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1. Inleiding 

 

Dit rapport betreft het eindrapport van activiteit 5: “Creëren lokale HUB als tussenstation voor vraag en 

aanbod”, 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 tweeledig: 

1. het opstellen van een businesscase voor een tijdelijke opslagplaats (HUB) voor (vrijkomende) 

materialen uit VAB in de regio in en rondom de stallen bij een voormalig agrariër.  

2. Het tweede doel is het het opstellen van een businesscase voor het gebruik van de locatie als 

tijdelijke invulling van een VAB om te komen tot voldoende financiële middelen om zo te komen tot 

de uiteindelijke sloop van de bebouwing. 

Om het doel te realiseren is oorspronkelijk het volgende stappenplan bedacht:   

1. Opstellen concept- businesscase en organisatie  

De HUB dient ter overbrugging van materialen, waarvoor vooraf bijvoorbeeld de bestemming al 

bekend is, of materiaal al een bepaalde waarde vertegenwoordigt. Voor de HUB wordt een 

businesscase opgesteld. Het doel hiervan is om in beeld te krijgen wat de verwachte kosten, 

opbrengsten en investeringen zijn om de HUB in te richten op een VAB locatie.  Ook de organisatie 

voor het regelen van de HUB moet worden uitgewerkt. Voor wie is het interessant, wie is 

belanghebbend en wie gaat de kar trekken? Wie wordt verantwoordelijk voor de HUB, wie regelt 

de aan-, afvoer en controle van de materialen etc.  

2. Opstellen concept-businesscase (voormalige) agrariër  

Daarnaast wordt in beeld gebracht wat het financieel betekent voor de agrariër en of het haalbaar 

is om na de tijdelijke huisvesting van de HUB de stallen te kunnen slopen met de verwachte 

opbrengsten uit de HUB. 

3. Opstellen van een Programma van Eisen  

Een onderdeel van de businesscase is het opstellen van een Programma van Eisen. Daarbij spelen 

diverse vragen omtrent afzet, refurbishmogelijkheden, materialenaanbod, verkeersbewegingen en 

regelgeving een rol. Op basis van onder meer een uitwerking van deze vragen is het mogelijk om te 

komen tot een Programma van Eisen voor het opstellen van een concept-HUB.  

4. Vinden van locatie en afspraken maken  

Als de concepten van de businesscases, organisatieopzet en het Programma van Eisen bekend zijn, 

kan actief worden gezocht naar een geschikte locatie. Vervolgens worden de contacten gelegd met 

de potentiële (voormalige) agrariërs om tot een locatiekeuze en overeenstemming te komen. 

5. Vergunning aanvragen   

Voor het tijdelijk gebruiken van de locatie zal een omgevingsvergunning moeten worden 

aangevraagd voor het tijdelijk afwijken van het bestemmingsplan. Mogelijk ook dat een 

milieuvergunning of –melding moet worden ingediend.  

De aanpak kent een fasering. Deze rapportage behelst de eerste drie stappen om de beoogde resultaten - , 

een PvE voor de hub, een businesscase voor de hub en een businesscase voor de VAB-locatie – op te 

kunnen leveren. Daaruit moet tevens duidelijk worden in hoeverre het zin heeft en mogelijk is om de 

stappen 4 en 5 te kunnen zetten.  
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Verantwoording 

De input voor de  activiteit: “Creëren lokale HUB als tussenstation voor vraag en aanbod”, komt uit  de 

activiteiten rond het sluitend maken van de circulaire keten, het businesswaarde model en het onderzoek 

naar regelgeving welke ook zijn uitgevoerd in het overkoepelende project Circulaire Toekomst Vrijkomende 

Agrarische Bebouwing. Daarnaast is input geleverd uit de gesprekken en brainstorms die zijn gehouden met 

de werkgroep in het geheel en de aparte bijeenkomsten met Aannemersbedrijf Roseboom B.V. en 

Ingenieursbureau Boot.  

 

Afbeelding 1 Projectpartners Circulaire Toekomst Vrijkomende Agrarische Bebouwing 

 
 

Leeswijzer 

Voordat de verschillende stappen worden doorlopen, wordt in hoofdstuk 2 eerst ingegaan op het begrip 

HUB. Wat kan wel daaronder worden verstaan en wat niet. Daarbij wordt ook ingegaan op het begrip 

digitale hub.  

Vervolgens worden in de hoofdstukken 3, 4 en 5 de stappen 1 tot en met 3 doorlopen.  

