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1. Inleiding 

Dit rapport betreft het eindrapport van activiteit 6: “Uitwerking onderzoek naar regelgeving”, dat is 
uitgevoerd als onderdeel van het project “Circulaire toekomst Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB)”. 
Dit project heeft tot doel de sloop van Vrijkomende Agrarische Bebouwing economisch aantrekkelijk en 
duurzaam te maken door sloopmateriaal van stallen lokaal te behouden en/of te upgraden en geschikt te 
maken voor de bouw van nieuwe stallen (of andere gebouwen/toepassingen).  
 
Het doel van deze activiteit is het in kaart brengen van de regelgeving, die een sta in de weg is voor de 
transitie van een lineaire economie naar een circulaire economie. In casu gaat het hier om het in beeld 
brengen van regelgeving die van toepassing is op het slopen en bouwen van stallen.  
 
Over wat circulair bouwen of circulair slopen is, kan een flinke discussie gevoerd worden. Er zijn veel 
definities in omloop, de één breder dan de ander en met verschillende accenten. Onderstaand figuur maakt 
echter eenvoudig inzichtelijk waar het om draait. Vanuit dat perspectief is dit onderzoek gedaan.   
 

 
 
Het gaat dus om regels die de circulaire bouw cq demontage van stallen hinderen. Dit kunnen bijvoorbeeld 
belemmeringen zijn in het Bouwbesluit, in de RO regelgeving, of eigen regelingen van de gemeenten. 
Mocht blijken dat regels hinderen, dan wordt er gezocht naar experimenteerruimte voor de korte termijn 
en het stimuleren van structurele oplossingen voor de lange termijn.  
 

Deze activiteit maakt zoals gezegd onderdeel uit van een groep aan activiteiten. Bij de andere activiteiten is 

op hoofdlijnen ook telkens het net opgehaald in hoeverre regelgeving een sta in de weg is. In deze 

rapportage wordt dat nader uitgediept, in onderlinge samenhang verwoord en van conclusies en 

aanbevelingen voorzien.  

Deze rapportage richt zich primair op regelgeving, die betrekking heeft op demontage/sloop en bouw van 

stallen. Secundair wordt ook gekeken naar belemmerende regelgeving omtrent het mogen gebruiken van 

VAB als een HUB voor materialen/producten uit sloop.  

De belemmerende regelgeving wordt in beeld gebracht en er wordt bezien daar waar sprake is van 

belemmeringen, of en hoe dit kan worden opgelost inclusief een aanpak hiervoor.   

  

Verantwoording 

Om een helder beeld te krijgen van ervaren belemmeringen heeft afstemming plaatsgevonden met 

betrokkenen bij de andere deelactiviteiten van het project. 

De in kaart gebrachte belemmeringen van circulaire sloop en bouw van stallen zijn met een aantal 

vakambtenaren in andere gemeenten in regio’s Foodvalley/Amersfoort, de Omgevingsdienst de Vallei en 

het kenniscentrum Infomil besproken, waarbij ook gekeken is naar oplossingsrichtingen.  
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Afbeelding 1 Projectpartners Circulaire Toekomst Vrijkomende Agrarische Bebouwing 

 
 
Leeswijzer 
In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de regelgeving die verband houdt met het slopen en bouwen van stallen 

en worden belemmeringen in beeld gebracht. Hoofdstuk 3 heeft betrekking op regelgeving voor het 

toestaan van HUB’s op VAB-locaties. Hoofdstuk 4 vormt het afsluitende hoofdstuk met conclusies en 

aanbevelingen.   
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2. Regels omtrent slopen en bouwen van stallen 
 
2.1. Slopen van stallen 

Het programma VAB beoogt een versnelling aan te brengen in de aanpak van VAB’s. Leegstand van 
vrijkomend agrarisch vastgoed is om verschillende redenen niet wenselijk; sloop (of) hergebruik moet 
worden aangejaagd. In deze paragraaf wordt ingegaan op de huidige wet- en regelgeving, maar ook op de 
komende regelgeving, die aanstaande is met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet. 
 
2.1.1.  Huidige regelgeving: Bouwbesluit 2012 
De regelgeving omtrent sloop van gebouwen, waaronder dus ook agrarische gebouwen is opgenomen in 
het Bouwbesluit 20121. Ten opzichte van het vorige Bouwbesluit heeft destijds een stuk deregulering 
plaatsgevonden: daar waar voorheen werd gewerkt met sloopvergunningen, kan op basis van het huidige 
Bouwbesluit 2012 vaak volstaan worden met een sloopmelding. Er zijn wat uitzonderingen, die vooral 
voorzien in gevallen waar cultuurhistorische waarden aan de orde zijn, zoals bij monumenten of in het 
geval van een beschermd dorpsgezicht. Bij het gros van de vrijkomende agrarische gebouwen in de 
Foodvalley is daar geen sprake van. Hierop wordt daarom verder niet ingegaan. 
 
