
 
 

 

Glashoes Tubbergen 
Ruimtelijk Functioneel Programma van Eisen 

(inclusief technische ambitie)  

 

 

Opdrachtgever 

Gemeente Tubbergen 

 

Referentienummer 

918154/20180405MM01 

 

Samenstelling 

Igor Grevers 

Jacintha Moesker - den Uijl 

Martin Rolsma 

 

Status 

Definitief 

 

Zwolle, 7 juni 2019



 

De inhoud van deze uitgave is eigendom van ICS Adviseurs B.V. te Zwolle. Enkel de opdrachtgever waarmee ICS Adviseurs B.V. een overeenkomst is aangegaan, heeft een gebruiksrecht voor deze 

uitgave. De inhoud en omvang van dat gebruiksrecht zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden van ICS Adviseurs B.V., d.d. december 2008, dan wel in de overeenkomst zoals hiervoor bedoeld.  

Elk ander gebruik van deze uitgave, door opdrachtgever en of derden is uitgesloten, inhoudende dat niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 

gegevensbestand, of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, via internet, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van ICS Adviseurs B.V. 

Inhoud 

1 Inleiding ........................................................................................ 3 

 Introductie .................................................................................................. 3 
 De vraag ..................................................................................................... 3 

 Integraal Programma van Eisen ......................................................................... 3 

2 Visie ............................................................................................. 4 

 Inleiding ..................................................................................................... 4 
 Gebruikers................................................................................................... 4 
 Visie op samenwerking .................................................................................... 5 

 Gemeenschappelijke uitgangspunten .................................................................. 6 
 Activiteiten ................................................................................................. 7 

3 Ruimtelijke samenwerking en multifunctionaliteit ...................................... 8 

 Inhoudelijke en ruimtelijke meerwaarde .............................................................. 8 

 Multifunctioneel concept ................................................................................. 8 
 Het ruimtelijk concept voor het Glashoes ............................................................. 9 

4 Ruimteprogramma Glashoes ............................................................... 12 

 Totaaloverzicht ruimteprogramma Glashoes ....................................................... 12 
 Multifunctioneel gebied ................................................................................ 13 

 Semi-multifunctioneel gebied ......................................................................... 14 
 Ruimtegebruik per gebruiker .......................................................................... 16 

4.4.1 Glashoes ................................................................................................... 16 

4.4.2 Bibliotheek ................................................................................................ 17 
4.4.3 Hof van Tubbergen ...................................................................................... 17 
4.4.4 WIJ in de buurt ........................................................................................... 17 

4.4.5 Politie Twente ............................................................................................ 18 
4.4.6 Noaberkracht ............................................................................................. 18 
4.4.7 Chef’s Tafel ............................................................................................... 18 

4.4.8 Dorpshuis .................................................................................................. 19 
4.4.9 Buitenruimte .............................................................................................. 19 

5 Scenario’s op basis van technische en ruimtelijk ambitie............................. 21 

 Technische ambitie ...................................................................................... 21 
 GPR resultaten ........................................................................................... 23 

 Ruimtelijke ambitie ..................................................................................... 24 

Bijlage 1 Organisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen ...................................... 25 

 



 

3 juni 2019 | 918154/20190603MM01 3/26 

1 Inleiding 

 Introductie 
In 2015 is in Tubbergen het proces Tubbergen Bruist gestart waarin samen met een lokale groep aan 

betrokken inwoners en ondernemers gewerkt wordt aan de versterking van de sociaaleconomische 

positie van Tubbergen. Eén van de thema's betreft het verlevendigen van het Raadhuisplein. Het 

gemeentehuis neemt een prominente plek in aan het plein. Mede omdat er ook ruimte vrijkomt in 

het gemeentehuis is het project 'nieuwe rol gemeentehuis' opgestart. 

 

Er is in 2017 een onderzoek verricht naar de mogelijkheden om ruimtes te benutten of te creëren in 

het gemeentehuis Tubbergen, zodat nieuwe meer levendige functies kunnen worden toegevoegd en 

het maatschappelijke leven zich nog meer rond het Raadhuisplein zal concentreren.  

 

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek en het voorstel vanuit Tubbergen Bruist, heeft de 

raad ingestemd met het concept ‘Glashoes’ voor het hele gemeentehuis (scenario B) met de ambitie 

om een ‘plus’ (scenario C) toe te voegen dat zorgt voor meer aansluiting met het Raadhuisplein. De 

gemeenteraad heeft naar aanleiding hiervan besloten een marktconsultatie te houden om 

geïnteresseerde partijen de mogelijkheid te bieden hun interesse te  tonen voor het Glashoes. De 

marktconsultatie heeft in het najaar van 2017 plaatsgevonden. Op basis van de uitkomsten heeft 

het college van B&W in februari 2018 het definitief concept voor het Glashoes met het bijbehorende 

vlekkenplan vastgesteld. Het concept betreft een mix van verschillende functies die onder te 

verdelen zijn in drie pleinen: Het Maatschappelijk Plein, het Kunst & Cultuurplein en het 

Horecaplein.  

 De vraag 
Op basis van het vastgestelde concept voor het gemeentehuis, wordt samen met de toekomstige 

gebruikers een Programma van Eisen (inhoudelijk, functioneel en technisch) opgesteld en een 

exploitatieplan/businesscase inclusief organisatiestructuur opgezet op basis waarvan het ontwerp  

kan worden uitgewerkt. 

 Integraal Programma van Eisen 
Er wordt één Programma van Eisen gemaakt voor het gehele Glashoes. Op 29 maart 2018 is een 

intentieovereenkomst gesloten met verschillende initiatieven die invulling willen geven aan de 

verschillende pleinen binnen het Glashoes en gezamenlijk zorgen voor reuring en levendigheid. 

Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen is één van de deelnemende initiatieven met wie een intentie-

overeenkomst is getekend. Met betrekking tot het Programma van Eisen van de gemeente 

Tubbergen en Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen zijn de volgende uitgangspunten voorgesteld1, in 

aansluiting op de uitkomsten van het adviesrapport voor de organisatieontwikkeling: 

• Op de eerste verdieping wordt een zo maximaal mogelijk aantal werkplekken ingericht in een zo 

maximaal mogelijk flexibel concept passend bij de algehele inrichting en concept van het 

Glashoes.  

• Binnen deze inrichting wordt de dienstverlening/ondersteuning aan het bestuur Tubbergen 

ingevuld, waarbij als uitgangspunt geldt dat het bestuur Tubbergen zo optimaal mogelijk wordt 

ondersteund. 

• Op de eerste verdieping worden overal flexibele werkplekken ingericht waarbij een bepaald 

deel van de werkplekken extra voorzien worden van faciliteiten afhankelijk van de aard van de 

werkzaamheden. De mate van extra voorziene werkplekken dient nader te worden bepaald. 

                                                 
1 Bron: BBV Bestuursadvies - Uitgangspunten huisvesting Noaberkracht in Glashoes 
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2 Visie 

 Inleiding 
Door SOM= en Kulturkunde is een visie verwoord hoe een invulling gegeven kan worden aan de 

nieuwe rol van het gemeentehuis zodat een ‘huis van en voor de gemeente’ kan worden 

gerealiseerd2. Deze visie is verwoord in het concept Glashoes. Dit concept levert het meeste 

maatschappelijk rendement op door reuring, draagvlak en mogelijke aansluiting bij het plein. Het 

gemeentehuis is centraal gelegen binnen Tubbergen en is daarom bij uitstek de plek om ook glas 

onder de aandacht te brengen. 

 

Met een Glashoes wordt nauw aangesloten bij het glas-DNA van Tubbergen, worden bestaande 

initiatieven als Glasrijk en de Glinstering versterkt. Bovendien geeft het een stevige impuls voor de 

toeristische en culturele ontwikkeling van Tubbergen. Het concept Glashoes ademt zowel de 

historie als het huidige karakter en de ambities van Tubbergen. 

 

 

 Gebruikers 
Na vaststelling van het concept heeft de gemeente op basis van marktconsultatie verkent welke 

partijen geïnteresseerd zijn om zich te vestigen in het Glashoes. Uitgangspunt hierbij was, dat deze 

initiatieven van de partijen zouden bijdragen aan het verlevendigen van het Raadhuisplein. 

Uiteindelijk hebben zich 18 initiatieven gemeld. Twee initiatieven zijn afgevallen, omdat zij niet in 

lijn waren met de uitgangspunten van de uitvraag. In de initiatieffase hebben meerdere partijen 

een intentieverklaring getekend.  

                                                 
2 Bron: 20170404 Presentatie – Huis van de gemeente  
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Diverse gebruikers worden allemaal gehuisvest in het Glashoes. Er zijn gebruikers die (bijna) 

dagelijks gebruik gaan maken van het Glashoes en anderen huren wekelijks/maandelijks een 

ruimte. Deze gebruikers worden opgesplitst in vaste en medegebruikers.  

 

De vaste gebruikers maken structureel gebruik van de accommodatie, hebben vaste ruimten in 

gebruik en hebben een exploitatieverantwoordelijkheid. De vaste gebruikers zijn uitgenodigd voor 

een interactieve bijeenkomst en er zijn gesprekken met ze gehouden waarin ze hun eisen/wensen 

kenbaar konden maken voor het Programma van Eisen.  

De medegebruikers gebruiken (incidenteel of structureel) ruimten en dragen hiervoor een 

exploitatievergoeding af. Deze partijen zijn bijvoorbeeld geïnteresseerd in ruimte om te 

flexwerken, kunst ten toon te spreiden, of informatie te delen. De medegebruikers zijn ook 

uitgenodigd voor de interactieve bijeenkomst. Ook  werden er met hen ook gesprekken gevoerd, 

waarin ook zij hun eisen/wensen kenbaar konden maken voor het Programma van Eisen. 

 

Vaste gebruikers: 

• Noaberkracht Dinkelland-Tubbergen/gemeente Tubbergen 

• Chefs Tafel 

• Politie Twente 

• WIJ in de Buurt 

• Hof van Tubbergen 

• Bibliotheek Tubbergen 

• Dorpshuis (mogelijk vaste gebruiker). 

 

Medegebruikers: 

• Heemkunde. 

 Visie op samenwerking 
Het Glashoes concept is in samenwerking met genoemde gebruikers ontwikkeld vormt de basis voor 

de verdere ontwikkeling van het samenwerken en samenwonen van de toekomstige gebruikers van 

het Glashoes. Dit terwijl de gebruikers er met de initiatieven en activiteiten gezamenlijk voor 

moeten zorgen dat het Glashoes concept maatschappelijk rendement oplevert door reuring, 

draagvlak en aansluiting bij het plein.  
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Daarom is tijdens de interactieve bijeenkomst door de toekomstige gebruikers van het Glashoes 

nagedacht over het meest optimale resultaat en het slechts denkbare resultaat van het Glashoes 

concept. Dit heeft geresulteerd in diverse teksten die de gezamenlijke droombeelden en zorgpunten 

weergeven. Hieronder is daarvan een samenvatting opgenomen: 

 Gemeenschappelijke uitgangspunten 
Gedurende de interactieve bijeenkomst over gezamenlijke activiteiten is invulling gegeven aan de 

inhoudelijke en fysieke samenwerking. De gebruikers zien het Glashoes als een accommodatie waar 

zowel fysiek als ook inhoudelijk wordt samengewerkt. Elke organisatie heeft daarbinnen een eigen 

identiteit, maar door samenwerking, fysieke en ruimtelijke samenhang wordt een meerwaarde 

bereikt voor de gebruikersgroepen. Men ziet voordelen 

in deze samenwerking. Met een dergelijk draagvlak bij 

de gebruikers wordt dus uitgegaan van de meest 

optimale samenwerkingsvariant, in het schema 

genaamd; 1. Multifunctionele Accommodatie. 