De rapportage wordt afgesloten met conclusies en aanbevelingen in hoofdstuk 5.  
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2. Toelichting HUB 

 

2.1. Afbakening begrip HUB en HUB-Plus 

Een HUB wordt in dit verband gezien als een fysieke opslag van materialen afkomstig uit VAB op één 

centrale locatie. Vanuit de HUB worden de materialen weggezet naar hun eindbestemming.  

De volgende types HUB’s kunnen worden onderscheiden: 

1. Opslag in een lege nog te slopen stal, de zogeheten tijdelijke HUB. Materialen zoals kozijnen en 

spanten en inventaris komen daarvoor in aanmerking. De agrariër kan voor de opslag huur vragen 

of een percentage van de opbrengst aan de eigenaar van het materiaal. De eigenaar van de VAB-

HUB heeft zich wel te houden aan de regels ten aanzien van buitenopslag. 

2. Opslag worden in een vaste HUB. Materialen zoals kozijnen, spanten en inventaris komen daarvoor 

in aanmerking. De materialen worden daar via een veiling verkocht of bij weinig vraag 

laagwaardiger in de keten terug gebracht. Aan de rand van Barneveld ligt een potentiële locatie die 

al als zodanig tijdelijk wordt gebruikt.  

3. Opslag en bewerking van materialen in een HUB-Plus. . De plus zit in de bewerking van materialen 

die plaatsvindt op de HUB-locatie. Het gaat dan om bewerking van het hoofdbestanddeel van te 

slopen stallen, beton en steen naar een hoogwaardigere bouwstof voor toepassing elders. Ook 

deze vorm van HUB-Plus is een tijdelijke voorziening 

Deze rapportage zal hoofdzakelijk gaan over een HUB-Plus  

  

Bouwmaterialen die eenmaal geoogst zijn en in een fysieke HUB terecht komen, hebben minder kans om 

direct in een gebouw opgenomen te kunnen worden waarvan bestek, tekeningen, berekeningen en 

maatvoeringen al vast liggen. De meeste kans ligt in de koppeling van de (in de nabije toekomst) 

vrijkomende materialen met de ontwerpers van nieuwe  gebouwen. In de ontwerpfase kan de 

dimensionering eenvoudiger afgestemd worden aan een beschikbare balk of wand dan tijdens de bouw zelf. 

 

Uit deze logica ontstaat dan een digitale HUB. Een gebouw welke op de nominatie staat om gesloopt te 

worden kan vooraf geïnventariseerd worden en de beschikbaar komende materialen worden dan 

gedetailleerd geëtaleerd zodat deze in een ontwerp kunnen worden ingepast. Ideaal is het als de timing 

dan ook mooi samenloopt: tegen de tijd dat er gesloopt gaat worden wordt er verderop gebouwd en de 

materialen verhuizen direct van sloop naar bouw. Dit kan en mag zelfs jaren na de inventarisering zijn. 

 

Insert voorziet in zo een digitale marktplaats Hierin kunnen zowel gebouwen en materialen die direct 

beschikbaar zijn, ook op verschillende locaties, als materialen die in de tijd beschikbaar komen, worden 

gevonden. Insert classificeert de materialen in door ontwerpers bruikbare formats zodat deze gemakkelijk 

kunnen worden ingepast in nog uit te werken ontwerpen. Binnen het gehele project is één van de andere 

deelactiviteiten de regionale digitale HUB (regionale marktplaats via Insert) voor alleen de Regio 

FoodValley.  

 

2.2. Achtergrond: het gedachtengoed van Insert, een digitale HUB 

Circulariteit is het best gediend bij het zo hoog mogelijk hergebruiken van materialen of zelfs complete 

gebouwen. Dit wordt weergegeven in onderstaand model wat door Insert is ontwikkeld op basis van  

reeds bestaande modellen. Hier is uitgegaan van de Ladder van Lansink en het daarop gebaseerde 7R 

model van Royal Haskoning, en het 10R model dat onder minister Cramer (2007-2010) door het ministerie 

van VROM is ontwikkeld.  
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Op basis van deze modellen heeft Insert, vanuit BOOT partner in het VAB project, haar dienstverlening 

beschreven in het 12R model. Het 12R model laat zien op welke manieren materialen zo hoogwaardig 

mogelijk terug kunnen vloeien in de bouwketen. In het totaal van mogelijkheden om circulair te werken, 

moet steeds een afweging worden gemaakt welke R op dat moment het meest hoogwaardig is. Insert 

focust met haar diensten vooral op 5 van de 12 R’en: Reuse, Repurpose, Refurbish, Redistribute en 

Register. 

Hierdoor wordt sloopmateriaal van stallen in een lokale gesloten cirkel geschikt voor de bouw van nieuwe 

stallen (of andere gebouwen/toepassingen). Deze visie is de basis voor de circulaire samenwerking in het 

VAB project. 

