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Voorwoord 
 

STAPPEN IN EEN BOEIEND PROCES ! 
 
In deze uitgave vindt u de uitwerking van het Woon- en werkonderzoek dat in november 
2011 is gehouden onder de bevolking van het Winterswijkse buitengebied. 
De huidige ontwikkelingen op het platteland vragen om doortastend stappen te ondernemen, 
waarbij de wensen en belangen van de bewoners van de buurtschappen centraal dienen te 
staan. De krimp van de bevolking en de terugloop van het aantal actieve landbouwers 
vragen van de bewoners van het buitengebied om na te denken over de toekomst van hun 
eigen leefomgeving. In dat overigens boeiende proces zal stap voor stap gezocht moeten 
worden naar passende oplossingen. Na de workshop op 19 april 2011 in het 
gemeentekantoor te Winterswijk werd duidelijk, dat er meer moet gebeuren dan alleen 
enkele cijfermatige aanpassingen in woningcontingenten dan wel het bevorderen of 
versnellen van actuele zaken, zoals het verbeteren van de N18. Dat maakte een onderzoek 
naar de werkelijke wensen van de bewoners van het gebied als eerste belangrijke stap. 
Meten is weten, is een vaak gebezigde kreet. Al heel snel werd duidelijk, dat er een link 
gelegd moest worden tussen het wonen en het werken in het buitengebied. Immers, extra 
werkgelegenheid brengt niet alleen een extra verdiencapaciteit, maar is tevens één van de 
belangrijkste pijlers onder de leefbaarheid van het buitengebied. Duidelijk wordt wel, dat 
alleen een gezamenlijke aanpak resultaten kan opleveren. Met dit onderzoek wil de 
Werkgroep Wonen van de Buurtschappenvisie een basis leggen voor toekomstige stappen 
in dit proces. Het kan een start worden voor een heroriëntatie bij alle betrokken partijen en 
instanties.  
 
Het onderzoek is het resultaat van een goed functionerende driehoek. Aan de ene kant de 
deskundige en enthousiaste inzet van onderzoeker Chris Frencken, student aan de Radboud 
Universiteit te Nijmegen, samen met de begeleiding van Peter van Heek van de Vereniging 
Kleine Kernen Gelderland. Aan de andere kant was de directe en positieve medewerking van 
de Gemeente Winterswijk van groot belang voor dit onderzoek. Een woord van dank aan het 
Work Innovate Center en alle belangengroepen uit het Winterswijkse buitengebied is in dit 
verband ook op zijn plaats. Als derde partij heeft de Werkgroep Wonen een bijdrage 
geleverd in het ondersteunen van het onderzoek door feedback te geven op de enquête, 
maar ook door te zorgen voor de verspreiding en het mee helpen verwerken van het 
aangeleverde materiaal. Een woord van dank ook aan de Stichting Waardevol Cultuur 
Landschap Winterswijk, die het onderzoek financieel mogelijk heeft gemaakt.  
 
Er ligt thans een nieuwe uitdaging, niet alleen voor de bewoners van het buitengebied, maar 
zeker voor alle instanties die zich op een of andere wijze actief bezighouden met het wel en 
wee van dit buitengebied. Eenieders medewerking blijft belangrijk. 
 
 
Werkgroep Wonen - Buurtschappenvisie 
Marcel Egbers   Corle 
Harry Kruisselbrink   Woold 
Jan Kruisselbrink   Woold 
Jan Leemkuil    Miste 
André Menting   Meddo 
Richard Tjallingii   Ratum 
Riemke Wisse    Kotten 
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Afbeelding 1. Afname van het aantal landbouwbedrijven in de 
Achterhoek in de afgelopen tien jaar. Bron: CBS, bewerkt door 
Lier, Bugge, Eijsink & Schuerink, 2011)  

Onder de pann’n umme Wenters 
 
Dit rapport begint met een enkele belangrijke algemene ontwikkelingen en trends, samengevat in 
het projectkader. Na een omschrijving van het Winterswijkse buitengebied, volgt de doel- en 
vraagstelling. Vervolgens wordt de onderzoeksaanpak toegelicht. Daarna volgen de 
onderzoeksresultaten en de conclusies, op basis waarvan aanbevelingen en vervolgacties zijn 
opgesteld. De Werkgroep Wonen geeft ten slotte een reactie op de bevindingen uit het rapport.  

  
 
1. Projectkader 
 
Het buitengebied van de gemeente Winterswijk heeft al sinds het begin van de jaren ’80 te maken 
met agrarische bedrijfsgebouwen die niet meer als zodanig gebruikt worden. De dreiging is dat er in 
toenemende aantallen onbewoonde of leegstaande boerderijen ontstaan. Uit een inventarisatie van 
dagblad De Gelderlander blijkt dat één op de drie Achterhoekse agrarische bedrijven overweegt de 
onderneming vóór 2013 te stoppen (Vering, 2011). In Afbeelding 1 is de daling in het aantal 
landbouwbedrijven duidelijk zichtbaar. Deze ontwikkeling staat niet op zichzelf. Het aantal 
boerenbedrijven daalt volgens het CBS met een tempo van zes per dag (Reitsema, 2011). Deze trend 
zal zich ook in de toekomst door blijven zetten. Als gevolg van schaalvergroting en concentratie van 
de agrarische productie wordt er geproduceerd op steeds grotere bedrijven met grotere 

oppervlakken én met grotere 
gebouwen. Veel agrarische bedrijven 
blijken te klein en de productprijzen te 
laag om op termijn rendabel te blijven. 
Deze verslechterde situatie in de 
landbouw heeft tot gevolg dat boeren 
stoppen met hun agrarische activiteiten 
en dat boerderijen worden verkocht. 
De gronden gaan doorgaans over naar 
buren of naar nog ondernemende 
agrariërs. Bouwwerken als 
mestopslagplaatsen, silo’s en 
watertanks worden meestal gesloopt, 
maar het woongedeelte, de schuren en 
de stallen blijven vaak staan (CLM 
Onderzoek en Advies, 2005). In het 

algemeen hebben andere agrariërs weinig interesse in deze gebouwen, omdat ze niet geschikt zijn en 
meer geld kosten dan opbrengen. Voor goed onderhoud van de voormalige bedrijfsgebouwen is vaak 
te weinig geld beschikbaar (Lier, Bugge, Eijsink & Schuerink, 2011). Soms blijven agrariërs in hun 
boerderij wonen, soms verkopen zij het pand aan burgers. De bevolking van het platteland wordt 
hierdoor meer divers. Lang niet iedereen is nog bezig met een boerenbedrijf. Er wonen meer mensen 
met een niet-agrarische achtergrond. Waar het buitengebied voorheen nog expliciet bestemd was als 
agrarisch productielandschap, is de verandering naar een multifunctioneel buitengebied zichtbaar.  
 