 

Tijdens een excursie met de gebruikersgroep zijn twee 

multifunctionele accommodaties bezocht; het 

Holstohus in Olst en het Kulturhus in Holten. Tijdens 

de excursie is met name gekeken naar manieren 

waarop de inhoudelijke samenwerking goed kan 

worden vormgegeven, specifiek naar de bemensing 

(professionals) en beoogde samenwerking van 

organisaties met betrekking tot de invulling van de gezamenlijke ontvangstbalie. Wanneer meerdere 

gebruikers een balie delen, welke taken kunnen dan gezamenlijk uitgevoerd worden en wat blijft 

individueel? Welk effect heeft dit op de bemensing, dienstverlening en openingsuren? En welke 

aanvullende opleiding/instructie e.d. is nodig om het beoogde concept te verwezenlijken met een 

eventueel gezamenlijk team vanuit diverse organisaties? Vanuit de visie op de inhoudelijke 

samenwerking kan de ruimtelijk vertaling worden gemaakt. 
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 Activiteiten 
De gebruikers die hebben deelgenomen  aan de interactieve bijeenkomst op 10 juli 2018 hebben 

met elkaar gesproken over hun individuele en mogelijk gezamenlijke activiteiten. Van de 

gezamenlijke activiteiten hebben de groepen een top 5 geformuleerd. Onderstaand zijn de 

belangrijkste opgenomen.  

 

• Gezamenlijk workshopaanbod: er zijn veel en diverse organisaties in het Glashoes gehuisvest. 

Ieder bereiken ze een eigen doelgroep met een verschillend activiteitenaanbod. Door 

gezamenlijk workshops te organiseren op bepaalde thema’s wordt een bredere doelgroep 

bereikt. Als voorbeeld is benoemd dat een school een thema kan aandragen voor een 

gezamenlijke expositie, tentoonstelling en catering passend bij het thema.  

• Multifunctioneel gebruik van ruimten: door onder één dak gehuisvest te zijn, is het beter 

mogelijk gebruik te maken van elkaars ruimten en faciliteiten. Het multifunctioneel gebruik 

leidt ertoe dat er beter geoutilleerde ruimten gerealiseerd worden, die voldoen aan eenieders 

wensen. Voorbeelden hiervan zijn een multifunctionele ruimte voor workshops en 

vergaderingen, een gezamenlijke ontmoetingsruimte annex wachtruimte, een kantooromgeving 

met flexibele werkplekken en een gezamenlijke lunch- en koffieruimte. 

• Gezamenlijke loketfunctie: een gezamenlijk loket voor Zorg & Welzijn (Centrum voor Jeugd en 

Gezin, Wet Maatschappelijke Ondersteuning), WIJ in de Buurt, Burgerzaken van de gemeente en 

de politie Twente. Het vormgeven van een gezamenlijk loket heeft diverse voordelen, zoals een 

soepele doorverwijzing naar elkaar en het kunnen verruimen van de openingstijden van de 

diverse instellingen waardoor het Glashoes laagdrempelig benaderbaar is. 

• Gemeenschappelijke cultuur: de partijen zien een meerwaarde in een gezamenlijke lunch (en 

kerstborrel), zodat de medewerkers van de verschillende organisaties elkaar ontmoeten. 

Hiermee komt laagdrempelige kennisdeling en kruisbestuiving tot stand. Ook wordt er met de 

activiteiten in het Glashoes aangesloten bij de activiteiten op het Raadhuisplein, zoals carnaval, 

Glasrijk Tubbergen, schuttersfeest, volleybal en de markt. 

• Intergenerationele activiteiten: de jeugd wordt, net als de ouderen, actief betrokken bij 

activiteiten in het Glashoes. Jong en oud onderneemt met elkaar activiteiten, onder de vlag van 

het Glashoes.  

• Ontmoeting: de bewoners van Tubbergen ontmoeten elkaar, toeristen maken gebruik van het 

Glashoes en de medewerkers van de organisaties binnen het Glashoesconcept werken samen. Er 

zijn diverse functies in het Glashoes concept die ervoor zorgen dat er een drukke loop ontstaat 

richting het Glashoes.   
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3 Ruimtelijke samenwerking en multifunctionaliteit 

 Inhoudelijke en ruimtelijke meerwaarde 
Gezamenlijke huisvesting in het gemeentehuis heeft zowel inhoudelijke als ruimtelijke 

meerwaarde. De inhoudelijke meerwaarde ontstaat door samenwerking door bijvoorbeeld 

gezamenlijke activiteiten te organiseren, educatieve programma’s op elkaar af te stemmen, maar 

ook door gebruik te maken van elkaars deskundigheid. De ruimtelijke meerwaarde ontstaat door 

ruimten van elkaar te gebruiken of door ruimten zo in te richten dat ze multifunctioneel te 

gebruiken zijn. Deze ruimten vallen niet ‘exclusief’ toe aan één gebruiker. Zo worden ruimtes in 

het gemeentehuis Tubbergen benut of gecreëerd voor levendige initiatieven en concentreert het 

maatschappelijk leven zich nog meer rond het Raadhuisplein.  

 Multifunctioneel concept 
De hoofdopzet van het Glashoes kan op twee manieren inzichtelijk worden gemaakt:  

• Door het gebruik van ruimten 

• Door de functies en activiteiten die in de ruimten plaatsvinden logisch te clusteren. 

 

Gebruik van ruimten 

ICSadviseurs onderscheidt drie niveaus van ruimtelijke multifunctionaliteit. 