Een sloopmelding is verplicht als er meer dan 10 m³ sloopafval vrijkomt of als er asbest wordt verwijderd. In 
de praktijk is dat bij sloop van stallen dus vrijwel altijd aan de orde. De melding moet minimaal vier weken 
voor het begin van de sloopwerkzaamheden zijn ingediend. Degene die de sloop uitvoert moet de start van 
de sloopwerkzaamheden minstens twee dagen voor de feitelijke start bij het bevoegd gezag hebben 
ingediend en na afloop van de werkzaamheden ook weer gereed melden.  
Bij de melding dienen de nodige gegevens en rapporten te worden overlegd aan het bevoegd gezag. 
Behalve de gegevens van de eigenaar, de sloper, de locatie, dienen ook een veiligheidsplan, (in 
voorkomende gevallen) een asbestinventarisatierapport en bij puinbreken ook de gegevens van de partij 
waar het recyclinggranulaat naar toegaat. Op mobiel puinbreken is een afzonderlijk Besluit van toepassing, 
het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval. Het mobiel breken van puin moet 15 werkdagen van 
tevoren worden gemeld bij het bevoegd gezag.  
 
De sloopregelgeving staat circulaire sloop van stallen niet in de weg; op basis van geldende regelgeving kan 
er gewoon circulair gesloopt worden. Maar dat geldt evenzeer voor de traditionele wijze van sloop. Het 
Bouwbesluit maakt in de basis daarin geen onderscheid. 
Het Bouwbesluit 2012 dwingt niet tot circulair slopen. Wel stelt het Bouwbesluit in paragraaf 8.2 eisen ten 
aanzien van het scheiden van sloopafval. Deze eisen zijn vooral ingestoken vanuit veiligheid.  
Evenmin biedt het besluit mogelijkheden voor de gemeente om eigen regels te stellen t.a.v. circulair 
slopen. Op grond van artikel 1.29 van het Bouwbesluit kan het bevoegd gezag weliswaar nadere 
voorwaarden stellen aan het slopen indien deze voorwaarden noodzakelijk zijn voor het voorkomen of 
beperken van hinder of van een onveilige situatie tijdens het uitvoeren van de sloopwerkzaamheden. Met 
het Kenniscentrum InfoMil is bezien in hoeverre het mogelijk is om op basis van deze wetgeving 
verdergaande voorwaarden te stellen omtrent circulair slopen. Dit is echter juridisch niet afdwingbaar.  
 
2.1.2. Regelgeving afvalstoffen 
In hoofdstuk 10 van de Wet Milieubeheer is de regelgeving over omgang met afval opgenomen. Het is 
daarmee een belangrijke wet voor verwijdering van afvalstoffen.  
De essentie is dat iedereen er voor moet zorgen dat er geen nadelige gevolgen voor het milieu zijn of 
komen door handelingen met afvalstoffen.  
 

                                                      
1 Voor een uitgebreide beschrijving over sloop en het Bouwbesluit wordt verwezen naar: 

- https://www.bouwbesluitonline.nl/docs/wet/bb2012/ 
- Handreiking Slopen & Handhaving bij Illegale Asbestsloop van de vereniging BWT (https://www.bwtinfo.nl/dossiers/sloop-en-

asbestinformatie/andreiking-slopen--andhaving-bij-illegale-asbestsl) 
- De Brochure Sloopvoorschriften Bouwbesluit van VERAS, 

https://www.sloopaannemers.nl/site/media/upload/files/857_02ddef-wijzer-bouwbesluit-2012-interactief-
6_pdf_20180319151540.pdf 

https://www.bouwbesluitonline.nl/docs/wet/bb2012/
https://www.bwtinfo.nl/dossiers/sloop-en-asbestinformatie/andreiking-slopen--andhaving-bij-illegale-asbestsl
https://www.bwtinfo.nl/dossiers/sloop-en-asbestinformatie/andreiking-slopen--andhaving-bij-illegale-asbestsl
https://www.sloopaannemers.nl/site/media/upload/files/857_02ddef-wijzer-bouwbesluit-2012-interactief-6_pdf_20180319151540.pdf
https://www.sloopaannemers.nl/site/media/upload/files/857_02ddef-wijzer-bouwbesluit-2012-interactief-6_pdf_20180319151540.pdf
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Bij de sloop van agrarische bebouwing komen afvalstoffen vrij, die uiteindelijk moeten worden afgevoerd 
naar een inrichting waar deze mogen worden opgeslagen. Dat is anders als er geen sprake is van een 
afvalstof. Over wat een afvalstof is, zijn regels opgenomen in de Europese kaderrichtlijn afvalstoffen.  
Van belang bij sloop van agrarische gebouwen is, gelet op de grote hoeveelheid beton en steen dat daarbij 
vrijkomt, het begrip “einde-afvalfase”. De Nederlandse overheid heeft een regeling gemaakt voor 
recyclinggranulaten uit steenachtige afvalstoffen, waarmee ruimte wordt geboden voor recycling.  
 
Dat sluit aan op het gedachtengoed uit het Landelijk Afvalbeheerplan 3 (LAP3). Het afvalbeleid zoals dat is 
verwoord in het LAP3 wil een stimulans zijn voor het hergebruiken, bij voorkeur als product en ondersteunt 
dus circulair bouwen. In het LAP3 is de zogenaamde afvalhiërarchie opgenomen: 

a. preventie;  
b. voorbereiding voor hergebruik;  
c1. recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in een gelijke of vergelijkbare toepassing; 
c2. recycling van het oorspronkelijke functionele materiaal in een niet gelijke of vergelijkbare 
toepassing; 
c3. chemische recycling; 
d. andere nuttige toepassing, waaronder energieterugwinning; 
e1. verbranden als vorm van verwijdering;  
e2. storten of lozen. 