 
Een verandering in denken en doen 
 
Naast het verdwijnen van agrarische bedrijven in een zeer snel tempo, wordt er ook leegstand 
verwacht van karakteristieke bebouwing. Verschillende organisaties en belangengroepen 
benadrukken dat er snel wat gedaan moet worden, voordat de verpaupering toeslaat. De bijzondere 
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agrarische landschappen, inclusief hun historische gebouwen, krijgen daarbij terecht veel aandacht. 
Het besef dringt door dat nieuwbouw niet altijd een goede oplossing is. Er wordt te vaak gebouwd 
zonder aandacht voor leegstaande gebouwen in de nabije omgeving (Eijssen, 2011). Onder druk van 
bezuinigingen is er nu meer ruimte voor initiatieven van onderop, hooguit nog gefaciliteerd door een 
overheid, maar drijvend op eigen enthousiasme en expertise bij de kleine ondernemers en betrokken 
burgers. Voor de vastgoedsector betekent dit een ongelofelijke verandering in denken en doen. Van 
aanbodgericht ontwikkelen – alles wat we bouwen, verkoopt toch wel – naar het aansluiten op de 
vraag van mensen (Strolenberg, 2011). 
 
 
Toekomst voor oude panden 
 
Door het op grote schaal slopen van karakteristieke panden kunnen bijzondere cultuurhistorische 
waarden en bestaande kwaliteiten van een streek verloren gaan. Uit een onderzoek van 
kenniscentrum Triple E, in opdracht van de gemeente Winterswijk, blijkt dat het cultuurhistorisch 
erfgoed voor Winterswijk een belangrijk onderdeel van de economische infrastructuur is. Het 
Winterswijkse erfgoed levert een bijdrage aan omzet, werkgelegenheid en de waarde van woningen. 
Er moet dus zuinig mee worden omgegaan. De verwachting is dat niet alle gebouwen behouden 
kunnen blijven, maar er moet worden voorkomen dat de kenmerkende, herkenbare en unieke 
elementen van een gebied zullen verdwijnen. Het heden en het verleden moeten op een goede 
manier verbonden blijven. Goed hergebruik komt neer op het realiseren van functies die duurzame 
instandhouding combineren met het behoud van de historische betekenis van het gebouw 
(Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, 2010).  
 

 

 
Afbeelding 2. Nieuw gebruik van een oude boerderij. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (2010) 

 

 
Het is niet verwonderlijk dat de wenselijkheid tot het geven van een nieuwe functie aan vrijkomende 
agrarische en andere karakteristieke bebouwing de laatste jaren groter is geworden. Vaak vraagt het 
forse investeringen om een boerderij of een ander karakteristiek gebouw een nieuwe bestemming te 
geven. Het resultaat is echter wel de moeite waard (Strolenberg, 2011). Door functieverandering kan 
leegstand en verpaupering worden voorkomen (Buurtschappenvisie Buitengebied Winterswijk, 
2010). De panden kunnen worden behouden en tegelijkertijd kan de leefbaarheid van het gebied 
worden gewaarborgd, iets wat in tijden van (toekomstige) demografische veranderingen van cruciaal 
belang is. Demografische krimp wordt vaak gezien als een negatieve ontwikkeling. Toch bieden de 
veranderingen wel degelijk kansen (Vermue, 2011).  
 
In veel gemeenten aan de randen van Nederland neemt het aantal inwoners de komende jaren af 
(Hospers, 2010). Veel jongeren trekken weg voor hun studie en komen niet meer terug, terwijl de 
ouderen achterblijven. Het bieden van meer mogelijkheden voor wonen en werken in het 
buitengebied kan jongeren doen beslissen na hun studie terug te keren. Volgens Spit (2011) houden 
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veel jongeren in de Achterhoek een binding met de streek en zouden er, indien de faciliteiten 
worden geboden, genoeg redenen zijn om terug te keren. Verder wordt er verwacht dat er in de 
nabije toekomst kleinere gezinnen en meer alleenstaanden komen (Van Duin, 2007). Dit vraagt om 
een andere invulling van de omgeving. Om woon- of werkeenheden in vrijkomende agrarische 
bebouwing betaalbaar, praktisch en aantrekkelijk te houden, is meervoudig splitsen van boerderijen 
een meer bruikbare optie. 
  
 
Boerderijsplitsing 
 
De provincie Gelderland, de gemeente Winterswijk en de dorpsbelangenorganisatie van Meddo 
hebben in het verleden onderzoek gedaan naar boerderijsplitsing. Dit is 
het splitsen van vrijgekomen boerderijen in meerdere wooneenheden 
om vrijwel onzichtbaar meer woonruimte te realiseren. De Pilot 
Boerderijsplitsing Meddo (SAB, 2002), waarin de wenselijkheid tot het 
verruimen van het beleid rond boerderijsplitsing werd benadrukt, was 
een groot succes. De provincie Gelderland nam begin 2003 het voorstel 
aan in het Streekplan. Een mooi praktijkvoorbeeld van samenwerking 
tussen bewoners, gemeente en provincie, waarmee veel te bereiken is. 
In 2005 werd in het Streekplan ruimte gegeven om te voorzien in de behoefte aan landelijk wonen, 
door deze te accommoderen in vrijgekomen bebouwing in het buitengebied. 
 
Het splitsen van vrijkomende agrarische en andere karakteristieke bebouwing houdt niet per 
definitie in dat het aantal mensen dat woonachtig is in het buitengebied, toeneemt. Vroeger 
woonden er bijvoorbeeld acht mensen in één grote boerderij, terwijl er nu in de opgesplitste 
boerderij nog steeds acht mensen wonen maar dan verspreid over enkele woongedeeltes. 
Desalniettemin tellen in het huidige beleid de nieuwe wooneenheden wel mee als één nieuwe 
woning. Om in te spelen op de verwachte bevolkingskrimp en onder druk van de economische 
recessie hebben de gemeenten in de Regio Achterhoek afgesproken het bestaande 
woningbouwprogramma terug te schroeven van 14.000 wooneenheden naar 5900 wooneenheden 
(“Achterhoek schrapt fors”, 2010). Desondanks is er in het gemeentelijk beleid op dit moment nog 
ruimte om 50 nieuwe wooneenheden in het buitengebied van de gemeente Winterswijk toe te staan. 
Dit kan bijvoorbeeld worden ingevuld door hergebruik en/of meervoudig splitsen van vrijkomende 
agrarische en andere karakteristieke bebouwing. 
 

 
Nieuwe mogelijkheden 
 
De afspraken die gemaakt zijn over de woningbouw hebben invloed op de mogelijkheden van 
functieverandering naar wonen. Naast een nieuwe woonfunctie liggen er daarom toenemende 
kansen bij het aanpassen van vrijkomende panden voor andere activiteiten. Economische impulsen 
kunnen worden ingepast in al bestaande gebouwen. Als gevolg van snellere en betere digitale 
verbindingen zijn de mogelijkheden voor werken in of dichtbij huis vergroot. Uit een onderzoek van 
LTO onder MKB’ers in de Achterhoek blijkt dat er interesse is voor vestiging in vrijkomende 
agrarische bebouwing (Vorage, 2007). In het rapport ‘Nieuwe melkkoeien in de stal: onderzoek 
beleid vrijkomende agrarische bebouwing en nieuwe economische functies’ wordt aanbevolen de 
regels voor werken in vrijkomende agrarische bebouwing te verruimen (Lier et al., 2011). 
 