  

Multifunctioneel: het gebruik van een ruimte is niet toe te 

schrijven aan één gebruiker, maar aan meerdere (alle) 

gebruikers, waarbij het primaat in eerste instantie bij de vaste 

gebruikers ligt. 

 

Semi-multifunctioneel: het primaat van het gebruik van ruimte 

ligt bij één gebruiker, maar ook anderen kunnen gebruikmaken 

van de ruimte. 

 

Individueel: het gebruik van een ruimte ligt exclusief bij één 

gebruiker. 

 

Iedere gebruiker maakt in meer of mindere mate gebruik van multifunctionele, semi-

multifunctionele en individuele ruimten. Tijdens de interactieve bijeenkomst van  

14 september 2018 hebben de gebruikers een basis gelegd voor de gezamenlijke invulling aan de 

multifunctionaliteit van het Glashoes. De bovenstaande driedeling is hierbij het uitgangspunt.  
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Clustering van ruimten 

De uitdaging van samenwerking is te komen tot functionele combinaties of clusters van ruimten. De 

motieven voor dit gezamenlijke ruimtegebruik zijn:  

 

• Het gezamenlijk ontplooien van activiteiten (inhoudelijke samenwerking) in de daarvoor 

noodzakelijke ruimte(n). 

• Het behalen van efficiencyvoordelen, door samen één goed geoutilleerde ruimte te realiseren in 

plaats van één per gebruiker (ruimtelijke samenwerking). 

 

De ruimten worden geclusterd, omdat de activiteiten overeenkomsten hebben of samenhangen. Zo 

worden aparte werkterreinen gecreëerd met ieder een eigen uitstraling, waarbij ruimten efficiënt 

te gebruiken zijn. De clusters worden daarom in dit document benoemd als pleinen.  

 Het ruimtelijk concept voor het Glashoes 
De activiteiten van de gebruikers hebben raakvlakken. Het is belangrijk daar rekening mee te 

houden bij de situering van gebruikers en ruimten in de accommodatie. Daarnaast is het wenselijk 

dat multifunctionele ruimten gemakkelijk toegankelijk zijn voor alle gebruikers en bezoekers. Een 

schematisch overzicht van de ligging van de ruimten ten opzichte van elkaar, het ruimtelijk 

concept, is hieronder weergegeven. Het schema is opgebouwd uit de verschillende pleinen, die de 

ingrediënten vormen voor de huisvesting. De pleinen worden hieronder nader beschreven. In dit 

schema zijn de belangrijkste relaties weergegeven. De overige relaties staan in het 

ruimteprogramma beschreven in het volgende hoofdstuk. Het betreft nadrukkelijk geen plattegrond 

of gebouwvorm.  

 

 
  



 

3 juni 2019 | 918154/20190603MM01 10/26 

Binnen het Glashoes onderscheiden we de volgende vier ruimtelijke pleinen: 

 

• Het Maatschappelijk plein: dit is een bundeling van een aantal sociaal-maatschappelijke 

initiatieven: Burgerzaken van gemeente Tubbergen, team Ondernemen en Zorg, WIJ in de Buurt 

(waarin vijf maatschappelijke partijen zijn verenigd) en de politie. Op het plein vind je ook 

diverse flexplekken terug. Het Maatschappelijk plein is op natuurlijke wijze geïntegreerd met 

het Horeca plein. Ook is de bibliotheek integraal onderdeel van het Maatschappelijk plein.  

 

De integrale dienstverlening vanuit de beoogde samenwerking op het Maatschappelijk plein 

zorgt voor een prettig verblijf voor alle bezoekers; van inwoners met schulden en 

statushouders, tot advocaten en zzp’ers. Het Maatschappelijk plein is zo toegankelijk en 

laagdrempelig mogelijk voor alle bezoekers. Gastheren en/of gastvrouwen zijn het eerste 

aanspreekpunt voor bezoekers van het Glashoes en dragen bij aan het uitnodigende gevoel van 

het Glashoes. De gastheren en/of gastvrouwen hebben een belangrijke doorverwijsfunctie. 

Heldere bewegwijzering en routering ondersteunen de overzichtelijkheid en toegankelijkheid 

van het Glashoes. Je weet direct waar je moet zijn en ziet ook welke organisaties, functies en 

activiteiten aanwezig zijn in het Glashoes. Door deze concentratie van functies op het 

Maatschappelijk plein krijgt het Maatschappelijk plein een preventieve functie. Zo kunnen 

laaggeletterden gekoppeld worden aan een ‘maatje van de bieb’ op doorverwijzing van de 

consulent sociaal domein. Ook worden ruimten zo flexibel mogelijk gebruikt. Er wordt geen 

veelheid aan kleine ruimtes gecreëerd maar juist gezamenlijke, open en transparante ruimten 

wat de samenwerking tussen de verschillende gebruikers ondersteunt. Zo worden alle 

werkplekken van de gebruikers geclusterd in één werkruimte.  

 

Het concept Glashoes vormt een ‘third place’; een plek waar je, naast je woning en werk, 

naartoe gaat om te ontspannen of te werken en waar je deel uitmaakt van het sociale leven. De 

veelzijdigheid aan activiteiten zorgt ervoor dat het Glashoes een uitnodigende plek is om te 

(ver)blijven.  

 

De dienstverlening van Burgerzaken maakt tevens onderdeel uit van het Maatschappelijk plein. 

Bij het ontwerp en de uitstraling wordt rekening gehouden met enerzijds de risicofactoren 

rondom de veiligheid van de burgers en de medewerkers en anderzijds met de toegankelijke en 

klantvriendelijke uitstraling.  