Belangrijkste doel is preventie, als dat niet kan volgen de volgende stappen. Hoe hoger op deze ladder hoe 
beter. Met dit afvalbeleid wil het Rijk de circulariteit sterk bevorderen.  
 
2.1.3. Nieuwe regelgeving: Besluit bouwwerken leefomgeving 
Onder de nieuwe Omgevingswet is het slopen straks geregeld in afdeling 7.2. van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving (Bbl). Inhoudelijk verandert de regeling beperkt: er blijft sprake van een melding en die is van 
toepassing bij het vrijkomen van meer dan 10m³ sloopafval en/of bij asbestsloop. Elke beroepsmatige 
sloop, waarvan sprake is bij sloop van VAB, blijft derhalve vallen onder de meldingsplicht. Ook de 
verplichting tot scheiden van sloopafval blijft bestaan. De nieuwe maatwerkbepaling die in het Besluit komt 
is gebaseerd op artikel 1,29 die nu in het Bouwbesluit zit. De gemeente heeft mogelijkheid om regels over 
de sloopactiviteit op te nemen in het omgevingsplan.  
Met de nieuwe regelgeving is derhalve inhoudelijk gezien weinig nieuws onder de zon. Circulariteit is echter 
wel een belangrijk thema in de nieuwe regelgeving. Het Rijk kiest echter bewust voor het bouwspoor om 
dit te bevorderen (zie volgende paragraaf). Circulariteit komt subtiel terug in de nieuwe sloopregelgeving in 
die zin dat bijvoorbeeld in de definitie is toegevoegd dat onder slopen ook het uit elkaar nemen van een 
bouwwerk wordt verstaan, wat immers meer en meer de toekomst moet gaan worden. Ook bij artikel 7.26 
dat betrekking heeft op het scheiden van overig bouw- en sloopafval komt circulariteit naar voren. Dit 
artikel is namelijk ingestoken vanuit recycling en hergebruik. Op basis van de Europese Kaderrichtlijn 
afvalstoffen geldt er al een afvalhiërarchie met de bedoeling afvalstoffen zo veel mogelijk te recyclen.  
 
2.2 Bouwen van stallen 
Bij het bouwen van stallen of andere agrarische bedrijfsbebouwing komt veel regelgeving om de hoek 
kijken. Dat beperkt zicht niet alleen tot bouwregelgeving, maar ook kunnen milieuregelgeving, RO-regels, 
natuurwetgeving, dierwelzijnseisen etc. van toepassing zijn. In deze paragraaf beperken we ons tot 
regelgeving die een relatie heeft met circulariteit, waarbij zowel de huidige als toekomstige 
publiekrechtelijke regelgeving (onder de Omgevingswet) onder de loep wordt genomen.  
 
2.2.1  Bouwbesluit 2012 
Het Bouwbesluit 2012 kent een afdeling die rechtstreeks te maken heeft met circulair bouwen, namelijk 
afdeling 5.2. Sinds 2013 moet bij een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de nieuwbouw van een 
woonfunctie of kantoorgebouw een berekening worden ingediend van de milieuprestatie van het gebouw 
(MPG). Die is onder meer afhankelijk van de materialen die worden gebruikt en de impact daarvan op het 
milieu. Sinds 1 januari 2018 is er in het Bouwbesluit 2012 voor het eerst een grenswaarde aan de 
milieuprestatie gesteld. De MPG mag niet meer dan 1 bedragen.  
Omdat de regels alleen gelden voor woongebouwen of kantoorgebouwen, heeft dit geen consequenties 
voor agrarische bedrijfsgebouwen (uitgezonderd de bedrijfswoning).  
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Het Bouwbesluit kent evenwel ook andere regels die gevolgen hebben voor een circulaire aanpak in plaats 
van een traditionele aanpak van bouwen. Bij de bouw van een nieuwe stal moet deze in principe voldoen 
aan de nieuwbouwvoorschriften. Dit geldt ook wanneer er sprake is van de bouw van een circulaire stal 
met hergebruikte materialen.  
Dat heeft in de praktijk met name consequenties als gaat om de afmetingen van onderdelen die worden 
hergebruikt en bij het aantonen van de prestaties van hergebruikte of gerecyclede materialen. Er is een 
aantal situaties waarbij niet aan de nieuwbouwvoorschriften uit het Bouwbesluit 2012 hoeft te worden 
voldaan en waarbij het voor wat betreft bijvoorbeeld de maatvoering dus makkelijker is om materialen uit 
bestaande gebouwen her te gebruiken. Dit dekt echter niet alles en hier ligt in de praktijk een knelpunt als 
het gaat om hergebruik van bijvoorbeeld materialen ten behoeve van de constructie van een nieuw 
gebouw.   
 
