied. De KGO is van 

toepassing op ontwikkelingen die niet in het geldende 

bestemmingsplan passen. 

Gemeenten hebben van de provincie de mogelijkheid 

gekregen een beleidskader voor de Kwaliteitsimpuls 

Groene Omgeving te ontwikkelen. Als de provincie 

instemt met het door de gemeente opgestelde 

beleidskader is bij ontwikkelingen die binnen dit 

kader plaatsvinden het vooroverleg met de provincie 

niet meer nodig. 

1.2 Het voorliggende document betreft het beleids- 

kader KGO ‘Grond voor gebruik — ontwikkel nu de 

erfenis voor de toekomst’ voor het buitengebied van de 

Hof van Twente. Hiermee wordt beoogd om sociale en 

economische ontwikkelingen in het buitengebied te 

stimuleren en te faciliteren en daarmee ruimtelijke 

kwaliteit in het buitengebied te behouden en versterken. 

Met het voorliggende instrument kan uniformer 

worden gestuurd op uitbreidingen en ontwikkelingen 

in het buitengebied. Het instrument dient als toetsings- 

kader voor de gemeente om aangevraagde ontwik- 

kelingen in het landelijke gebied te kunnen beoor- 

delen. Het geeft meer duidelijkheid voor initiatief- 

nemers, gemeente en provincie en leidt tot snellere 

procedures met meer kwaliteit als resultaat. 



1.3 Opeen aantal onderdelen is het huidige beleid 

voor het buitengebied aangepast of is er nieuw 

beleid gevormd. De afgelopen jaren zijn in het 

buitengebied diverse “mooie” projecten gerealiseerd. 

De gemeente heeft hier de laatste jaren op ingespeeld 

met kaders als Rood-voor-rood, het VAB-beleid en het 

nieuwe landgoederen beleid. Deze kaders zijn echter 

toe aan een update. Op een aantal onderdelen is het 

huidige beleid versimpeld of is er nieuw laagdrempelig 

beleid gevormd. Met dit instrument wordt een aantal 

mogelijkheden toegevoegd. Daarbij wordt geen 

onderscheid meer gemaakt tussen de verschillende 

reconstructiewet gebieden. 

VAB-beleid 

Het VAB-beleid maakt het mogelijk om diverse niet- 

agrarische activiteiten te ontwikkelen in voormalige 

agrarische bebouwing. Belangrijkste wijziging die 

voor het VAB-beleid wordt doorgevoerd is dat ook in 

de Landbouwontwikkelingsgebieden meer mogelijk- 

heden komen voor nevenactiviteiten. 

In het hele buitengebied wordt vervangende nieuw- 

bouw toegestaan tot 500 m2 in plaats van de eerder 

genoemde 900 m3. 

Rood voor Rood 

Belangrijkste wijziging die voor het Rood voor rood 

beleid wordt doorgevoerd is dat ook in de Landbouw- 

ontwikkelingsgebieden mogelijkheden komen voor de 

realisatie van de compensatie-woningen. Wel moet 

voortaan worden getoetst aan de woonvisie om te 

bepalen of een extra compensatiewoning nog 

gewenst is. 

Veldschuren 

In het buitengebied van de Hof van Twente staan 

veel zogeheten veldschuren. Deze zijn niet bestemd 

en vallen onder het overgangsrecht. Daardoor 

kunnen ze alleen gedeeltelijk worden. De schuren 

bieden vaak een schuilplaats aan verschillende flora 

en fauna. Doordat veel van deze veldschuren 

vervallen zijn wordt voorgesteld om mogelijk te 

maken dat de bestaande aanwezige veldschuur 

opnieuw opgericht kan worden tot een maximale 

oppervlakte van de bestaande oppervlakte waarbij er 

totaal maximaal 150 m2 teruggebouwd kan worden. 



Niet agrarische bedrijven in het buitengebied. 

In het buitengebied zijn diverse niet-agrarische 

bedrijven gevestigd. De bedrijvigheid wordt positief 

gewaardeerd vanwege de bijdrage aan een sterke 

plattelandseconomie en de werkgelegenheid. Met 

uitzondering van enkele bedrijven die sterk verwant 

zijn aan de agrarische sector missen de meeste 

bedrijven een duidelijke economische binding met het 

landelijk gebied. 

Bij de afweging of uitbreidingsmogelijkheden kunnen 

worden geboden aan deze locaties wordt maatwerk 

toegepast. Het beleidskader voorziet er in dat in aan- 

vulling op de basisinspanning bij een toename van 

meer dan 250 m2 aan bebouwing het tweevoudige 

aan landschap-ontsierende bebouwing wordt 

gesloopt binnen Hof van Twente. 

Sloopvoucher-regeling 

Er zijn eigenaren van erven die graag de voormalige 

(landschapontsierende) agrarische bedrijfsbebouwing 

willen slopen en deze op een later moment willen 

inbrengen in een project waarvoor sloopcompensatie 

nodig is. Om dit te stimuleren kan een eigenaar voor 

dit soort situaties een sloopvoucher ontvangen. Deze 

voucher is 10 jaar geldig en kan ingezet worden bij 

projecten waarvoor sloopcompensatie nodig is. 

Risico’s 

Er zijn geen risico's te verwachten. 

Alternatieven 

Het alternatief is niet vaststellen van het beleidskader. 

Nadeel hiervan is dat bij elke grootschalige ontwikkeling 

waarvoor een herziening van het bestemmingsplan 

nodig is, er overleg gevoerd moet worden met de 

provincie over de investering in de ruimtelijke kwaliteit. 

Niet vaststellen van het beleidskader betekent ook dat 

de mogelijkheden voor vrijkomende agrarische 

bebouwing in de landbouwontwikkkelingsgebieden 

beperkt blijven. 

Uitvoering 

Na vaststelling van het beleidskader zal er een thema- 

tische herziening van het bestemmingsplan buiten- 

gebied worden opgestart om zo het nieuwe beleid in het 

bestemmingsplan vast te leggen en te kunnen 

toepassen. 

Burgemeester en wethouders van Hof van Twente 

de secretaïis, eester, de burg 
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