 

Afbeelding 2 Insert 12-R model 
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3. Businesscase HUB-Plus 

 

3.1 Doorrekening 

Voor de beoordeling of er sprake is van een realistische businesscase is een rekenmodel gemaakt.  

In het rekenmodel is een vergelijk gemaakt tussen de sloop van een agrarisch complex op één locatie 

(rekenmodel 1) en de sloop van 5 agrarische locaties op relatief korte afstand van elkaar, waarbij gebruik 

wordt gemaakt van een HUB-locatie op één van de te slopen agrarische locaties (rekenmodel 2, HUB-Plus). 

In beide gevallen worden alleen die sloopkosten berekend, die relevant zijn voor de vergelijking tussen de 

beide cases. De uitkomsten van dit model zijn opgenomen in  

 

In het geval van rekenmodel 1 worden de vrijkomende materialen vanaf de locatie verhandeld. Materialen 

die niet direct vanaf de locatie worden verkocht, worden afgevoerd als niet herbruikbaar afval. De 

vrijkomende beton- en metselwerkpuin wordt afgevoerd naar een regionale breekinstallatie. De 

vergelijkingskosten van de sloop van de agrarische locatie komen uit op € 25.100,00. 

 

In het geval van rekenmodel 2 worden 5 agrarische opstallen gesloopt op relatief korte afstand van elkaar. 

Eén van de locaties wordt ingericht als zogenaamde HUB-locatie. De HUB-locatie blijft maximaal 2 jaar in 

gebruik. Zo mogelijk worden de vrijkomende materialen direct vanaf de te slopen agrarische opstal 

verkocht. Materialen die niet direct verkocht worden, maar waar wel handel wordt verwacht, worden 

tijdelijk opgeslagen op een HUB-locatie en van daaruit verkocht. De puin van de 5 locaties wordt verzameld 

op de HUB-locatie. De grotere hoeveelheid puin maakt inzet van een geavanceerde puinbreker mogelijk. De 

betonpuin wordt gebroken en gezeefd en regionaal afgezet bij partijen die (prefab)beton maken. Het 

metselwerkpuin wordt afgezet bij een regionale breker. Omdat er meer tijd beschikbaar is voor de afzet 

van bruikbare materialen via de HUB-locatie, wordt meer ingezet op circulair slopen en het voor de handel 

geschikt maken van vrijkomende materialen. Dit vergt extra kosten, maar daar tegenover staat een grotere 

opbrengst voor de materialen en lagere kosten voor de afvoer van niet bruikbare materialen. De 

vergelijkingskosten voor de sloop van één agrarische locatie, als er 5 locaties worden gesloopt met een 

HUB-locatie, bedraagt € 16.880,00. Dat is € 8.220,00 minder dan de sloop van één losse locatie, zonder 

HUB-voorziening. Voor de agrariër die de HUB beschikbaar wil stellen voor de duur van 2 jaar is een 

redelijke vergoeding mogelijk. In het geval van deze case bedraagt de vergoeding € 15.000,00/jaar, die 

bijvoorbeeld in mindering gebracht kan worden op de sloopkosten van zijn locatie.  

 

De businesscase toont aan dat het rendabel is om in het buitengebied een HUB-Plus in te richten als er 

meerdere locaties op relatief korte afstand van elkaar worden gesloopt. Dit bevorderd de circulaire aanpak 

en kan vanuit de meeropbrengsten van de verkoop van vrijkomende materialen worden gefinancierd. In dit 

geval is er een verdienmodel voor zowel de agrariër, als de partij die circulair sloopt. Dus een sluitende 

businesscase.  

In het geval van een HUB-Plus worden de vrijkomende gebouwen en materialen op een digitale 

marktplaats (digitaal magazijn) geplaatst en daaruit verkocht. Dit vraagt een goede inventarisatie van de 

vrijkomende gebouwen en materialen en beschikbare tijd tussen het moment van de plaatsing van de 

materialen op de marktplaats en het moment van start daadwerkelijke sloop.  

 

3.2 Verantwoordelijkheden 

Als een gebouw gesloopt wordt dan wordt de sloper normaal gesproken eigenaar van de gesloopte 

bouwdelen. Deze lijn volgend is het logisch dat de sloper dan ook verantwoordelijk is voor de HUB en dus 

ook de aan- en afvoer en controle van de materialen op zich neemt. Bij een HUB ter plaatse van een te 

saneren agrarisch bedrijf, dan zal met de eigenaar van deze grond afspraken moeten worden gemaakt over 

de gebruik van zijn terrein en over de duur daarvan. Verder moet met de gemeente in een 
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vergunningstraject ook worden afgesproken dat dit voor een bepaalde tijdsduur toegestaan wordt. In deze 

variant doet de boer afstand van de materialen, wellicht voor een voordeel in de sloopkosten, en het risico 

van al dan niet opbrengsten ligt bij de sloper. 