2.2.2. Woningwet 
Circulair bouwen vereist een andere aanpak in het ontwerpen van gebouwen. Er zal immers (op dit 
moment) flexibeler moeten worden ingesprongen op het aanbod aan secundair materiaal en wat daarmee 
gemaakt kan worden. De verkrijgbaarheid van materialen heeft dus – anders dan in de traditionele aanpak 
– rechtstreeks invloed op het bouwplan. 
 
Voor het aanvragen van de benodigde omgevingsvergunning heeft dat consequenties. De 
indieningsvereisten van een omgevingsvergunning zijn immers ingericht op een lineair proces. Een gebouw 
dat geheel of gedeeltelijk uit elkaar gehaald kan worden of is opgebouwd uit secundair materiaal kan 
lastiger te toetsen zijn.  
Procesmatig wordt geen onderscheid gemaakt tussen lineaire aanvragen en circulaire aanvragen. Voor 
beide geldt dat de aanvraag moet voldoen aan de indieningsvereisten. Dat betekent dat helder moet zijn 
o.a. van welke materialen gebruik wordt gemaakt. In het proces is het wel mogelijk om bepaalde gegevens 
(bijvoorbeeld berekeningen) later te mogen aanleveren.  Maar in de basis moet bij het indienen van de 
aanvraag dus bekend van welk materiaal gebruik wordt gemaakt en is het lopende de aanvraag niet 
mogelijk om wijzigingen (bijvoorbeeld andere spanten met een andere maatvoering dan oorspronkelijk 
aangevraagd) in te bedden. Uit de aanvraag moet duidelijk blijken wat er uiteindelijk gerealiseerd gaat 
worden. Gevolg is dat tijdig bekend moet zijn welke circulaire materialen beschikbaar zijn om toe te passen 
in een agrarisch bedrijfsgebouw.  
Inhoudelijk ligt er ook een opgave bij circulair bouwen. De eigenschappen van de materialen moeten 
bekend zijn. In de regelgeving wordt hier geen uitzondering op gemaakt in het geval van circulair bouwen. 
Denk bijvoorbeeld aan de regels omtrent constructieve veiligheid van gebouwen. Ook hier ligt een opgaaf 
om dit voldoende inzichtelijk te maken.  
In de praktijk ziet de Omgevingsdienst De Vallei geen problemen bij de aanvragen omgevingsvergunning, 
die bij de dienst binnenkomen. De Omgevingsdienst heeft te kennen gegeven in overleg willen te gaan bij 
aanvragen voor circulaire stallen waar wel tegen problemen aan wordt gelopen.  
 
2.2.3.  Welstand 
Een omgevingsvergunning voor het bouwen mag niet verleend worden indien het bouwplan in strijd is met 
'redelijke eisen van welstand', tenzij B&W gemotiveerd beslissen dat het (om andere redenen) toch mag. 
In een welstandsnota legt de gemeenteraad in criteria vast welke welstandseisen van toepassing zijn op het 
betreffende gebied. De welstandstoets is dus gebaseerd op gemeentelijk door de raad vastgesteld beleid, 
zodat de toets dus per gemeente kan verschillen.  
 
Het welstandsbeleid van de gemeente Barneveld maakt een afweging tussen het privé en het algemeen 
belang: wanneer het algemeen belang niet wordt geschaad, wordt het privé belang gehonoreerd. Er 
worden vier welstandsregimes onderscheiden: welstandsvrij, beperkt, regulier en bijzonder, met een 
oplopende reeks toetsingscriteria.  
De gemeente Barneveld heeft ervoor gekozen de sneltoetscriteria van toepassing te verklaren op 
agrarische bebouwing, voor zover dat gelegen is in gebieden met een beperkt of een regulier 
welstandsregime. Dat is in meer dan 90% van de agrarische bedrijven het geval.   
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In de praktijk betekent dit een beperkte beeldregie: veel is mogelijk. “De welstand” is in de afgelopen jaren 
zelden een sta in de weg geweest bij het realiseren van agrarische bebouwing. Het is niet aannemelijk dat 
dit anders is bij het circulair bouwen van een agrarisch bedrijfsgebouw.   
 
Een gemeente als Ede werkt op een andere wijze, namelijk met een beeldkwaliteitsplan voor het 
buitengebied. De gemeente heeft gekozen voor een sterkere sturing omdat men het buitengebied over het 
algemeen kwetsbaarder vindt voor visuele verstoring dan het stedelijk gebied.  
De kenmerkende kwaliteiten van de bestaande landschappen in de gemeente Ede zijn het uitgangspunt 
voor dit beeldkwaliteitsplan met een indeling in landschappelijke deelgebieden tot gevolg. Met het 
beeldkwaliteitsplan wil de gemeente bijdragen aan de leesbaarheid van het landschap en de 
landschappelijke kwaliteit respecteren, behouden en/of versterken.  
Dit heeft een meer gedetailleerde toets tot gevolg waarbij per deelgebied verschillende nuances kunnen 
worden gesteld ook ten aanzien van bijvoorbeeld materialisering.  
 
Uit het vorenstaande blijkt dat er verschillen zijn tussen gemeenten. Het is daarom niet goed mogelijk om 
eenduidige conclusies te trekken over de vraagstelling of welstand een sta in de weg is voor circulair 
bouwen. Daar waar dat echter het geval is, heeft de gemeente de mogelijkheid om haar eigen beleid aan te 
passen, voor zover dat wenselijk is. Beter is om te kijken waar circulariteit en welstand aanvullend op elkaar 
kunnen werken en beide van geval tot geval op een evenwichtige wijze af te wegen.      
 
