
De cascobenadering 
in Noordoost-Twente

Hoe pas ik het toe?

De cascobenadering in Noordoost-Twente is erop gericht om agrarische ondernemers 
de ruimte te geven voor bedrijfsontwikkeling en daarbij het karakteristieke Twentse 
landschap te behouden. Het toepassen en uitvoeren van het cascobeleid is echter een 
intensief proces, vooral wanneer dit binnen grotere gebiedstrajecten wordt opgepakt. 
Sleutelspelers hierin zijn de betrokken partijen, zij bepalen het uiteindelijke succes van 
de cascobenadering. “Goed boeren in kleinschalig landschap” heeft voor agrarische 
ondernemers en vergunningverleners de aandachtspunten inzichtelijk gemaakt. 

Meer informatie

“Goed boeren in kleinschalig landschap” heeft 

een aanbevelingsdocument geschreven over 

de cascobenadering voor de vier gemeenten in 

Noordoost-Twente. Dit document, het uitgebreide 

Alterra-rapport over de cascobenadering en 

de cascokaart van het gebied zijn te vinden op  

www.goedboereninkleinschaliglandschap.nl/casco

Voor meer informatie over de cascobenadering  
kunt u ook contact opnemen met uw gemeente.

“Goed boeren in kleinschalig 

landschap” draait om landbouw 

met toekomstperspectief in Na-

tionaal Landschap Noordoost-

Twente. Het project richt zich op het 

uitwerken en toepassen van vragen 

afkomstig uit de praktijk, die een 

relatie hebben met de gangbare 

agrarische bedrijfsvoering, natuur 

en landschap.

Dit project draagt bij aan het behouden 
en versterken van de kernkwaliteiten van 
Nationaal Landschap Noordoost-Twente 
(www.noordoost-twente.nl)



U kunt met de cascobenadering toewerken naar beter werkbare  
kavels en een optimaal ingerichte huiskavel. De cascobenadering  
biedt u duidelijkheid over te verwijderen landschapselementen en  
het te volgen vergunningentraject. U hoeft met de cascobenadering  
niet per landschapselement een vergunning aan te vragen.

De casco-aanvraag
De basis voor de cascobenadering is de cascokaart. Aan de hand van  

deze kaart kunt u beoordelen of de landschapselementen die u wilt ver-

wijderen tot het casco behoren. Als dat niet het geval is, kunt u een aan-

vraag doen via de cascobenadering. Houd rekening met het volgende:  

•  U moet voldoen aan de eisen van de Flora- en Faunawet. Deze ver-

plichting staat los van het casco en kosten zijn voor uw eigen rekening; 

•   U dient de aanvraag in voor een omgevingsvergunning via het 

omgevingsloket, onderbouwd met een compensatieplan, inclusief 

beplantingsplan. De kosten van verwijderen en compenseren van  

de landschapselementen zijn voor uw eigen rekening; 

•  Indien het te verwijderen element op een wal staat, bent u verplicht 

een ontgrondingsvergunning aan te vragen bij de provincie; 

•   De gemeente (en eventueel de provincie) toetsen de aanvraag en 

handelen de aanvraag verder af.

Bij het toepassen van de cascobenadering is flexibiliteit tussen betrok-

ken partijen van groot belang. Sta daarom altijd open voor dialoog met 

de uitvoerende partijen. U kunt er ook voor kiezen om met meerdere  

ondernemers een gezamenlijk landschapsplan in te dienen, dan hoeft u 

niet individueel naar de gemeente voor uw aanvraag.

Met de cascobenadering is een kwalitatief hoogstaand landschap te waarborgen, met 
ruimte voor de ontwikkeling van de agrarische sector. Er zijn drie aspecten van belang 
bij de samenwerking tussen u en andere betrokken partijen: helderheid over cascobe-
nadering, flexibiliteit en de ruimte voor dialoog. 

Helderheid cascobenadering
Het is belangrijk dat u zorgt voor een heldere infor-

matievoorziening over de cascobenadering, vooral 

wanneer gestart wordt met een gebiedsproces. 

Inventariseer aan de start van het proces de land-

schapselementen en houd rekening met een ver-

plaatsing van elementen in een later stadium. Wees 

bij ouder kaartmateriaal flexibel waar dat nodig is, 

bijvoorbeeld met wijzigingen op percelen die eige-

naren pas later hebben aangekocht/gepacht. 

Flexibiliteit
Tijdens een gebiedsproces vinden er veel land-

schappelijke veranderingen plaats en dat vraagt om 

flexibiliteit in de cascobenadering en het beoordelen 

daarvan. Schat kansen en belemmeringen goed in 

voor het starten van een gebiedsproces. Ook in over-

leggen met betrokken partijen leidt een flexibele op-

stelling tot resultaat, zoals werkbare en gedragen uit-

komsten. Erken daarbij elkaars positie in het proces. 

Om ondernemers in Noordoost-Twente tegemoet te 

komen kunt u ervoor kiezen om een gebied/groep  

een totaalvergunning aan te laten vragen. 

Dialoog
Landbouw en landschap hebben elkaar nodig. Bied 

daarom altijd de mogelijkheid tot dialoog. U kunt 

draagvlak creëren door regelmatig met betrokken 

gebiedspartijen om tafel te gaan en ruimte te geven 

om de plannen met elkaar te bespreken. Voor het 

beoordelen van de aanvragen is het wenselijk om 

gebiedskenners te betrekken, om zo de kwaliteit 

van landbouw en landschap in beeld te houden. 

Kijk daarbij altijd vanuit de praktijk naar de casco-

benadering en maak aanpassingen waar nodig. 

Vergunningverlener
Ondernemer

Toewerken 
naar beter 

werkbare kavels 
met de casco-

benadering