 

• Het Kunst & Cultuur plein: dit plein is de plek waar men terecht kan voor diverse kunst- en 

cultuurvormen zoals voorstellingen, optredens, kunst, een tentoonstelling van de heemkunde, 

een lezing in de bibliotheek, het volgen van een workshop, of het huren van een leesboek. De 

bibliotheek Tubbergen en het Hof van Tubbergen zijn de belangrijkste partijen op dit plein. 

Daarnaast zijn er een aantal kleinere partijen die ruimtes binnen dit plein willen huren voor 

workshops of gebruik willen maken van een transparante atelierruimte.  

 
De bibliotheek versterkt de sociale functie van het Glashoes concept. Het is een plek waar men, 

naast de woning en werkplek, komt om te ontspannen, te ontmoeten en te ontdekken. Je maakt 

er deel uit van het sociale leven. De bibliotheek maakt kennis, informatie, cultuur en educatie 

actief toegankelijk binnen het Glashoes en is gericht op meerdere doelgroepen. De bibliotheek 

loopt organisch over in de horeca en vormt de verbinding tussen alle gezamenlijke ruimten. Zo 

zijn er plekken voor zowel ontmoeting als voor individuele afzondering, waar zzp’ers productief 

kunnen werken en studenten geconcentreerd kunnen studeren.  
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• Het Horeca plein: het Horeca plein is de plek waar men terecht kan voor een hapje en een 

drankje. Ook hier ligt een sterke verbinding met de overige pleinen. Het Horeca plein bestaat 

uit twee duidelijk te onderscheiden concepten, waardoor bezoekers makkelijk kunnen kiezen. 

De uitstraling van beide concepten is dusdanig verschillend dat het onderscheid direct zichtbaar 

is voor bezoekers. Het onderscheid wordt versterkt door een verschil in (kwaliteit) van aanbod.  

 

Zo is er enerzijds een open ruimte waar je snel een bakje koffie kan halen, zoals een  

‘coffee to go’ concept. Zzp’ers die ’s ochtends binnenkomen lopen even langs en gaan daarna 

aan de slag op een van de flexplekken in het Glashoes. Ook vind je hier medewerkers van 

bijvoorbeeld Noaberkracht die hier even gaan zitten voor een zelf meegebrachte lunch. De 

nader op te richten entiteit organiseert de basis facilitaire ondersteuning voor het Glashoes. Dit 

concept vormt de laagdrempelige horecavoorziening gericht op dagelijkse catering.  

 

Anderzijds kunnen bezoekers kiezen voor een ruimte waar je de tijd neemt om even lekker te 

zitten voor een goed kopje koffie of thee met huisgemaakt gebak of een lekkere lunch of een 

dagmaaltijd. De commerciële horeca exploitant Chefs Tafel heeft een eigen ruimte binnen het 

Glashoes waarin kwaliteit naar voren komt, ook qua sfeer en uitstraling. Tevens wordt de lunch 

voor externe bezoekers of deelnemers van workshops in het Glashoes gefaciliteerd door Chefs 

Tafel. Daarnaast zorgt Chefs Tafel zelfs voor reuring binnen het Glashoes door te koken voor en 

met Tubbergen vanuit een transparante kookstudio. Zo worden workshops, teambuilding, 

cursussen, thema diner avonden en high tea aangeboden. Er worden leuke activiteiten 

georganiseerd rondom kinderboekenweek of staan kookboeken als thema centraal. Ook kan 

Chefs Tafel ingehuurd worden als dagbestedingsactiviteit of koken/eten met ouderen.  

 

• Het Ambtelijk en bestuurlijk plein: Iedere medewerker binnen Noaberkracht heeft de 

mogelijkheid daar te werken waar het voor zijn/haar werk het beste is. Het opzoeken en 

ontmoeten van en het samenwerken met de samenleving staat voorop, vooral extern buiten de 

gemeentehuizen. Maar ook intern binnen de gemeentehuizen is er een grotere behoefte om 

elkaar te ontmoeten en samen te werken. De huidige werkomgeving kent beperkte openheid en 

stimuleert niet als vanzelf ontmoeting en samenwerking. In het Glashoes concept blijft de 

eerste verdieping volledig in gebruik door de gemeente Tubbergen en Noaberkracht Dinkelland- 

Tubbergen.  

Daarnaast maakt de gemeente Tubbergen en Noaberkracht onderdeel uit van het 

Maatschappelijk plein dat op de begane grond wordt ingericht. Noaberkracht zou daarmee op 

termijn gebruik kunnen maken van de multifunctionele ruimten van het Glashoes gericht op 

samenwerken en ontmoeten, zoals spreekruimten, vergaderruimten, restaurant, flexplekken, 

etc. Zo kan enerzijds een optimale koppeling en kruisbestuiving met het Glashoes worden 

gecreëerd en anderzijds kunnen medewerkers van Noaberkracht op natuurlijke wijze in contact 

komen met de samenleving, wat een belangrijk uitgangspunt vormt en ondersteund moet 

worden middels huisvesting.  
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4 Ruimteprogramma Glashoes 

Het ruimteprogramma geeft inzicht in de ruimten die in het Glashoes gerealiseerd moeten worden. 

Het ruimteprogramma is gebaseerd op de vertaling van de activiteiten naar ruimten en komt voort 

uit de bilaterale gesprekken, een interactieve sessie en ervaringscijfers. De architect voert op basis 

van dit ruimteprogramma de inpassing uit. De ruimteprogramma’s voor de (semi-)multifunctionele 

ruimten, individuele ruimten per gebruiker en de buitenruimte zijn uitgewerkt. 

 Totaaloverzicht ruimteprogramma Glashoes 
In deze paragraaf is het totaaloverzicht van het ruimteprogramma weergegeven 

inclusief de buitenruimte. Circa 32% van de ruimten is (semi-)multifunctioneel. 