2.2.4. Milieuregelgeving 
PM: afstemming met de OddV 
 
 
2.2.5 Bestemmingsplan 
In een bestemmingsplan kunnen geen regels omtrent circulair bouwen worden gesteld, omdat dergelijke 
regels ruimtelijke relevantie ontberen. Het is immers iets dat in het Bouwbesluit wordt geregeld.  

De invloed van het bestemmingsplan is indirect met maatvoeringsvereisten, wat in een enkel geval mogelijk 
kan botsen met circulair bouwinitiatief. Gedacht kan worden hergebruikt materiaal wat niet voldoet aan 

bouwhoogtebepalingen of waardoor een bouwwerk gedeeltelijk buiten het bouwvlak komt te liggen. Dit zal 

zich echter sporadisch voordoen.  
 

2.2.6. Crisis en herstelwet 
De wetgever heeft met de Crisis- en herstelwet ondermeer ruimte willen bieden voor innovatieve 

experimenten. Deze wet biedt de mogelijkheid om te mogen afwijken van bepalingen van een aantal andere 

wetten. Een aantal gemeenten heeft daar gebruik van gemaakt door in bepaalde gebiedsontwikkeling 
aanvullende eisen te kunnen stellen om daarmee circulariteit te bevorderen. Er zijn geen voorbeelden 

bekend waarmee generiek binnen het hele grondgebied van een gemeenten of regio aanvullende eisen zijn 
gesteld ten aanzien van een bepaalde categorie van bebouwing. Dat is overigens ook niet de insteek 

geweest van deze wet.   

 

2.2.7 Nieuwe regelgeving 
Van de nieuwe Omgevingswet, die naar verwachting in 2022 in werking treedt, mag het nodige verwacht 
worden. De wet biedt veel aanknopingspunten. De Omgevingswet stimuleert namelijk expliciet duurzame 
ontwikkeling via de maatschappelijke doelen die zijn benoemd in artikel 1.3 van die wet (bijvoorbeeld het 
bereiken van een gezonde fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit).  
In het omgevingsplan kunnen gemeenten eisen stellen aan gebieden en gebouwen op het gebied van 
duurzaamheid, en dus ook circulair bouwen. Dit kan in de vorm van omgevingswaarden die kunnen worden 
opgenomen in het omgevingsplan. Daarnaast kunnen gemeenten in het kader van het Besluit bouwwerken 
leefomgeving maatwerkregels stellen voor energiezuinigheid en het gebruik van duurzame materialen. De 
Omgevingswet kent daarnaast een experimentregeling, waardoor er in de vorm van een experiment kan 
worden afgeweken van wettelijke regelingen. Op die manier kan bijvoorbeeld geëxperimenteerd worden 
met verdergaande eisen voor hergebruikte materialen en flexibel bouwen. 
 
De verwachting is dat deze mogelijkheden (deels) ook kunnen worden toegepast voor agrarische 
bedrijfsgebouwen. De minister heeft immers te kennen gegeven het toepassingsbereik van de MPG te 
willen vergroten.   
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2.3 Conclusies & aanbevelingen 
 
Conclusies 
Uit de vorige paragrafen blijkt een genuanceerd beeld voor wat betreft belemmerende regelgeving voor 
toepassing van circulaire principes in slopen en bouwen.  
Bij slopen is in het geheel geen sprake van belemmerende regelgeving. Aan de andere kant bevordert de 
bouwregelgeving circulair slopen niet, terwijl de wetgeving omtrent afvalstoffen dat wel doet.  
Bij bouwen is er wel sprake van mogelijke belemmeringen, al lopen de ervaringen van initiatiefnemers 
enerzijds en overheden anderzijds uiteen. De initiatiefnemers ervaren in de praktijk meer problemen, dan 
dat er volgens de Omgevingsdienst De Vallei zouden zijn in haar werkgebied. De stimulansen vanuit 
regelgeving om nu circulair agrarische bedrijfsbebouwing te realiseren zijn beperkt. Die stimulans is echter 
wel aanstaande met de komst van de nieuwe Omgevingswet, die volop mogelijkheden moet gaan bieden 
om circulair bouwen aan te jagen. Die ambitie heeft de minister ook nadrukkelijk uitgesproken. In hoeverre 
dat in praktijk een gevolg krijgt, zal moeten blijken. Daar heeft de gemeente de rol, maar ook gedeeltelijk 
de beleidsvrijheid om dit op een eigen wijze in te gaan vullen.  
  
Aanbevelingen  
De  handschoen om door te groeien naar een meer circulaire economie is dus opgepakt door “Den Haag”. 
Met regelgeving wordt op korte termijn de circulaire economie een zet in de rug gegeven. Dat maakt dat er 
op dit moment geen noodzaak is om energie te steken in het verkrijgen van extra regelruimte.  
  