De Werkgroep Wonen van de Buurtschappenvisie (2010), heeft opdracht gegeven een onderzoek te 
doen naar de woon- en werkwensen van de inwoners van het buitengebied van de gemeente 
Winterswijk. 
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2. Het Winterswijkse buitengebied 
 
De gemeente Winterswijk is gelegen in de Gelderse Achterhoek. De gemeente Winterswijk telt 
ongeveer 29.000 inwoners, hoort met een oppervlakte van 13.800 hectare tot de grotere gemeenten 
van Nederland en grenst aan de Duitse deelstaat Nordrhein-Westfalen. De kern Winterswijk vervult 
een centrumfunctie voor de regio en hier zijn dan ook veel voorzieningen en winkels te vinden. De 
gemeente Winterswijk staat bekend om haar buitengebied, met in totaal negen buurtschappen 
(Burggraaf & Hansson, 2006). In die buurtschappen wonen in totaal 5352 mensen (Gemeente 
Winterswijk & De Kleine Media, 2011). De diverse buurtbelangenverenigingen hebben samen een 
Buurtschappenvisie opgesteld, geschreven door en 
voor inwoners (Buurtschappenvisie Buitengebied 
Winterswijk, 2010).  
 
Winterswijk en omgeving zijn in 2005 benoemd tot 
één van de twintig Nationale Landschappen die 
Nederland rijk is. Het coulisselandschap van Winterswijk kenmerkt zich door zijn kleine percelen en 
grote afwisseling van akkers, weilanden, restanten hoogveen, beken, houtwallen en lapjes bos. Er is 
een grote variatie aan landschappen te vinden, waarbij natuur en landbouw hand in hand gaan 
(Harfsterkamp & Stronks, 2011). In het buitengebied zijn belangrijke historische gebouwen aanwezig, 
zoals de vele (scholten)boerderijen en (water)molens. Niet voor niets nodigt het buitengebied van 
Winterswijk uit tot fiets- en wandeltochten. De afgelopen decennia heeft de recreatieve functie van 
het buitengebied een vlucht genomen. Zo zijn er verscheidene boerderijcampings geopend. De 
inwoners van de buurtschappen hebben het ‘noaberschap’ vaak nog hoog in het vaandel staan. 
Hoewel de buren door een veranderende maatschappij en sociale omstandigheden vaak niet meer 
nodig zijn bij het dagelijkse werk, is de betrokkenheid met het wel en wee in de buurt diep geworteld 
(Buurtschappenvisie Buitengebied Winterswijk, 2010). 

 

 

 
 

Afbeelding 3: Kaart van het buitengebied van Winterswijk. De buurtschappen van het 
buitengebied zijn aangegeven. Bron: www.openstreetmap.nl (bewerkt) 
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3. Doel- en vraagstelling van het onderzoek 
 
Voor dit onderzoek zijn een doelstelling en een vraagstelling opgesteld.  
 
Het hoofddoel van dit onderzoek is: 
 

Het inzichtelijk maken van de kansen die vrijkomende agrarische en andere karakteristieke 
bebouwing in het buitengebied van de gemeente Winterswijk kunnen bieden aan 
toekomstige gebruikers, door het uitvoeren van een woon- en werkbehoefteonderzoek 
onder de huidige inwoners van het buitengebied en geïnteresseerden van elders. 

 
Het praktijkdeel van het onderzoek dat in dit rapport beschreven wordt, bestaat uit een woon- en 
werkbehoefteonderzoek. Hiermee wordt betracht de woon- en werkbehoeften van de huidige 
inwoners van het buitengebied van de gemeente Winterswijk (en van degenen die geïnteresseerd 
zijn om in het buitengebied van de gemeente Winterswijk te komen wonen en/of werken) inzichtelijk 
te maken.  
 
Met de resultaten van het behoefteonderzoek kunnen aanbevelingen worden gedaan over het 
toekomstige beleid omtrent vrijkomende agrarische en andere karakteristieke bebouwing in het 
buitengebied. Daarbij draait het niet alleen om het beleid van gemeentelijke overheden, maar ook 
om de stappen die de belangenorganisaties van het buitengebied kunnen nemen om het 
buitengebied leefbaar en vitaal te houden. De gemeente Winterswijk heeft aangegeven open te 
staan voor aanpassing van het huidige beleid indien het onderzoek hier aanleiding toe geeft. Het 
huidige beleid staat boerderijsplitsing toe tot drie wooneenheden in twee gebouwen (SAB, 2011). Na 
het splitsen zijn de woningen vaak nog steeds niet betaalbaar, terwijl het vermoeden bestaat dat er 
wel vraag is naar betaalbare eenheden.  
 
De centrale vraag die bij dit onderzoek wordt beantwoord, is: 

 
In hoeverre sluiten de woon- en werkbehoeften van de huidige en voormalige inwoners van 
het buitengebied van de gemeente Winterswijk aan bij de mogelijkheden die worden 
geboden door functieverandering en meervoudige splitsing van vrijkomende agrarische en 
andere karakteristieke bebouwing in het buitengebied? 

 
De deelvragen die nodig zijn om deze centrale vraag te beantwoorden, zijn: 
 

1) Welke mogelijkheden kunnen functieverandering en meervoudige splitsing van 
vrijkomende agrarische en andere karakteristieke bebouwing bieden voor de huidige en 
toekomstige inwoners van het buitengebied van de gemeente Winterswijk? 

2) Wat zijn de woon- en werkbehoeften van de huidige inwoners van het buitengebied van 
de gemeente Winterswijk (en van degenen die geïnteresseerd zijn om in het 
buitengebied van de gemeente Winterswijk te komen wonen en/of werken)? 

 
De eerste deelvraag is beantwoord door middel van het maken van een informatiebrief. Deze 
informatiebrief is verspreid onder de inwoners van het buitengebied en is als bijlage op te vragen bij 
de Werkgroep Wonen. De tweede deelvraag is beantwoord door middel van het houden van een 
enquête. Dit praktijkonderzoek wordt verder uitgelegd in het vervolg van dit rapport. 
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4. Onderzoeksaanpak 
 
Bij de Werkgroep Wonen van de Buurtschappenvisie in Winterswijk was er de vraag naar een 
behoefteonderzoek. De onderzoeker heeft tijdens zijn stage voldoende begeleiding gehad vanuit de 
Werkgroep Wonen, de Vereniging Kleine Kernen Gelderland en de Radboud Universiteit Nijmegen. 
 
Via literatuuronderzoek heeft de onderzoeker 
meer inzicht verkregen in de algemene 
ontwikkelingen omtrent herbestemming, 
vrijkomende agrarische bebouwing en 
demografische ontwikkelingen. Deze kennis heeft 
hij vastgelegd in het projectkader. Naast een 
literatuuronderzoek heeft de onderzoeker een 
rondgang gemaakt door het buitengebied van de 
gemeente Winterswijk, waarbij met extra aandacht 
is gekeken naar panden die in de toekomst 
mogelijk een nieuwe bestemming kunnen krijgen. 
Deze observatie gaf voor hem bovendien een 
goede indruk van de landschappelijke en culturele 
kwaliteiten en waarden van het gebied.  
 