 

 

 
Fno (Functioneel nuttig oppervlak) is de oppervlakte van een ruimte gemeten van muur tot muur. Verkeersruimte, sanitair, 

constructieruimte en installatieruimte is niet meegenomen in deze vierkante meters. 

 

De semi-multifunctionele ruimten (smf) worden doorbelast aan primaathouders van de ruimten. Op basis van een 

bezettingsrooster zal blijken in hoeverre de ruimten ook allemaal noodzakelijk zijn. 

De multifunctionele ruimten (mf) worden doorbelast op basis van de omvang van de individuele vierkante meters. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaaloverzicht ruimteprogramma nieuwbouw Doorbelasting (in m² fno)

Omschrijving m² fno individueel smf mf totaal

Multifunctioneel 80

Semi-multiunctioneel 846

Glashoes 90 90 416 4 510

Bibliotheek 425 425 16 18 459

Hof van Tubbergen 45 45 25 2 72

WIJ in de buurt 4 4 156 0 160

Politie Twente 35 35 0 1 36

Noaberkracht 1106 1106 218 47 1371

Chef's tafel 105 105 15 4 124

Dorpshuis 90 90 0 4 94

Totaal 2826 1900 846 80 2826

buitenruimte 185
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 Multifunctioneel gebied 
In onderstaande tabel zijn de multifunctionele ruimten weergegeven. 

 

 

 

Functionele randvoorwaarden per ruimte 

In de onderstaande opsomming is per multifunctionele ruimte beschreven wat de specifieke 

functionele eisen zijn. 

 

• Hoofdentree: de hoofdentree wordt bij voorkeur gebruikt door alle bezoekers van het Glashoes 

en het gemeentehuis. Het dient een open entree te zijn voor alle gebruikers van het Glashoes 

en de bezoekers van het Glashoes als de gemeente; een entree die uitnodigt om binnen te 

komen. Je moet vanaf het Raadsplein kunnen zien wat er binnen gebeurt. De hoofdentree komt 

uit op het centrale ontmoetingsplein en staat in directe verbinding met de horeca. De omvang 

van de hoofdentree heeft tenminste de afmeting als in het ruimteprogramma is opgenomen, 

zodat er voldoende ruimte is om uit het zicht rollators, kinderwagens en een garderobe te 

plaatsen. 

• Personeelsentree: de personeelsentree heeft met het oog op veiligheid de beschikking over een 

eigen personeelsingang. Deze ruimte is gekoppeld aan een kleed- en doucheruimte.  

• Wachtruimte: de wachtruimte is geen aparte ruimte maar maakt onderdeel uit van het 

Maatschappelijk plein. Grenzend aan de balie Burgerzaken is ruimte voor een speelplekje voor 

kinderen en een ticketautomaat voor bezoekers die bij de gemeente moeten zijn. 

• Sanitair: in het ruimteprogramma is de noodzakelijke omvang opgenomen. Sanitair is ook 

aanwezig binnen het compartiment dat ’s nachts middels autorisatie toegankelijk is. 

Uitgangspunt voor het sanitair is dat het qua omvang en huidige locatie in het gebouw 

gehandhaafd blijft. 

• Receptie/informatiepunt: de receptie vormt een doorverwijzingsfunctie naar organisaties, 

waaronder de gemeente (Burgerzaken), WIJ in de buurt en de bibliotheek. Het is een 

belangrijke gastheer-/gastvrouw-functie die bijdraagt aan laagdrempelig en warm welkom. De 

receptie is één gezamenlijke kleine balie die grenzend aan c.q. op het Maatschappelijk plein 

gesitueerd wordt, op een centrale en duidelijk herkenbare plek op begane grond en liefst nabij 

de hoofdentree. De kleine balie wordt uitgerust met een alarmknop en is gesitueerd nabij een 

nooduitgang.  

• Serverruimte: uitgangspunt is dat de bestaande serverruimte gehandhaafd blijft. De ruimte kan 

bouwkundig indien noodzakelijk verplaatst worden. Indien servers van derden bijgeplaatst 

worden, dienen de servers onderling fysiek van elkaar gescheiden te worden ten behoeve van de 

toegang. De serverruimte is alleen voor bevoegden toegankelijk.  

• Werkkast: er is één centrale werkkast voor de schoonmaker aanwezig. Hierin dient een 

uitstortgootsteen met warm en koud water aanwezig te zijn. Deze werkkast dient groot genoeg 
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te zijn om gemakkelijk een schoonmaakkar kwijt te kunnen. Een opstelplaats voor een 

wasmachine en droger is niet noodzakelijk.  

• Berging: een knelpunt in dergelijke accommodaties is vaak de hoeveelheid bergruimte. Met 

deze reden is naast individuele bergingen ook 40 m² bergruimte opgenomen. Deze ruimte wordt 

verdeeld over het Glashoes, afhankelijk van waar de verschillende ruimtes gesitueerd worden.  

 

Doorbelasting 

De onderstaande tabel geeft inzicht in de doorbelasting van de multifunctionele meters. 

 

 

 Semi-multifunctioneel gebied 
In onderstaande tabel zijn de semi-multifunctionele ruimten weergegeven. 