Beter kan worden ingezet op een betere afstemming tussen bouwers en vergunningverleners in lijn met 
het denken onder de nieuwe Omgevingswet vanuit een ja, mits-houding. Meer afstemming aan de 
voorzijde in plaats van toetsing achteraf. Concreet: bij een concreet circulair bouwplan gaan bouwer en 
omgevingsdienst aan tafel voor indiening van de aanvraag omgevingsvergunning om afstemming te 
hebben. De bereidheid is er in ieder geval bij de Omgevingsdienst.   
 
Verder verdient het aanbeveling de gemeentelijke mogelijkheden om circulair te slopen cq te bouwen te 
bevorderen te onderzoeken. Met de inwerkingtreding van de nieuwe Omgevingswet ontstaan daartoe 
mogelijkheden. Dit kan verder verkend worden.  
Mogelijkheden worden ook gezien in het regionale beleid over uitbreiding van bedrijven in het 
buitengebied, zoals dat is vastgelegd in de Menukaart. Dit beleid bepaalt dat er extra voorwaarden worden 
gesteld als bedrijven meer uitbreiden dan het bestemmingsplan toelaat. In dat geval moet er veelal een 
maatschappelijke tegenprestatie worden geleverd. Denkbare tegenprestaties zijn die op het gebied van 
ruimtelijke kwaliteit, milieu en water, dierenwelzijn en volksgezondheid. Daaraan toegevoegd zou kunnen 
worden circulariteit: op het moment dat er vanuit circulair oogpunt een prestatie wordt geleverd die verder 
gaat dan wat wettelijk verplicht is, dan kan dat worden beschouwd als een maatschappelijke tegenprestatie 
zoals bedoeld in de Menukaart.    
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3. Regels omtrent realisatie van een HUB op een VAB-locatie 
 

Binnen het project is één van de activiteiten (activiteit 5) gericht op het creëren van een tijdelijke 
opslagplaats (hub)  voor (vrijkomende) materialen uit VAB in de regio in en rondom de stal(len) bij een 
voormalige agrariër. Dit is in eerste instantie tot een beperkt aantal locaties (max 5), die in de nabijheid 
moeten zijn gelegen van de HUB-locatie 
Over de invulling van de hub is in de werkgroep van het project het nodige besproken. Dit leidt tot de 
volgende mogelijke onderdelen binnen een hub: 

- Opslag van vrijgekomen materialen in en buiten bestaande bebouwing 

- Be- en verwerking van beton en steen op de HUB-locatie 

- Opslag van het be- en verwerkte beton en steen op de HUB-locatie. 

De wet- en regelgeving die van toepassing is op deze onderdelen, komt in dit hoofdstuk aan de orde, 
waarbij wordt afgesloten met een set conclusie en aanbevelingen. 
 
3.1. Opslaan van vrijgekomen materialen in en buiten bestaande bebouwing.  

Volgens de huidige regelgeving komt een HUB locatie van maximaal 1000 m2 met de verdeling 2/3 
binnenopslag maximaal 1/3 buitenopslag dat voldoet aan de milieuafstanden en beschikt over goede 
ontsluitingswegen in aanmerking voor een locatie in het buitengebied. Een HUB locatie groter dan 1000 
m2, dan wel beschikt over een permanente puinbreker of permanente betongranulaat, zand- en puinopslag 
behoort te liggen op een industrieterrein. 
 
3.1.1.  Bestemmingsplan 
Het bestemmingsplan stelt regels omtrent het gebruik van een perceel.  
Bij een VAB-locatie is sprake van een agrarische bestemming of, wanneer de bestemming er al afgehaald is, 
van vaak een woonbestemming. In een enkel geval vindt ook omzetting naar een bedrijfsbestemming 
plaats.  
Voor stoppende boeren is het toegestaan om vrijkomende materialen van het eigen bedrijf op te slaan. Ten 
aanzien van buitenopslag kunnen strengere regels gelden. Hier zit ook direct een beperking. Veel boeren 
kiezen bij functieverandering voor rood voor rood of de “sloopmeteroptie”. Daarbij geldt de verplichting 
dat de agrarische bestemming moet zijn verwijderd en de bebouwing ook daadwerkelijk gesloopt moet zijn, 
wil men de sloopmeters op de markt mogen brengen.   
Het is niet zondermeer toegestaan om vrijgekomen materialen van andere agrarische bedrijven op te slaan. 
Veel gemeenten kennen wel bepalingen binnen het bestemmingsplan, waarmee tot een beperkte omvang 
medewerking kan verleend aan dergelijke activiteiten.    
 
Het vorenstaande houdt in dat realisatie van een HUB, zoals hiervoor beschreven, binnen een “normale” 
agrarische bestemming of woonbestemming niet zal zijn toegestaan.   
Het omgevingsrecht biedt daarvoor echter wel een escape. Het Besluit Omgevingsrecht biedt de 
mogelijkheid om in tijdelijke situaties te mogen afwijken van het bestemmingsplan middels de zogeheten 
kruimelgevallenregeling. Dat zou in dit geval benut kunnen worden. Voor de afwijking geldt een 
motiveringsplicht waarbij een ruimtelijke afweging moet worden gemaakt ten aanzien van het tijdelijk 
afwijkende gebruik.  
 