  

Er kan ook worden afgesproken dat de eigenaar van de bebouwing eigenaar blijft van de materialen en 

deze dan dus op zijn eigen terrein opslaat en de verantwoordelijkheid voor de bovengenoemde 

handelingen zelf op zich neemt. Ook hier zullen afspraken moeten worden gemaakt met de sloper en 

toestemming moeten worden verkregen van de gemeente. Hier kan de boer proberen te verdienen aan het 

verkopen van de materialen. Er is dan geen sprake van huuropbrengst. 
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4. Businesscase agrariër. 

 

De HUB dient ter overbrugging van sloop  materialen uit de eigen of op korte afstand gelegen bebouwing, 

waarvoor vooraf en bij voorkeur bijvoorbeeld de bestemming al bekend is. De opslag heeft een tijdelijke 

insteek en reikt dus verder dan opslag van alleen eigen materialen, zoals dat nu wel plaatsvindt met opslag 

van bijvoorbeeld stalinrichting, hekken, spanten etc, waar nu reeds een markt voor is.  

De HUB-Plus voegt daar een element aan toe, namelijk de be- en verwerking van beton- en steen op 

locatie. Feitelijk is er dan sprake van een kleinschalig bedrijventerrein gericht op bewerking, opslag en 

handel in bouwstoffen. Zoals in het vorige hoofdstuk werd aangegeven, is de eigenaar van de VAB veelal 

niet de eigenaar van de materialen, maar stelt hij wel zijn terrein beschikbaar.  

Dit gaat in vergelijking met een traditionele aanpak gepaard met extra inkomsten, maar ook met extra 

kosten en uitstel van inkomsten.  Dat wordt in dit hoofdstuk inzichtelijk gemaakt. Het hoofdstuk wordt 

afgesloten met een samenvattende paragraaf.  

 

4.1. Procedurekosten 

Een HUB is een tijdelijke voorziening op een VAB-locatie, die voorafgaat aan een definitieve invulling van 

het perceel. Veelal zullen dit twee gescheiden trajecten zijn met elk hun eigen kosten.  

De HUB is een tijdelijke voorziening, dus ligt een omgevingsvergunning voor tijdelijk afwijkend gebruik voor 

de hand. Deze vergunning aan de hand van de zogeheten kruimellijst, kent op basis van de meeste 

legesverordeningen, lage kosten. Veelal gaat het om een bedrag van rond de € 500,00. Er zullen nog wel 

aanvullende kosten moeten worden gemaakt voor het indienen van een ontvankelijke aanvraag. Een totaal 

extra kostenplaatje van € 2.500 is reëel. 

De gemeentelijke leges kunnen in een enkel geval flexibel zijn. Dat is aan de orde op het moment dat een 

gemeente zogeheten groene leges hanteert, waarmee een gemeente duurzaamheid wil bevorderen. Ook 

het onderwerp circulariteit zou daar onder gebracht kunnen worden. Hiermee zouden de leges lager 

kunnen uitvallen of zelfs in het geheel niet in rekening worden gebracht.   

4.2. Uitstel Sloopmeterinkomsten 

De Gelderse gemeenten van de regio Foodvalley plus de gemeente Putten hanteren een 

gemeenschappelijk ‘Functieveranderingsbeleid’. Dit is gebouwd op het principe van sloopmeters. 

Bebouwing die gesloopt wordt, leveren sloopmeters op, die elders kunnen worden ingezet om een 

bepaalde ruimtelijke ontwikkeling te realiseren.  

In de Foodvalley is een levendige handel in sloopmeters. De gemiddelde prijs van sloopmeters bedraagt ca. 

€ 150 per m². Om een sloopmeter op de markt te mogen brengen, moet een aantal stappen worden 

doorlopen. Eén daarvan is de daadwerkelijke sloop van bebouwing.  

Dat houdt in dat een schuur nog niet kan worden “verzilverd” op het moment dat deze nog in gebruik is als 

HUB. Dat betekent dat de inkomsten van die schuur pas ingeboekt kan worden nadat het gebruik als HUB 

(en daarmee de binnenopslag in de te slopen schuur) is beëindigd en de schuur daadwerkelijk is gesloopt. 

Dit heeft mogelijk implicaties voor de businesscase, e.e.a. afhankelijk van de lengte van het tijdelijk gebruik 

als HUB, de prijzen in de sloopmetermarkt, de fiscale afrekening door de boer, aflossing van een eventuele 

bancaire financiering etc.  