 

 
 

Functionele randvoorwaarden per ruimte 

In de onderstaande opsomming is per multifunctionele ruimte beschreven wat de specifieke 

functionele eisen zijn: 

 

• Multifunctionele ruimte: de multifunctionele ruimte wordt zodanig ingericht dat deze 

multifunctioneel inzetbaar is en gebruikt kan worden voor verschillende activiteiten, zoals 

Semi-multifunctioneel

omschrijving aantal m² fno totaal m² fno m² nvo totaal m² nvo niveau opmerking

multifunctionele ruimte 1 200 200 0 multifunctioneel inzetbaar

vergaderruimte 2 24 48 0 lucht- en geluidsdicht, voor 12 pers, uitgerust met een alarmknop 

spreekruimte 10 12 120 0 lucht- en geluidsdicht, voor 6 pers, uitgerust met een alarmknop 

repetitieruimte 2 50 100 -1 zowel activiteiten als repetitieruimte, lucht- en geluidsdicht, ruimte 

voor spiegels (repetitie dans), koppelbaar tot 1x 100 m²

workshopruimte 1 50 50 0 geschikt voor workshops beeldende kunst; veel glas (voldoende 

daglicht nodig, voorkeur daglichtintreding vanuit noorden) warm- en 

koudwater, wasbak, keukenblok met kastjes en visuele middelen om 

een presentatie te geven

besloten werkruimte 4 8 32 0 clustering alle besloten flexibele werkplekken voor 8 m² per persoon, 

waarbij 2 werkplekken apart voor Glashoes en bibliotheek

burgerzaken 4 8 32 individuele werkplekken van 8 m² per persoon. 

maatschappelijk plein 20 8 160 clustering alle besloten flexibele werkplekken  van 8 m² per persoon 

t.b.v. Wij in de buurt en Noaberkracht

open werkruimte 1 64 64 0 flexibele werkplekken voor 8 personen  van 8 m² per persoon

spoelkeuken 1 10 10 0 situeren centraal ten opzichte van alle ruimten waar vuile vaat wordt 

geproduceerd (in ieder geval restaurant en (voor)bereiding) - 

gezamenlijk

opslag/magazijn 1 30 30 0 zowel (non-)foodmagazijn, koel- en vriescellen als 

schoonmaakmiddelen magazijn etc. plaatsen in directe relatie met 

ontvangst goederen en (voor)bereidinsruimte

ontvangst goederen 5 5 0 in bruto-nuttig factor, opstelplaatsen pallets, situeren bij opgang 

buitenruimte

subtotaal semi-multifunctioneel in m² fno 846 5
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trouwerijen, speciale gelegenheden en vergaderingen, zoals een raadsvergadering. Toneel, 

film, theater zijn tevens activiteiten die in deze ruimte plaatvinden. Een flexibel podium kan 

bij gelegenheden binnen (in de multifunctionele ruimte) of buiten (op het terras) opgebouwd 

worden. De programmering wordt verzorgd door onder andere het Hof van Tubbergen, met 

activiteiten zoals het platform voor klein theater met muziek optredens en lezingen of de 

activiteit Hutspot, podium voor muziek en verhalenverteller inclusief eten. 

De multifunctionele ruimte is gesitueerd grenzend aan het Maatschappelijk plein waardoor er 

meer ruimte gecreëerd kan worden, bijvoorbeeld voor inwoners om raadsvergaderingen of een 

theatervoorstelling bij te wonen.  

• Vergaderruimte: om de flexibiliteit te vergroten zijn er twee vergaderruimten beschikbaar in 

het Glashoes. Deze kunnen multifunctioneel gebruikt worden, bijvoorbeeld voor overleg tussen 

Noaberkracht en het Werkplein maar ook door verenigingen die in de avonden vergaderen. De 

ruimte wordt ook gebruikt voor verschillende activiteiten en workshops, zoals een cursus tablet 

gebruik georganiseerd door WIJ in de Buurt en Hof van Tubbergen. Daarnaast vinden hier 

grotere vergaderingen plaats. Ook kan de vergaderruimte worden ingezet als ruimte voor onder 

meer het voltrekken van een kosteloos huwelijk. De vergaderruimten worden voorzien van audio 

visuele middelen om een presentatie te kunnen geven of digitaal samen te kunnen werken. Ook 

wordt de ruimte uitgerust met een alarmknop. 

• Spreekruimte: ook de spreekruimten zijn multifunctioneel inzetbaar. De inrichting van de 

spreekruimten varieert qua uitstraling zodat een passende ruimte beschikbaar is afhankelijke 

van het doel van het gesprek. Naast de vaste gebruikers van het Glashoes maken ook diverse 

externe bezoekers gebruik van de spreekruimten, zoals burgerinitiatieven die in de avonden 

bijeenkomen. Inzicht in de beschikbaarheid van deze flexibele ruimten is van belang om 

optimaal gebruik te maken en een optimale bezetting te ondersteunen. De spreekruimten 

worden uitgerust met een alarmknop. Verder is het belang om de spreekruimten nabij een 

nooduitgang te situeren. 

• Repetitieruimte: de repetitieruimte is een multifunctionele ruimte voor verscheidene 

activiteiten, waaronder repetities van koren, muzieklessen, gebruik door verenigingen, dans en 

ballet, repetitie van de harmonie of fanfare in combinatie met de toneelvereniging.  

• Expositieruimte: de expositieruimte is onderdeel van het nieuwe ontmoetingsplein en de 

uitleenruimte van de bibliotheek. De exposities zijn vrij toegankelijk. De routing door de 

expositieruimte is zo ontworpen dat spontane ontmoeting met kunst ontstaat. Een gedeelte van 

de expositieruimte is geen doorgang, dit biedt ruimte aan het exposeren van meer kwetsbare 

kunst. Expositierails en verlichting spots zijn specifieke voorzieningen voor deze ruimte. In deze 

ruimte is tevens rekening gehouden met de mini-expositie over dr. Schaepman.  

• Workshopruimte: deze ruimte is ook multifunctioneel inzetbaar maar is qua inrichting en 

afwerking zodanig geoutilleerd dat er workshops beeldende kunst plaats kunnen vinden. De 

workshopruimte heeft voorzieningen zoals warm en koud water, een wasbak, keukenblok met 

kastjes en audio visuele middelen om een presentatie te geven. De ruimte moet lucht- en 

geluidsdicht zijn en goed schoongemaakt kunnen worden (passende vloerafwerking). De 

workshopruimte wordt ook gebruikt voor vergaderingen of andere bijeenkomsten. De 

workshopsruimte is gesitueerd grenzend aan atelier Hof van Tubbergen, om zo de materialen in 

de opslag en het atelier dichtbij te hebben. De ruimte is heel transparant, zodanig dat de 

activiteiten zichtbaar zijn voor de bezoeker maar ook om voldoende daglicht te creëren, bij 

voorkeur daglichtintreding vanuit noorden. 