3.1.2. Milieuregelgeving 
Voor het structureel opslaan van vrijgekomen materialen is geen omgevingsvergunning voor de activiteit 
milieu benodigd. Volstaan kan worden met een melding in het kader van het activiteitenbesluit. Aan de 
melding zijn wel voorwaarden gekoppeld. Zo is het bewerken van materialen maar beperkt mogelijk.   
Bij een HUB is sprake van een incidenteel (eenmalig) en tijdelijk gebruik. Daar waar het tijdelijk gebruik 
korter is dan 6 maanden, is er geen melding noodzakelijk. Duurt het tijdelijk gebruik langer, dan is er sprake 
van een inrichting zoals bedoeld in de Wet Milieubeheer en is een melding noodzakelijk.    
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3.2 Be- en verwerking van beton en steen op de HUB-locatie 
 
3.2.1 Bestemmingsplan 
Daar waar opslag in gebouwen veelal nog eenvoudig kan worden geregeld, zeker als het tijdelijk is, ligt het 
anders als het gaat om be- en verwerking van materialen, zoals beton en steen.  
Dit wordt beschouwd als zware bedrijvigheid (categorie 4) op basis van de VNG brochure Bedrijven en 
milieuzonering. Alle gemeenten in de Foodvalley hanteren het beleid dat dergelijke bedrijvigheid niet thuis 
hoort in het buitengebied, maar op een daarvoor specifiek aangewezen industrieterrein. Een permanente 
voorziening voor het be- en verwerken op een locatie in het buitengebied is dus op grond van het beleid al 
niet toegestaan. Veelal zullen de mogelijkheden ook beperkt zijn gelet op de grote aan te houden 
afstanden tot buren. Een en ander zal ook afhankelijk zijn van de omvang van de activiteiten.  
 
Ook hier geldt dat tijdelijk kan worden afgeweken van het bestemmingsplan, mits dat goed is gemotiveerd. 
Een zwaar motiveringsvereiste geldt voor wat betreft de afwijking van het beleid om dergelijke 
bedrijvigheid te concentreren op daartoe aangewezen bedrijventerreinen. Ook zal een afweging moeten 
worden gemaakt ten aanzien van de kortdurende hinder van de activiteiten versus het woon- en 
leefklimaat van omwonenden.  
 
3.2.2 Milieuregelgeving 
De milieuregelgeving maakt een onderscheid tussen vaste en mobiele puinbrekers. Mobiele puinbrekers 
worden vanwege hun mobiliteit en hun kortdurende activiteit op een bepaalde plaats niet beschouwd als 
inrichtingen en zijn daarom niet vergunningplichtig. Om toch een adequaat niveau van milieubescherming 
te realiseren is volgens artikel 10.52 Wm het Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval puinbrekers 
opgesteld. 
 
3.2.3 Besluit mobiel breken bouw- en sloopafval 
Dit besluit maakt het mogelijk dat een sloopbedrijf op de slooplocatie puin mag breken: voor een periode 
van maximaal 12 dagen per jaar is het mogelijk een mobiele puinbreker toe te staan. Voorwaarde (zie 
artikel 3, 3e lid) is wel dat de mobiele puinbreker enkel gebruikt dient te worden om beton-, baksteen- 
en/of mengpuin van het eigen perceel te breken tot granulaat.  
De belangrijkste redenen om aanvoer van buiten de locatie niet toe te staan zijn: 

- een toename van de handhavingsinspanning, of een situatie die slecht handhaafbaarheid is; 

- meer transportbewegingen naar de slooplocatie in de binnensteden; 

- er ontstaat een «tijdelijke inrichting»: mobiel puinbreken is goedkoper dan stationair puinbreken; 

- een vergroting van de milieubelasting doordat het risico aanwezig is dat er meer puin zal worden 

gebroken dan strikt noodzakelijk voor de productie van menggranulaat; 

- het metselwerkpuin kan altijd naar een stationaire puinbreker worden afgevoerd om daar 

opgewerkt te worden tot menggranulaat." 

De gedachte achter de HUB, is dat op 1 locatie het materiaal van meerdere slooplocaties in de buurt bijeen 

wordt gebracht en aldaar op een hoogwaardiger manier verwerkt kan worden tot nieuw te gebruiken 

materiaal. Voor een haalbare businesscase is het noodzakelijk om een bepaald volume te hebben aan 

beton en baksteen, wil een dergelijke tijdelijke opstelling de benodigde efficiency en daardoor 

kostenreducering opleveren.  

Met het kenniscentrum Infomil heeft afstemming plaatsgevonden over de mogelijkheden van een 

experiment binnen het huidige wettelijke kader. Daaruit is duidelijk geworden dat een uitzondering 

denkbaar is op grond van artikel 10.63 derde lid Wet milieubeheer. De bevoegdheid ligt bij het ministerie. 

Het Besluit mobiel breken is gebaseerd op artikel 10.52 Wet milieubeheer. En dat artikel is genoemd in 

artikel 10.63 derde lid als 1 van de besluiten waarvan ontheffing kan worden verleend. Het ministerie kan 

dus ontheffing verlenen van dit verbod, maar mag daar slechts spaarzaam gebruik van maken.  