Het achterhalen van de woon- en werkbehoeften geschiedde via ondervraging. De vrijwilligers van de 
belangengroepen hebben zelf de taak op zich genomen om de enveloppen samen te stellen en te 
bezorgen op elk van de 2500 adressen in het buitengebied van de gemeente Winterswijk, waar in 
totaal 5500 mensen wonen. De enveloppen bevatten een enquête, een begeleidende brief en een 
informatiebrief. De informatiebrief diende om de inwoners te informeren over de mogelijkheden tot 
het wonen en werken in het buitengebied van Winterswijk. Volgens de Werkgroep Wonen was het 
van belang dat dit op een eenvoudige manier inzichtelijk werd gemaakt voor de inwoners, zonder te 
diep in te gaan op regels en vergunningen (Werkgroep Wonen Buurtschappenvisie Buitengebied 
Winterswijk, 2011). Om de mensen te laten weten dat er een enquête werd gehouden, zijn er 
affiches opgehangen bij ontmoetingsplekken. De belangenorganisaties hebben hierbij hun inzet 
gegeven. Dat was erg belangrijk, omdat de bekendheid van het onderzoek vooraf een grote invloed 
heeft op de respons. 
 
Het verzoek aan de inwoners was om, indien mogelijk, de enquête via het internet (Google 
Documents) in te vullen. Er werd een website gemaakt met een digitale versie van zowel de 
begeleidende brief als van de informatiebrief en de enquête. De link naar de website werd zowel op 
de affiches als in de brief genoteerd. Er bleef de mogelijkheid om de enquête schriftelijk in te vullen. 
Zo werd de kans geboden om ook mensen die niet beschikken over een computer of internet, deel te 
laten nemen aan het onderzoek. De bewoners werd overigens ook duidelijk gemaakt dat meer dan 
een gezinsleden de enquête kon invullen. Er werd aangeraden een kopie te maken of de enquête 
online in te vullen op de website. Verder werd in de brief aangegeven de enquête ook onder de 
aandacht te brengen van mensen die voorheen in het buitengebied van Winterswijk hebben 
gewoond of gewerkt en mogelijk interesse hebben om terug te keren. Er is geen sprake geweest van 
een aselecte steekproef. Door het vragen van de naam van de bewoners is voorkomen dat personen 
de enquête vaker dan een keer hebben kunnen invullen met de bedoeling de uitslagen van het 
onderzoek te beïnvloeden. 
 
Bij het doorspreken van het plan van aanpak is aangegeven dat het in sommige buurtschappen lastig 
werd om vrijwilligers te vinden die de schriftelijk ingevulde enquêtes gingen ophalen bij de 

 
Afbeelding 4. Foto gemaakt tijdens de rondgang 
door het buitengebied. Een RUST-punt bij Ratum 
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betreffende bewoners. Vervolgens is bekeken welke overige opties er nog meer waren. Er werd 
besloten om de inwoners de mogelijkheid te geven de enquêtes in te leveren op een verzamelpunt in 
hun kern. Verzamelpunten waren onder andere de lokale supermarkt, de bakkerij, het 
verenigingsgebouw of het huisadres van bestuursleden van de belangenorganisaties.  
 
De inwoners kregen tien dagen de tijd om de enquêteformulieren in te vullen. De digitaal ingevoerde 
formulieren kwamen vanzelfsprekend bij de onderzoeker terecht. De schriftelijk ingevulde enquêtes 
werden opgehaald bij de verzamelpunten. Deze werden handmatig digitaal ingevoerd. De 
onderzoeker ontving op deze manier automatisch ook de schriftelijk ingevulde enquêtes via het 
internet. De functies van Google Documents boden vervolgens voldoende praktische mogelijkheden 
tot het verwerken van de resultaten. Het eindrapport werd volgens de planning voor de 
kerstvakantie in 2011 aangeboden aan de gemeenteraad van Winterswijk (22 december 2011). Een 
volledige tijdsplanning is te vinden in Tabel 1. 
 
Tabel 1. Gehanteerde tijdsplanning van het onderzoek 
 

Tijdvak Werkzaamheden Wie? 

1 oktober t/m 16 oktober Uitwerken onderzoek Onderzoeker 

17 oktober Resultaten bespreken bij Werkgroep Wonen (de Klomp, Miste) Wonen 

18 oktober t/m 21 oktober Afwerken digitale versie / totaal Onderzoeker 

18 oktober t/m 21 oktober Rondbrengen en ophangen van de affiches Wonen 

24 oktober t/m 28 oktober Artikelen in de media Wonen 

24 oktober t/m 26 oktober Afdrukken van brieven, enquêtes en informatiebrieven. E-druk 

27 oktober en 28 oktober Samenstellen enveloppen (brief, enquête informatiebrief) Wonen 

1 november t/m 3 november Rondbrengen enveloppen naar belangengroepen Wonen 

7 november Uiterste einddatum enveloppen bezorgen Wonen 

8 november t/m 20 november Enquêtes invullen Bewoners 

21 november en 22 november Verzamelen schriftelijk ingevulde enquêtes Wonen 

23 november t/m 25 november De schriftelijk ingevulde enquêtes worden digitaal ingevoerd Divers 

25 november t/m 12 december Verwerken van de resultaten en een eindrapport maken Onderzoeker 

13 december t/m 15 december Ontvangen van feedback en verwerken van feedback Divers 

16 december t/m 20 december  Drukken van het eindrapport E-druk 

22 december Aanbieden aan de Gemeenteraad in de Raadsvergadering Wonen 

 

 

 
 

Afbeelding 5. Drie schuren (waarvan twee nieuw gebouwd) aan de Goorweg in Meddo 
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5. Onderzoeksresultaten 
 
Algemene kenmerken respondenten 
 
Er zal aan de hand van de enquête-uitslagen eerst een overzicht worden gegeven van de kenmerken 
van de respondenten. De eerste vijf vragen hebben een goed beeld gegeven van de deelnemers. 
Namen, telefoonnummers en e-mailadressen zullen vertrouwelijk in een apart Excel-bestand worden 
aangeleverd bij de Werkgroep Wonen van de Buurtschappenvisie. Er zijn in totaal 477 reacties 
binnengekomen. 
 

- 13% van de respondenten is jonger dan 40 jaar. 72% van de respondenten is tussen 40 en 70 jaar. 
- De meeste respondenten wonen met hun partner en zonder kinderen (43%) of met hun partner 

en met hun kinderen (42%). 12% van de respondenten is alleenstaand. 
- De verdeling van het aantal respondenten per woonkern is te zien op Afbeelding 6. De meeste 

deelnemers wonen in (of het dichtst in de buurt van) Meddo (19%). Verder zijn er veel reacties 
ontvangen uit Woold (18%), Kotten (13%) en Miste (12%). Vijf mensen uit de kern Winterswijk en 
vier mensen woonachtig buiten de gemeente Winterswijk hebben de enquête ingevuld. 

- 65% van de respondenten geeft aan al meer dan 20 jaar in dezelfde buurtschap te wonen. 10% 
van de respondenten woont er 0 tot 5 jaar. 

- De vier meest genoemde typen woningen waar de respondenten nu in wonen, zijn de 
woonboerderij (25%), vrijstaande woning / landhuis (24%), gesplitste woning of boerderij (23%)en 
de boerderij met agrarische functie (11%). 

- 69% van de deelnemers wil graag op de hoogte worden gehouden van de resultaten door middel 
van een nieuwsbrief. Er zijn 27 deelnemers die wel op de hoogte willen worden gehouden, maar 
geen e-mailadres hebben achtergelaten.  