 

4.3. Vergoeding gebruik terrein als HUB-Plus 

Naast kosten en uitgestelde inkomsten, is het voor de hand liggend dat de eigenaar van zijn terrein – 

evenals dat nu ook al gebeurt - een zekere vergoeding ontvangt voor het beschikbaar stellen van zijn 

terrein en voor de hinder van de breekwerkzaamheden van het beton en steen. Omdat er ook sloop van 

bebouwing plaatsvindt op het terrein is het voor de hand liggend dat deze vergoeding verrekend wordt met 
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de kosten voor de sloop, evenals dat nu ook al gebeurt met waardevolle materialen die vrijkomen. Dit 

wordt dan in mindering gebracht op de kosten van circulaire slopen.  

 

Een reële inschatting wat voor consequenties dit heeft is op dit moment niet te maken. De vergoeding zal 

gelet op het meer uitgebreide gebruik ten opzichte van een reguliere HUB hoger zijn, maar hoeveel hoger is 

niet duidelijk. Enerzijds heeft dat te maken omdat hierin op dit moment nog geen ervaring is opgedaan met 

een HUB-Plus. Een reële inschatting wat zoiets “doet in de markt” in daarom moeilijker te maken. 

Anderzijds houdt het ook verband met de ontwikkeling van kosten in de hele keten van circulair 

bouwen/slopen versus traditioneel bouwen/slopen. De markt moet daarbij op termijn zijn werk doen, 

mede als gevolg van maatregelen door de overheid. Denk aan groene leges, denk aan extra belasting op 

virgin materialen, denk aan verplichtingen tot gebruik van circulair materiaal in bepaalde bouwstoffen of 

aan het extra belasten van afvoer. Pas als er een werkende markt is, wordt ook duidelijk hoe de kosten en 

inkomsten zich verspreiden over de keten.  

 

4.4. Samenvatting 

Op dit moment is er naar verwachting geen sprake van een reële businesscase voor een agrariër die een 

HUB wil huisvesten. Er zullen extra kosten gemaakt moeten gaan worden voor het krijgen van de 

benodigde vergunningen, terwijl de sloopmeters die een schuur kan opleveren nog niet verzilverd kunnen 

worden.  

Daartegenover staat een op dit moment beperkte vergoeding voor het mogen gebruiken van een terrein. 

De verwachting is dat in mindering wordt gebracht op de sloopkosten en dat het op dit moment niet om 

fundamentele bedragen gaat. Dit omdat de circulaire aanpak van VAB op dit moment financieel gezien nog 

niet kan concurreren met een traditionele aanpak.  

Het financieren van de sloop van stallen met verwachte opbrengsten uit een HUB is op dit moment daarom 

nog toekomstmuziek. Voor een HUB-Plus zal die verhouding iets anders liggen, omdat de opbrengsten 

hoger liggen. De businesscase zal dan eerder lucratief zijn, maar op dit moment ontbreekt het aan concrete 

handvatten om daar gericht uitspraken over te kunnen doen.    
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5. Programma van eisen voor de HUB. 

 

Een onderdeel van de businesscase is het opstellen van Programma van Eisen voor de HUB. Dan gaat het 

om locatie-eisen, ruimtelijke randvoorwaarden/milieutechnische eisen, doel van de opslag, afzet- en 

bewerkingsmogelijkheden, etc. In deze paragraaf wordt gebundeld ingegaan op de vragen, zoals deze ook 

zijn onderscheiden in de beschrijving van deze activiteit.   

 

5.1. Randvoorwaarden 

In activiteit 6 van het overkoepelende project is de regelgeving voor een VAB - HUB locatie onderzocht. Op 

grond van het huidige beleid 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, zoals beoogd is, voldoet 

niet aan deze ruimtelijke criteria. Het wettelijk kader biedt gemeenten voldoende mogelijkheden om hier 

een mouw aan te passen. Dat is niet vrijblijvend. Ook in een tijdelijke situatie is het in het kader van een 

goede ruimtelijke ordening wenselijk afstand te houden tot gevoelige functies en de impact op 

voorkomende omgevingswaarden beperkt te houden.  

 

Behalve ruimtelijke regelgeving geldt ook milieuregelgeving. 

Om circulair bouwen te stimuleren is het mogelijk om voor een periode van maximaal 12 dagen per jaar 

een mobiele puinbreker toe te staan. Voorwaarde 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. Daarnaast 

mogen depots van o.a. puin, granulaat, zand en grind voor een periode van maximaal 6 maanden op de 

VAB locatie opgeslagen worden.  

Ook hiervan kan worden afgeweken door het ministerie in bijzondere gevallen en mits goed gemotiveerd. 