In de toelichting op het Besluit staan enkele voorbeelden genoemd: 
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In enkele bijzondere gevallen kan het zijn dat het op een specifieke locatie wenselijk is om een beperkte 

aanvoer van bouwen sloopafval mogelijk te maken. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan grote 

stadsvernieuwingsprojecten waarbij overwegend metselwerkpuin vrijkomt. In een dergelijk geval kan het zijn 

dat na afweging van de verschillende belangen (het economisch en hergebruikbelang om zo veel mogelijk 

menggranulaat te produceren / het belang van het beperken van overlast en het belang voor de handhaving) 

een beperkte aanvoer toelaatbaar zou zijn. Voor dit soort gevallen worden gewezen op het bestaan van 

artikel 10.63, vierde lid, van de Wm. Dat artikel bepaalt dat Onze Minister, indien het belang van de 

bescherming van het milieu zich daartegen niet verzet, ontheffing kan verlenen van het bepaalde in daarbij 

aangegeven algemene maatregelen van bestuur, waaronder het onderhavige besluit. Benadrukt moet echter 

worden dat om voor een ontheffing in aanmerking te komen er sprake zal moeten zijn van een bijzondere 

situatie; de algemene regel is dat er geen aanvoer van puin plaatsvindt." 

De toelichting laat zien dat er mogelijkheden zijn voor het verkrijgen van een incidentele ontheffing. Dat 

vergt een gedegen onderbouwing. De inschatting is dat deze gegeven kan worden. Immers door het tijdelijk 

opslaan van herbruikbare producten en/of toekomstige grondstoffen afkomstig van meerdere 

projectlocaties op één centrale HUB locatie kan er een grote winst worden behaald voor zowel de 

duurzaamheid (CO2 uitstoot, grondstoffenbesparing) als de kosten. Het bundelen van volume is cruciaal 

om het grootst mogelijke effect te behalen op zowel de duurzaamheid als de kosten. Dit betekent dat het 

belangrijk is om diverse projecten in een groter gebied waar agrarische bebouwing vrijkomt als één project 

te beschouwen, zodat de afvalstromen in grote volumes gerefurbished, gerecycled, verkocht of afgevoerd 

kunnen worden. Hiermee wordt niet alleen bijgedragen aan het bevorderen van de circulaire economie, 

maar wordt dat gekoppeld aan de transitie in de landbouw die momenteel gaande is.  

 

 
3.3 Opslag van het be- en verwerkte beton en steen op de HUB-locatie 
 
3.3.1 Bestemmingsplan 
De gemeenten in de Foodvalley hanteren een eigen beleid ten aanzien van buitenopslag van in dit geval 
beton en steen. Over het algemeen is het niet de bedoeling om op grootschalige wijze en structureel 
dergelijke buitenopslag toe te staan in het buitengebied.  
Ook hier wordt weer een onderscheid gemaakt als het gaat om tijdelijke opslag. Als sprake is van een 
tijdelijke opslag als gevolg van het slopen van schuren van het eigen erf, dan is daar geen specifieke 
toestemming voor nodig, maar wordt dat gezien als onderdeel van de functieverandering. De tijdelijkheid 
moet dan wel voldoende geborgd worden.  
Omdat niet alleen beton en steen wordt opgeslagen van de eigen locatie en bovendien het materiaal langer 
blijft liggen dan de gebruikelijke termijn, zal een voorziening moeten worden getroffen om tijdelijk te 
mogen afwijken van de ruimtelijke regels. Dat volgens dezelfde procedure als hierboven omschreven bij het 
tijdelijk mogen afwijken ten behoeve van binnenopslag en bewerking van beton en steen. Dit kan in één en 
dezelfde procedure vergund worden mits goed gemotiveerd.  
 
3.3.2. Milieuregelgeving 
Bij tijdelijke depots van o.a. puin, granulaat, zand en grind is het toegestaan dit voor een periode van 
maximaal 6 maanden op de VAB locatie te mogen opslaan.  
De beoogde opslag kent een langere doorlooptijd van maximaal 2 jaar.  
Regelgeving omtrent afvalstoffen en rol provincie PM afstemming OddV 
 
3.4 Conclusies en aanbevelingen 
Conform de Nederlandse wetgeving is het niet toegestaan om afvalstoffen van een slooplocatie af te 
voeren naar een locatie anders dan naar een erkende afvalverwerker. Het ministerie (I&WI) kan hiervoor 
een ontheffing verlenen. Het gaat om dit geval niet om een standaard ontheffing. Er zal goed onderbouwd 
moeten worden waarom we dit wenselijk en verantwoord vinden. Dit is vanuit regelgeving gezien de 
grootste bottleneck.  
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De ruimtelijke regels zijn te passeren met een tijdelijke omgevingsvergunning, maar hier ligt wel een opgaaf 
ten aanzien van de ruimtelijke motivering. Dan gaat het om een beleidsmatige afweging (in hoeverre moet 
je een dergelijke tijdelijke voorziening willen in het buitengebied?), maar ook een inhoudelijk afweging. 
(leent de locatie zich voor het beoogde gebruik en wat is de uitstraling naar de omgeving toe?). Derhalve 
niet vrijblijvend.  

 
PM: conclusie en aanbeveling milieuspoor.  

 