 
 

 
 

Afbeelding 6. Aantal respondenten per buurtschap of kern 
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Wonen 
 

- Op de vraag ‘Bent u van plan te verhuizen?’ antwoordt 8% ‘Ja’, 12% ‘Weet ik nog niet’ en 79% 
‘Nee’. Dit betekent dat er 40 deelnemers aangeven te willen verhuizen en 58 deelnemers het nog 
niet weten. De leeftijden van deze deelnemers zijn te zien op Afbeelding 7. 

 
 

 
 

Afbeelding 7. Leeftijdscategorieën van respondenten die een (mogelijke) woonbehoefte hebben 

 
 
- Van de respondenten die aangeven te willen verhuizen, wil het merendeel (32 in aantal) binnen 

nu en zes jaar verhuizen (onder wie 18 deelnemers die binnen een jaar willen verhuizen). De 
meesten van de mensen die binnen nu en zes jaar willen verhuizen, verhuizen het liefst naar de 
kern Winterswijk (9 mensen), naar een andere buurtschap in het buitengebied (8 mensen) of 
binnen de buurtschap waar ze al wonen (7 mensen). De locaties voor de woonwensen in het 
buitengebied zijn verspreid over verschillende buurtschappen. De voorkeur bij de deelnemers die 
willen verhuizen, ligt bij een koopwoning (zie Afbeelding 8). Bij degenen die aangeven nog niet te 
weten of ze van plan zijn te verhuizen, is ongeveer hetzelfde beeld waar te nemen met een nog 
grotere voorkeur voor een woning binnen de buurtschap waar men al woont. 

 
 

 
 

Afbeelding 8. Bij veel respondenten is er een voorkeur voor een koopwoning 
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- De gewenste prijsklassen zijn aangegeven op Afbeelding 9. De resultaten zijn gebaseerd op zowel 
respondenten die van plan zijn te verhuizen, als respondenten die dit nog niet weten. Bij de 
koopwoningen is er een voorkeur voor de prijsklasse €225.000 tot €350.000. Bij de huurwoningen 
liggen de meest gewenste prijzen tussen de €500 en €1000 per maand.  

 
 

 
Afbeelding 9. Gewenste prijsklassen voor woningen 

 
 

-  Appartement / Seniorenwoning is het type woning dat het meest gewenst wordt (27 keer). Verder 
zijn Vrijstaande woning / Landhuis (18 keer) en Woonboerderij (11 keer) veel aangekruist. De 
gesplitste woning (8 keer) wordt wat minder aangegeven. 

 
 

- Van de 98 respondenten geven er 39 aan geen problemen te ondervinden bij hun verhuisplannen. 
De overigen geven het vaakst aan dat de prijzen van de koopwoningen te hoog zijn (20 keer). 
Verder is er 13 keer aangegeven dat er te weinig geschikte huurwoningen zijn, 11 keer dat er te 
weinig geschikte koopwoningen zijn en eveneens 11 keer dat de prijzen van de huurwoningen te 
hoog zijn. 

 

 
 

Afbeelding 10. Gewenste groottes van woningen in een gesplitste woning of boerderij 

 
 

-  In totaal geven 49 respondenten aan interesse te hebben om in een meervoudig gesplitste 
woning of boerderij te wonen. Bij dit aantal zitten 19 deelnemers die hebben aangegeven te 
willen verhuizen en 30 deelnemers die dit nog niet weten. Als belangrijkste voorwaarde wordt 
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hierbij genoemd dat de locatie moet bevallen (27 keer). Verder geven de respondenten aan graag 
zelf te verbouwen (19 keer). Er is 9 keer aangegeven dat de ruimte woningklaar opgeleverd moet 
worden. De vaakst gewenste grootte van de woningen is ‘tussen 80 en 150 m2’ (zie Afbeelding 
10). 

 
 
- De antwoorden op de vraag over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap zijn weergegeven op 

Afbeelding 11. 

 
 

Afbeelding 11. Antwoorden op de vraag of men zou willen deelnemen in een CPO-constructie 
om te wonen in een gesplitste woning of boerderij in het buitengebied van Winterswijk 

 
 
 
Werken 
 

- 29% van de deelnemers aan het onderzoek (136 respondenten) zegt een eigen bedrijf te hebben. 
26% van de respondenten (125 in aantal) heeft werk aan huis of interesse in het hebben van werk 
aan huis, 11% weet het (nog) niet, 63% zegt ‘Nee’. De respondenten die werk aan huis hebben of 
interesse hierin hebben, zitten of willen hun werk voornamelijk in de dienstverlening (64 keer), 
agrarisch en/of toerisme (35 keer) of in ambachtelijk werk (20 keer). 
 
 

- Bij het hebben van werk aan huis zijn vooral voldoende ruimte, een snelle internetverbinding en 
een goede bereikbaarheid van belang (zie Afbeelding 12). Andere voorwaarden die werden 
genoemd zijn een rustige omgeving en vergunningen tot verbouwing (ondersteuning van de 
gemeente). 

 

 
 
Afbeelding 12. Voorwaarden die volgens de deelnemers van belang zijn bij werk aan huis 
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- 98 respondenten (21%) geven aan al een werkplek in het buitengebied te hebben die gevestigd is 
in of bij een gesplitste woning of boerderij. 34 respondenten (7%) hebben een werkplek in het 
buitengebied die gevestigd is in een ander soort bedrijfspand. 329 respondenten (69%) hebben 
geen werkplek in het buitengebied.  

 
 
- 67 deelnemers geven aan interesse te hebben in een werkplek in het buitengebied. 62 

deelnemers weten het (nog) niet. 257 respondenten hebben geen interesse 
(zie Afbeelding 13). 

 
 

Afbeelding 13. Interesse in het hebben van een werkplek in het buitengebied van Winterswijk 
 

 
- 58 respondenten geven aan interesse te hebben in een werkplek in het buitengebied die 

gevestigd is in een gesplitste woning of boerderij (van wie 10 mensen in loondienst bij iemand 
anders en 28 mensen die op dit moment al een eigen bedrijf hebben). 55 respondenten weten 
het (nog) niet. Met betrekking tot de werkplekken hebben de meesten geen voorkeur voor huur 
of koop of een andere voorkeur (58 keer), 31 deelnemers willen kopen, 5 willen huren. De 
gewenste grootte van een werkplek is gelijkmatig verdeeld. 23 deelnemers willen een werkplek 
die kleiner is dan 50 m2, 34 deelnemers willen een werkplek tussen de 50 m2 en de 100 m2 en 37 
deelnemers willen een werkplek die groter is dan 100 m2 (zie Afbeelding 14). 
 

 

 
 

Afbeelding 14. Gewenste kenmerken van een werkplek bij de respondenten die interesse hebben in een 
werkplek in het buitengebied die gevestigd is in of bij een gesplitste woning of boerderij 

 
 

- 84 respondenten zeggen al een combinatie van een woonplek en een werkplek te hebben 
gevestigd in of bij een gesplitste woning of boerderij. 28 deelnemers aan het onderzoek zouden 



 

14 

 

een combinatie willen hebben. 24 respondenten weten het nog niet, 39 mensen die deze vraag 
beantwoordden, wensen geen combinatie. 
 

 
- Bij de vraag over Collectief Particulier Opdrachtgeverschap zegt 77% van de respondenten ‘nee’, 

18% weet het (nog) niet. 6 deelnemers (1%) willen CPO voor alleen werken, 16 deelnemers (3%) 
voor wonen in combinatie met werken. Als we alleen de respondenten bekijken die interesse 
hebben in een werkplek, dan blijkt de interesse in een CPO-constructie voor een combinatie 
tussen wonen en werken opnieuw groter dan de interesse voor een CPO-constructie voor enkel 
een werkplek (zie Afbeelding 15). 
 