Wij denken dat deze motivering gegeven kan worden. 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. 

 Het aantal transportbewegingen neemt per sloop niet per definitie af. Echter wordt bij het 

koppelen van projecten in een relatief ‘klein’ gebied de afstand die het transport af moet leggen 

flink kleiner. Dit betekent een vermindering van de CO2-uitstoot en kosten.  

 Op de kleinere sloopprojecten komt een kleinere hoeveelheid aan materiaal vrij, denk hierbij 

bijvoorbeeld aan de veel gebruikte isolatieplaten. Door deze te verzamelen op één locatie kan er 

per vracht meer materiaal afgevoerd worden naar de fabriek waar deze platen worden hergebruikt 

als grondstof voor nieuwe isolatieplaten. 

 Mobiele puinbrekers worden vanwege hun mobiliteit en hun kortdurende activiteit op een 

bepaalde plaats niet beschouwd als inrichtingen en zijn daarom niet vergunningsplichtig. Conform 

het wettelijke besluit mobiel breken kan 15 dagen voor aanvang van de werkzaamheden een 

melding worden gedaan van breekwerkzaamheden. 

 De inzet van mobiele puinbrekers wordt kostentechnisch pas interessant wanneer er 1500 ton puin 

gebroken wordt. De meeste individuele gebouwen halen deze hoeveelheid niet. Dit betekent dat 

het bundelen van deze grootste afvalstroom uit de agrarische gebouwen op één locatie een grote 

winst oplevert. 
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 Door het gecombineerd breken van beton- en metselwerkpuin wordt menggranulaat geproduceerd 

dat onder andere kan worden hergebruikt als funderingsmateriaal onder wegen. Door enkel het 

betonpuin te breken wordt circulair materiaal geproduceerd dat kan worden hergebruikt in de 

betonindustrie. Alleen deze laatste werkwijze voldoet echt aan de gedachte van de circulaire 

economie omdat het materiaal op het zelfde niveau in de keten1 terugkomt. 

 Bij de sloop van agrarische bebouwing komt veel hout vrij. Bij de kleinere projecten is de 

hoeveelheid materiaal om te hergebruiken te weinig om opnieuw her te gebruiken in een 

nieuwbouw project. Door bijvoorbeeld houten spanten en gordingen van meerdere projecten te 

verzamelen in één centrale HUB kunnen de grotere hoeveelheden die gevraagd worden voor 

nieuwbouw makkelijker geleverd worden.  

 Het hout dat niet verkocht kan worden en als afvalstroom wordt gezien, wordt in de centrale HUB 

verkleind door dit te shredderen en als grote hoeveelheid af te voeren naar de spaanplaatindustrie 

waar dit wordt gebruikt als grondstof in de nieuw te produceren spaanplaten. 

Conclusie: een HUB draagt bij aan de grote stap die nog te zetten is om de circulaire doelstellingen van de 

overheid voor 50% hergebruik in 2030 te behalen en geeft het de overheid de kans om circulariteit en 

samenwerking in de regio te ondersteunen. 

 

5.2. Materialen 

De grootste volumes materiaal die uit de stallen vrijkomen zijn beton en metselwerk. Daarna volgen 

isolatiemateriaal (EPS, PUR en PIR), staal en hout, zo is gebleken uit activiteit 1. 

De HUB richt zich op be- en verwerking van beton en steen, gelet op het grote volume hiervan dat vrijkomt 

bij sanering van VAB en het initiatief van de geavanceerde breker (Smart Crusher) hier in te betrekken. 

Bovendien is dit een kansrijke materiaalketen om circulair van de grond te krijgen.  

Uit activiteit 1 kwam verder naar voren dat het raadzaam is om naast de betonketen op maximaal één 

andere keten in te zetten, bijvoorbeeld isolatiemateriaal. Dit vanwege het grote volume en de huidige 

laagwaardige verwerking kan veel winst behaald worden wanneer deze keten wordt gesloten. Ook dit 

wordt hier betrokken.  

Overige materialen zullen bij voorkeur binnen moeten kunnen worden opgeslagen.  

 

Zoals ook uit activiteit 2 is gebleken hangen de mogelijkheden van afzet nadrukkelijk af van de kwaliteit van 

de vrijgekomen materialen. Ter illustratie: goede kwaliteit vrijgekomen goede kwaliteit hardhout kan 

opnieuw worden toegepast in kozijnwerk, terwijl andersoortig hout een zodanige kwaliteit kan hebben, dat 

het alleen toepasbaar is in de spaanplaatindustrie.  