 
 

Afbeelding 15. Interesse in een CPO-constructie bij de respondenten die interesse tonen voor een 
werkplek in of bij een gesplitste woning of boerderij 

 
 
 
Opmerkingen 
 

De respondenten hadden de mogelijkheid om aan het eind van de enquête hun opmerkingen te 
geven. Ruim 90 deelnemers hebben hiervan gebruik gemaakt. Ongeveer vijf reacties gaan over de 
opzet van het onderzoek en de gemiste kans door het niet stellen van enkele vragen. Sommige 
oudere deelnemers geven aan dat het onderzoek voor hen minder relevant is, met name omdat 
ze niet meer bedrijfsmatig bezig zijn. Andere deelnemers vinden het juist belangrijk dat dit 
onderzoek is gehouden.  
 
Een groot deel van de reacties gaat over persoonlijke situaties. In een aantal gevallen wordt 
toegelicht dat bestemmingsplanprocedures erg lang duren of dat vergunningen niet worden 
afgegeven. Een respondent merkt op dat ‘voor de leefbaarheid en ontwikkeling van het 
buitengebied algemene regels nodig zijn, met ruime mogelijkheden om deze regels aan te passen 
en per situatie in te vullen, dus maatwerk’. Verder pleiten een aantal respondenten voor het in 
stand houden van de huidige agrariërs. Andere respondenten lichten hun interesse toe, zoals 
iemand die graag zou willen wonen in een leefgroep met de mogelijkheid om dieren te houden. Er 
zijn meer algemene opmerkingen over de aanpak van de demografische krimp gemaakt, waarbij 
een enkeling sloop van boerderijen voorstelt. Deelnemers benadrukken ook het belang van het in 
stand houden van voorzieningen en verenigingen. Verschillende reacties gaan over het belang van 
goede digitale en telefonische verbindingen. Slechts enkele opmerkingen bestaan uit de angst 
voor een wildgroei aan industriële activiteiten en toenemende verkeersstromen in het nu nog 
rustige, unieke buitengebied. 
 
Opmerkingen van deelnemers die gericht zijn aan de gemeente Winterswijk, zullen aan de 
gemeente Winterswijk worden voorgelegd. Dit geldt ook voor reacties richting de gemeente die 
minder relevant zijn in het kader van dit onderzoek, maar wel om aandacht vragen. 
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6. Conclusies 
 
Nu de resultaten van het praktijkdeel van het onderzoek zijn besproken, kunnen er enkele conclusies 
worden getrokken. Ook zal de hoofdvraag worden beantwoord. 
 
 
Deelname 
 
De deelname van 477 respondenten toont aan dat veel mensen in het buitengebied zich betrokken 
voelen bij het onderzoek. Een respons van 477 op 2500 verstuurde enquêtes lijkt misschien niet al 
teveel, maar de Werkgroep Wonen is er tevreden mee. Dit was de tweede enquête gericht aan de 
inwoners van het buitengebied in een relatief korte periode (al eerder is er een enquête geweest 
over glasvezel). Mensen die tevreden zijn met hun huidige woon- en werksituatie en geen plannen 
hebben om van woon- of werkplek te veranderen, zullen daarom sneller helemaal niet reageren. Bij 
dit onderzoek wordt er van uitgegaan dat de mensen die wel een nieuwe woon- of werkbehoefte 
hebben, ook hun reactie hebben gegeven. Het gaat om de inhoudelijke kwaliteit van de antwoorden, 
niet om de kwantiteit. Door middel van de huis-aan-huis brieven, posters, (online) krantenartikelen 
en Twitterberichten is het onderzoek voldoende onder de aandacht gebracht. 
 
 

Afbeelding 16. Een prachtig landschap 
in het buitengebied van Winterswijk  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Algemene kenmerken respondenten 
 
Het bereiken van mensen die niet in het buitengebied wonen, is moeilijk gebleken. Hetzelfde geldt 
helaas voor het bereiken van jonge mensen, al mag worden aangenomen dat de meeste inwoners 
van het buitengebied daadwerkelijk senioren zijn. Desalniettemin blijft het aantal jongere 
respondenten laag. Gehoopt werd dat elders studerende jongeren de enquête via hun ouders of 
vrienden ook zouden ontvangen en invullen. Dat is helaas niet gebeurd. Mogelijk is hun binding met 
het buitengebied al vervaagd of is de enquête te weinig doorgestuurd. 
 
Van de mensen die wel hebben gereageerd blijkt dat de meesten al heel lang in het buitengebied 
wonen. Dit zegt wat over de verbondenheid van de mensen met de streek. Als mensen al willen 
verhuizen, dan is dit vaak naar een woning in dezelfde buurtschap. Boerderijen zijn het meest in 
gebruik als woning. Dat is niet verwonderlijk gezien het grote aantal boerderijen dat zich in het 
buitengebied van de gemeente Winterswijk bevindt. 
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Wonen 
 
Ongeveer 30 mensen zijn erg concreet om binnen vijf jaar te verhuizen. Het meest in trek is daarbij 
een appartement of seniorenwoning. Dat heeft ook te maken met de leeftijd van de 
geïnteresseerden. Vaak gaat het om senioren. Dit kan echter een vertekend beeld zijn. Van het 
geringe aantal jongere mensen dat bereikt is, blijken er relatief veel meer te willen verhuizen dan bij 
de senioren het geval is. Verder blijkt er een voorkeur te zijn voor koopwoningen boven 
huurwoningen.  
 
Bij de deelnemende inwoners van het buitengebied is er voldoende behoefte voor het wonen in 
vrijkomende agrarische of andere karakteristieke bebouwing. Er geven acht mensen aan interesse te 
hebben in een woning in een gesplitste boerderij. Dit lijkt een gering aantal, maar er is veel behoefte 
aan appartementen, die ook gemaakt kunnen worden door een pand meervoudig te splitsen. De 
mogelijkheden om de prijs van een appartement laag te houden zullen dan groter zijn, zodat mensen 
minder snel aangeven dat de prijzen van de woningen te hoog zijn. Er zou interesse kunnen zijn voor 
het idee van een leefgroep: mensen die samen een boerderij betrekken om daar te wonen, 
eventueel met een gezamenlijke woonruimte. Dit kan mogelijk onder één adres.  
 
De gewenste grootte van een woning bij de meerderheid van de geïnteresseerde geënquêteerden is 
tussen de 80 en 150 m2. Naar kleinere woningen is een geringe vraag, naar grotere woningen een 
redelijke vraag. De vraag is hoeveel ruimtes er in een boerderij passen. Dit verschilt per boerderij. Bij 
het kiezen van een boerderij moet wel gelet worden op de locatie, want dat de locatie bevalt, vinden 
de geïnteresseerden een belangrijke voorwaarde. De interesse vanuit de verschillende 
buurtschappen is volgens de uitslagen van deze enquête te klein om direct in elke buurtschap of kern 
apart een boerderij te verbouwen. Mogelijk wordt de interesse vergroot door belangstellenden 
vanuit de kern Winterswijk of van buiten de gemeente Winterswijk dan wel doordat mensen zien wat 
er mogelijk is, zodra er een project is gestart. Bij de antwoorden op de vraag over Collectief 
Particulier Opdrachtgeverschap is vooral onwetendheid te bemerken. Gezien het feit dat er een 
behoorlijk aantal respondenten aanvinken zelf te willen verbouwen, zou samenwerking in een CPO-
constructie mogelijk aantrekkelijk zijn. 
 
 

Afbeelding 17. Een werkplaats voor 
mensen met een verstandelijke 

beperking bij Scholtengoed Hesselink in 
Ratum. Een goed voorbeeld van nieuw 

gebruik van een oude boerderij  
Bron: De Woonplaats  

 
 
 
Werken 
 
Uit de resultaten van de enquête blijkt dat er meer interesse is in werkvormen dan in woonvormen. 
Er zijn ongeveer 130 mensen die mogelijk interesse hebben in een werkplek in het buitengebied, van 
wie meer dan de helft vrij concreet. De mensen die de enquête hebben ingevuld, zijn over het 
algemeen ondernemend ingesteld. Velen hebben werk aan huis of interesse hierin, voornamelijk in 
de dienstverlening. Er mag worden aangenomen dat hierbij veel kantoorbanen zitten, die zich lenen 
voor vestiging in vrijkomende boerderijen. Bij het aangaan van een project moet er gelet worden op 
voldoende ruimte (hoeveel ruimte mensen willen hebben, verschilt natuurlijk bij elke onderneming). 
De mogelijkheden voor snelle internetverbindingen in het buitengebied van de gemeente 
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Winterswijk worden op dit moment al verkend (er was grote respons op de enquête over glasvezel, 
waarbij ruim 80 procent van de respondenten interesse toont). 
 
Bijna 60 mensen hebben interesse in een werkplek die gevestigd is in of bij een vrijkomende 
boerderij. Dit betekent dat een heel groot deel van de mensen die op zoek zijn naar een werkplek, 
die werkplek in een vrijkomende boerderij zou willen hebben. Er is dus meer dan voldoende 
aanleiding om ook de mogelijkheden te onderzoeken voor werkplekken in vrijstaande of vrijkomende 
panden.  
 
Net als bij woonplekken, is er een voorkeur voor het kopen van een werkplek ten opzichte van het 
huren van een werkplek. Qua groottes kan in eventuele toekomstige projecten worden gemixt 
naargelang de concrete vraag. De behoefte laat namelijk geen duidelijke voorkeur zien voor een 
bepaalde grootte. 
 

Er zijn 28 deelnemers die aangeven interesse te hebben in een combinatie 
van een woon- en een werkplek in een vrijkomende boerderij. Het is niet 
vanzelfsprekend dat dit allemaal mensen zijn die naar een nieuw gebouwde 
woon-werkplek willen verhuizen. Enkele deelnemers gaven apart aan dat ze 
op zoek zijn naar een werkplek in of bij hun huidige woning. Dit zou ook 
verklaren waarom veel geïnteresseerden aangeven geen voorkeur of een 
andere voorkeur te hebben voor wat betreft huur of koop van een 
werkplek. Uit de resultaten wordt wel duidelijk dat er 16 respondenten 
graag zouden meewerken in een CPO-constructie voor een combinatie van 
een woon- en werkplek. Voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap 
geldt overigens opnieuw dat er een grote onwetendheid heerst.  

 
 
 
Beantwoording hoofdvraag 
 
Er is een duidelijke trend richting behouden. Dit geldt voor zowel het leefbaar als het aantrekkelijk 
houden van de eigen woon- en werkomgeving om zodoende te zorgen dat inwoners de streek 
minder snel verlaten of eerder bereid zijn terug te keren indien ze de streek hebben verlaten, dan 
voor het behouden van vrijkomende agrarische en andere karakteristieke bebouwing. Deze panden 
kunnen hun plek in de maatschappij opnieuw bewijzen door ze een nieuwe functie te geven.  
 
De hoofdvraag van dit onderzoek is als volgt gesteld: 
 

In hoeverre sluiten de woon- en werkbehoeften van de huidige en voormalige inwoners van 
het buitengebied van de gemeente Winterswijk aan bij de mogelijkheden die worden 
geboden door functieverandering en meervoudige splitsing van vrijkomende agrarische en 
andere karakteristieke bebouwing in het buitengebied? 

 
De behoefte van de (voormalige) inwoners van het buitengebied is zodanig, dat deze genoeg kansen 
biedt om gebruik te gaan maken van vrijkomende agrarische en andere karakteristieke bebouwing. 
Dit soort panden zijn vaak geschikt om woon- en/of werkplekken van te maken en er is voldoende 
aanleiding om te verwachten dat er genoeg belangstelling is van personen die hier gebruik van 
zouden willen maken. Voorwaarde daarbij is dat de panden betaalbaar blijven. Dat kan worden 
bereikt door de panden op te delen in verschillende eenheden. Dit kan in eerste instantie in de vorm 
van een (of enkele) pilotproject(en). 
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7. Aanbevelingen en vervolgacties 
 
Het succes van dit onderzoek hangt in grote mate af van de vervolgstappen die genomen worden. 
Door een (digitale) nieuwsbrief over de resultaten en conclusies van dit onderzoek te versturen aan 
alle deelnemers die hebben aangegeven op de hoogte te willen worden gehouden, blijven de 
inwoners betrokken bij wat er wordt gedaan in het buitengebied.  
 
 
Actieve belangenorganisaties … 
 
Het is aan de werkgroep(en) van de Buurtschappenvisie om de geïnteresseerde deelnemers uit te 
nodigen en te vragen of en op welke termijn ze willen meewerken aan een pilotproject en onder 
welke condities ze dit zouden willen doen. Middels een werkgroep zou dit nader in kaart gebracht 
moeten worden. Daarnaast is er nog verdere informatieverstrekking nodig over Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap, met name richting de deelnemers die ‘weet ik niet’ aangeven op deze vraag en 
voor de rest erg geïnteresseerd zijn. De benodigde gegevens van deze 
personen zijn door middel van dit onderzoek bekend geworden. 
 
De Werkgroep Wonen zou nog een oproep kunnen doen om mensen 
die interesse hebben, dit nog te laten melden. Mensen die 
bijvoorbeeld in de kern Winterswijk wonen en wel iets in het 
buitengebied willen, kunnen dan nog aangeven om mee te doen met 
een initiatief. Meer deelnemers zou de haalbaarheid van projecten 
vergroten. Verder zou er ook gepeild kunnen worden in hoeverre 
bewoners bereid zijn een deel van hun pand te verhuren dan wel te 
verkopen. Het is echter niet de bedoeling dat de Werkgroep Wonen 
actief gaat opereren als bemiddelaar tussen vraag en aanbod. 
 