De meerwaarde wordt gezocht in de verwerking van beton en steen, waarbij vooral de eerste categorie een 

hoogwaardige vervolgtoepassing kan krijgen in de betonindustrie, die ruim vertegenwoordigd is in de Regio 

Foodvalley. Voor steen zijn de toepassingsmogelijkheden nog minder ver ontwikkeld en is een afzet als 

funderingsmateriaal aan de orde.  

 

Over de hoeveelheid materialen is lastig iets te zeggen. Dat is afhankelijk van veel variabelen, zoals ook de 

materialeninventarisatie van enkele stallen uit de andere activiteiten hebben laten zien. De diversiteit in 

stallen is in alle opzichten groot.  

                                                      
1 Gemeenten in de Foodvalley hebben de mogelijkheid om eisen op te nemen in hun bestekken waardoor er 
een directe afzetmarkt voor het product ontstaat. Op deze wijze wordt een circulaire aanpak in het slopen 
bevorderd.  
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Om die reden wordt er voor gekozen met een aantal aannames te werken. Bij een HUB+ gaan we uit van 1 

slooplocatie, waar materiaal naar toe moet worden gevoerd van 4 andere locaties, die gemiddeld elk 1500 

m² aan te slopen bebouwing hebben.  

Op basis van de materialeninventarisatie gaan we uit van enkele gemiddelde cijfers. In dat geval komt bij 

elke m² gesloopt staloppervlak 0,5 m³ vrij aan beton en 0,2 m² aan steen. Dat leidt tot een omvang van 

3750 m³ aan beton en 1500 ³ aan steen.  

 

5.3 Locatie eisen 

De HUB-locatie is beoogd op een voormalig agrarisch bedrijf.  

De locatie zelf dient centraal te liggen ten opzichte van de locaties waar de materialen vrijkomen. Deze 

locaties zijn op dit moment onbekend. Daarom gaat de voorkeur uit naar een gebied met een hoge 

dichtheid aan agrarische bedrijven of naar een gebied waarvan bekend is dat agrariërs in de toekomst gaan 

stoppen. Gedacht kan bijvoorbeeld worden aan een gebied in de kernrandzone, die moeten wijken voor 

stadsuitbreiding of nieuwe bedrijventerreinen. Op deze manier kunnen de rijafstanden tussen de leverende 

locaties en de ontvangende locaties zo kort mogelijk worden gehouden.  

 

De HUB-locatie dient op voldoende afstand te liggen van omliggende functies, zoals woningen. Idealiter 

wordt een afstand aangehouden van 200 meter tussen de plek waar de breekactiviteiten plaatsvinden en 

omliggende woningen of andere gevoelige functies. Een locatie grenzend aan een bestaand 

industrieterrein, spoorlijn of rijkswegen zou zich wat dat betreft goed lenen vanwege het veelal ontbreken 

van gevoelige functies en de reeds aanwezige geluidsemissie ter plaatse 

 

De toegangswegen naar deze locatie moeten geschikt zijn voor zwaar verkeer. Dat betekent een ligging 

langs of nabij meer doorgaande wegen met een voldoende breed wegprofiel. Er zal immers worden 

gereden met vrachtwagens van de leverende locatie naar de centraal gelegen HUB. Er geldt dat per 

vrachtbeweging 30 ton beton en steen kan worden vervoerd. Voor isolatiemateriaal geldt een omvang van 

80 m³ per vrachtbeweging en ook bij hout wordt gekeken naar volume.  

 

Het terrein zelf dient een oppervlakte te hebben van 10.000 m² om voldoende ruimte te hebben voor 

opslag en bewerking van materialen. DE voorkeur gaat uit naar een terrein met een groot erf cq verhard 

terrein erom heen voor de opslag van het verwerkte beton en steen. Naast het verharde terrein kan een 

aanwezige geschikte opstal (materieelloods-kapschuur) ingericht worden voor vrijkomende materialen en 

activiteiten die om overkapping vragen. 

 

Gezien de doorlooptijden om werk-met-werk te kunnen maken, dus vrijkomende materialen hoogwaardig 

in de keten te zetten, is het gebruik van een locatie van minimaal 2 jaar noodzakelijk. 

 

5.4.  Organisatie 

De organisatie van een HUB+ ligt in handen van de sloper, die namelijk in veel gevallen ook de eigenaar 

wordt van de vrijgekomen materialen, tenzij de eigenaar meeparticipeert.  

De inrichting van een organisatie is met name afhankelijk van hoe de afzet van materiaal gaat verlopen. 

Belangrijke vraag hierbij is of het noodzakelijk is dat er  dagelijks iemand op locatie is, fulltime of parttime. 

Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als er veel aan- en afvoer van materialen is door veel verschillende 

partijen. In dat geval wordt gekeken naar een parttime plantmanager die de meest voorkomende 

handelingen zelfstandig zou moeten kunnen verrichten.  

Het wordt als mogelijkheid gezien hier een link  te leggen met het Sociale Domein door hier iemand op te 

zetten met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit de sociale werkvoorziening.  
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5.5. Samenvatting 

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. 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. Ook draagt de HUB bij om de circulaire doelstellingen van de 

overheid voor 50% hergebruik in 2030 te behalen en geeft het de overheid de kans om circulariteit en 

samenwerking in de regio te ondersteunen. 

 

In hoofdlijnen zijn de volgende vereisten van toepassing op een HUB: 

- Voormalig agrarisch bedrijf van ca. 10.000 m² groot met veel verharding en een geschikte schuur 

voor binnenopslag.  

- De locatie moet gelegen zijn op grote afstand van gevoelige functies (voorkeur 200 meter) en in 

een gebied zonder specifieke omgevingskwaliteiten.  

- De locatie moet centraal gelegen zijn ten opzichte van de donorlocaties (4) om de rijafstanden zo 

beperkt mogelijk te houden en langs of nabij doorgaande infrastructuur om de overlast door het 

verkeer te beperken. 

- De locatie dient minimaal twee jaar beschikbaar zijn en ruimte te bieden voor de be- en verwerking 

en opslag van materiaal uit ca. 7500 m² tot 10.000 m² te slopen stallen.  

- De materialen waarop in eerste instantie gefocust wordt om de keten te sluiten via de HUB ???zijn 

beton en isolatie.  
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BIJLAGE 1 
 

 

Bussinesscase Circulaire HUB - VAB project 

case 1: sloopwerk agrarische opstallen op 1 locatie - standaard sloopwijze zonder HUB
(alleen onderdelen berekend die relevant zijn voor vergelijk kosten)

omschrijving hoeveelheid eenheid €/eenheid kosten totaal

transport betonpuin naar regionale breker 2000 ton 3,00€                  6.000,00€                            

innamekosten grove puin door breker 2000 ton 4,00€                  8.000,00€                            

afvoer niet herbruikbaar A en B hout 40 ton 60,00€               2.400,00€                            

afvoer niet herbruikbaar afval (isolatie, dakleer) 80 ton 140,00€             11.200,00€                          

opbrengst materialen (metalen, hout, dakplaten) 1 locatie -2.500,00€        -2.500,00€                          

totale vergelijkingskosten sloop 25.100,00€                          

case 2: sloopwerk agrarische opstallen op 5 locaties - circulair slopen met gebruik van HIUB op 1 van de 5 locaties
(alleen onderdelen berekend die relevant zijn voor vergelijk kosten)

omschrijving hoeveelheid eenheid €/eenheid kosten totaal

transport betonpuin naar breker op HUB-locatie 10000 ton 2,00€                  20.000,00€                          

breken betonpuin tot betongranulaat 10000 ton 4,50€                  45.000,00€                          

zeven betonpuin op fractie 4/22 10000 ton 3,50€                  35.000,00€                          

transport fijne fractie 0/4 betongranulaat naar gebruiker 4000 ton 3,00€                  12.000,00€                          

opbrengst fijne fractie 0/4 betongranulaat (straatzand) 4000 ton -5,00€                -20.000,00€                        

innamekosten restfractie (vervuild) 500 ton 10,00€               5.000,00€                            

transport metselwerkpuin naar regionale breker 1000 ton 3,00€                  3.000,00€                            

innamekosten metselwerkpuin door regionale breker 1000 ton 5,00€                  5.000,00€                            

transport granulaat 4/22 naar eindgebruiker 5000 ton 3,00€                  15.000,00€                          

opbrengst herbruikbaar betongranulaat 4/22 5000 ton -8,00€                -40.000,00€                        

extra kosten demonteren/circulair slopen 5 locaties 10.000,00€       50.000,00€                          

extra materiaalopbrengsten door circulair slopen 5 locaties -20.000,00€     -100.000,00€                      

afvoer niet herbruikbaar A en B hout 160 ton 60,00€               9.600,00€                            

afvoer niet herbruikbaar afval (isolatie, dakleer) 320 ton 140,00€             44.800,00€                          

totale vergelijkingskosten sloop 84.400,00€                          

totaal vergelijkingskosten per locatie (totaalbedrag/5) 16.880,00€                          

Verschil in sloopkosten per locatie / gebruik HUB voor 5 locaties 8.220,00€                            

Verschil per 5 locaties door gebruik HUB 41.100,00€                          

 

Mogelijke vergoeding voor gebruik HUB-locatie voor duur 2 jaar 30.000,00€                          