Een belangrijke aanbeveling is dat er begonnen moet worden met 
kleine initiatieven. Volgens directeur Leo van Wissen van het 
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) zou Nederland zijn platteland als 
laboratorium voor sociale vernieuwing moeten gebruiken. Het platteland hou je leefbaar door 
‘nieuwe dingen te bedenken en onbegaande paden in te slaan’ (Van Meteren, 2011). In het geval van 
het meervoudig splitsen en gebruiksklaar maken van een pand hoeft er bijvoorbeeld niet per se 
gewacht te worden tot het moment waarop duidelijk is wie de gebruiker wordt (De Graag, 2011). 
Veel beleggers wachten met de herbestemming tot ze ook daadwerkelijk huurders of kopers voor het 
pand hebben. Er wordt met name verbouwd voor een bepaalde markt. Dat is niet altijd de goede 
manier. Soms moet je het echter organisch laten gebeuren. Zo kan er een broedplaats ontstaan voor 
nieuwe leuke dingen. Dat hoeft niet in een keer in het hele gebouw, maar het kan ook geleidelijk. 
Door de gebruikers het te laten beheren krijgen ze een binding met het gebouw. Kortom, het gaat 
meer om het in stand houden van de bebouwing dan om het restaureren en vernieuwen. Panden 
moeten op zijn minst weer in zo’n staat worden gebracht, dat er gewoond of gewerkt kan worden: 
veilig en voorzien van de juiste bekabeling. Van daaruit kunnen geïnteresseerde gebruikers zelf 
invulling aan het pand geven (De Graag, 2011). Er is ook een mogelijkheid dat gebruikers een stukje 
van het gebouw kopen, bijvoorbeeld via een CPO-constructie. Het geïnvesteerde geld kan worden 
ingezet voor onderhoud of om een gezamenlijke ruimte te realiseren.  
 
Het is hierbij van belang dat de overheid constructief meedenkt. Het is essentieel dat tijdig wordt 
aangegeven wat de mogelijkheden zijn van een bepaalde ontwikkeling op een gewenste locatie. 
Daarbij hoort ook informatieverstrekking over de bijbehorende planologische procedure. 
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… en een meedenkende overheid! 
 
De gemeente Winterswijk zal daarom altijd een belangrijke partner blijven voor de werkgroep(en) 
van de Buurtschappenvisie. De aanbeveling aan de gemeente Winterswijk is om de resultaten en 
conclusies van dit onderzoek uiterst serieus te nemen, zeker vanwege het belang van vraaggerichte 
woningbouw in deze economische tijden. De stap is te groot om van de gemeente Winterswijk te 
verwachten het gemeentelijk beleid omtrent het meervoudig splitsen van panden in het 
buitengebied te verruimen, zonder dat het succes daarvan is aangetoond. De uitkomsten van het 
onderzoek laten wel zien dat er behoefte is naar nieuwe woon- en werkvormen in vrijkomende 
agrarische en andere karakteristieke bebouwing. Het advies aan de gemeente Winterswijk is om 
ruimte te creëren voor de start van een (of enkele) pilotproject(en) voor het meervoudig splitsten 
van een pand in het buitengebied waarbij een duidelijke maatschappelijke meerwaarde aanwezig is. 
De ervaringen uit deze pilot kunnen aanleiding zijn tot het aanpassen van het gemeentelijk beleid.  
 
 

 
Afbeelding 18. Woonboerderij met bijgebouwen in het buitengebied 

 
 
Vanwege bezuinigingen komt er steeds meer initiatief bij de burgers te liggen. Overheden zouden 
ruimhartig moeten omgaan met ideeën die aangedragen worden door burgers en ondernemers in de 
dorpen. Kamerleden Straus en De Boer (2011) laten weten dat initiatieven van lokale ondernemers in 
krimpgebieden te vaak op een ‘nee’ stuiten, omdat het lokale bestemmingsplan het niet toestaat. Ze 
pleiten voor versoepeling van regelgeving, minder angst en meer ruimte voor lokaal initiatief. Op 
welke manier dit in Winterswijk vorm kan krijgen, moet nog nader worden bekeken. Voor het 
buitengebied van de gemeente Winterswijk is recentelijk een nieuw bestemmingsplan vastgesteld. 
Binnen dit bestemmingsplan zijn mogelijkheden opgenomen voor functieverandering (Gemeente 
Winterswijk, 2011). 
 
Dit rapport kan de start zijn van een succesvolle samenwerking tussen verschillende organisaties en 
in samenspraak met de bewoners, met als gezamenlijk doel het bewerkstelligen van een leefbaar en 
vitaal buitengebied van de gemeente Winterswijk. 
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8. Reactie Werkgroep Wonen 
 
In dit rapport wordt duidelijk gemaakt dat er bij de inwoners van het buitengebied voldoende 
behoefte is om de mogelijkheden voor het wonen en werken in vrijgekomen agrarische en andere 
karakteristieke panden verder te verkennen. Op basis van dit onderzoek stelt de Werkgroep Wonen 
een aantal concrete actiepunten voor: 

 
1. Informatief 
 

De Werkgroep Wonen stelt vast dat er onder de bevolking van het buitengebied een bepaalde 
onwetendheid bestaat. Dit ondanks de bereidheid van de gemeente Winterswijk om op een goede 
manier informatie te verstrekken aan de burgers en ondernemers. Verder heerst er door de huidige 
maatschappelijke omstandigheden (de economische crisis) een afwachtende houding om concrete 
ontwikkelingen in gang te zetten. Dit rapport geeft overduidelijk aan dat goed opgezette brede 
informatie dringend gewenst is. Met name vanuit de driehoek makelaars, hypotheekverstrekkers en 
overheid, zal in de breedste zin van het woord geïnvesteerd moeten worden in een betere 
informatieverstrekking met vooral een sterk stimulerend karakter. 

 
2. Verruiming regels richting maatwerk 
 

Het vigerende bestemmingplan buitengebied biedt veel mogelijkheden voor de bewoners. Uit het 
onderzoek blijkt desondanks een grote onwetendheid hierover te bestaan (zie ook voorstel 1). 
De ‘spelregels’ voor wonen en werken in vrijkomende bebouwing dienen breder uitgedragen te 
worden. Geef duidelijk aan wat mogelijk is, maar ook wat niet mogelijk is (geen grote bedrijven – niet 
milieuonvriendelijk). Een verdere toetsing van het bestaande bestemmingsplan met de uitkomsten 
van dit onderzoek is gewenst. In geval van tegenstrijdige bestemmingen, met onder andere de 
agrarische omgeving, moet gekozen worden voor plattelandbestemming om zekere problemen op de 
lange termijn te voorkomen. 

 
3. Betere politieke consensus 
 

‘Politieke stokpaardjes’ als ‘teveel verstening van het buitengebied’ of ‘niet een gewenste 
verkeerstoename per locatie’ kunnen en mogen niet bepalend zijn binnen een dergelijk proces. De 
extra mogelijkheden voor wonen en werken moeten prioriteit één zijn. Binnen de huidige 
regelgeving zijn voldoende meetpunten aanwezig om mogelijke excessen te voorkomen. 

 
4. Pilot 
 

Het opstarten van enkele pilotprojecten (meervoudig splitsen wonen – werken). 
Daarbij is voor alle direct betrokken marktpartijen een duidelijke functie. 
- Een meer coördinerende functie voor de makelaar. 
- Meer financiële stimulans en ondersteuning van de hypotheekverstrekker. 
- Meer formatie en snellere methodiek verwerken aanvragen door de overheid. 
- Meer informatie en stimulatie vanuit de Belangengroeperingen. 
Dit kan in een vervolgproject op dit onderzoek nader worden uitgewerkt. 
 
 
 

… De Winterswijkse Aanpak!
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