• Besloten werkruimte: vanuit het uitgangspunt om ruimten multifunctioneel te gebruiken, 

worden ook de werkplekken van alle individuele gebruikers geclusterd. De werkplekken zijn niet 

continue in gebruik door alle gebruikers en worden daarom als flexibele werkplek ingezet. De 

werkruimte vormt onderdeel van het Maatschappelijk plein en voldoet aan de eisen zoals 

beschreven bij de ruimten van de individuele gebruikers. De werkruimte grenst aan de balies 

van Burgerzaken en bevindt zich in de nabijheid van spreekruimten.  
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• Open werkruimte: als onderdeel van het ‘third place’ concept worden flexibele werkplekken 

geclusterd op het Maatschappelijk plein. Hier kan vrij gewerkt worden door allerlei bezoekers. 

De werkruimte is vrij toegankelijk en zichtbaar maar is dusdanig besloten dat er ook 

geconcentreerd gewerkt kan worden. De open werkruimte is onderdeel van het plein met onder 

meer bibliotheek.  

• Spoelkeuken: de spoelkeuken wordt zowel door Chef’s Tafel als door de entiteit Glashoes i/o 

gebruikt.  

• Opslag magazijn: het magazijn is bestemd als (non-)foodmagazijn, koel- en vriescellen, tevens 

schoonmaakmiddelen magazijn etc. plaatsen in directe relatie met ontvangst goederen en 

(voor)bereidingsruimte. Deze ruimte wordt ook zowel door Chef’s Tafel als het Glashoes 

gebruikt. 

 

Doorbelasting 

De onderstaande tabel geeft inzicht in de doorbelasting van de semi-multifunctionele meters. 

 
 

 Ruimtegebruik per gebruiker 
In deze paragraaf zijn de individuele ruimteprogramma’s opgenomen. Verder is een korte 

beschrijving gegeven per gebruiker van de specifieke functionele eisen die in de werksessies en 

overleggen naar voren zijn gekomen. 

4.4.1 Glashoes 

De individuele ruimten van het Glashoes zijn in het onderstaande overzicht opgenomen. In het semi-

multifunctionele deel zijn echter een aantal ruimten opgenomen die volledig doorbelast worden aan 

het Glashoes. 
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• Werkcafé stichting: direct grenzend aan het Maatschappelijk plein is ruimte voor het werkcafé 

gefaciliteerd door de nader op te richten stichting. Dit café kan overdag als ‘wachtruimte’ en 

‘koffiehoek’ gebruikt worden, maar tevens als lunch- of werkruimte. Het werkcafé biedt ruimte 

voor 40 zitplaatsen.  

4.4.2 Bibliotheek 

De individuele ruimten van de bibliotheek zijn in het onderstaande overzicht opgenomen. In het 

semi-multifunctionele deel zijn echter een aantal ruimten opgenomen die (volledig) doorbelast 

worden aan de bibliotheek. 

 

 
 

• Uitleenruimte: de bibliotheek integreert volledig in het Glashoes concept en heeft tenminste 

de oppervlakte, zoals deze in het ruimteprogramma is opgenomen. Middels verrijdbare 

bibliotheekkasten kan ruimte worden gecreëerd bij de multifunctionele ruimte, bijvoorbeeld 

voor inwoners om raadsvergaderingen of om een theatervoorstelling bij te wonen.  

• Opslag: nieuwe boeken die binnenkomen gaan in opslag alvorens ze onderdeel worden van de 

uitleenruimte. De opslag hoeft niet te grenzen aan de uitleenruimte en kan bijvoorbeeld ook in 

het souterrain gerealiseerd worden.  

4.4.3 Hof van Tubbergen 

De individuele ruimten van Hof van Tubbergen zijn in het onderstaande overzicht opgenomen. 

 

 
 

• Atelier: het atelier is zo transparant mogelijk om de activiteiten in het atelier zichtbaar te 

maken voor de gebruikers en de bezoekers. De ruimte is te gebruiken voor alle vormen van 

beeldende kunst. Daarom moet het atelier lucht- en geluidsdicht zijn, een geschikte 

vloerafwerking hebben en voorzieningen voor een oven, afzuiging en een keukenblok met warm 

en koud water. 

• Opslag: de ruimte wordt met name gebruikt om (gedeelde) workshop materialen in op te 

bergen, zoals schildersezels. 

4.4.4 WIJ in de buurt 

De individuele ruimten van WIJ in de buurt zijn in het onderstaande overzicht opgenomen. 
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• Spreekkamer: er wordt gebruikt gemaakt van de beschikbare spreekruimte in het 

Maatschappelijk plein. De spreekkamer biedt ruimte aan maximaal vier personen. De ruimte is 

geluidsdicht vanwege de vertrouwelijke gesprekken die hier plaatsvinden. In de spreekkamer 

vindt tevens het telefonische spreekuur plaats van 9.00 – 10.00 uur. Ook zijn de spreekkamers 

als flexibele werkplek bruikbaar.  

• Servicepunt: het servicepunt is geen afgesloten ruimte maar een onderdeel van de bibliotheek. 

Het punt wordt ingericht als tafel met een desktop waar bezoekers gebruik van kunnen maken 

en meer informatie kunnen vinden omtrent activiteiten en services. 

• Kantoor: het kantoor is onderdeel van de besloten werkruimte op het Maatschappelijk plein en 

biedt ruimte voor acht werkplekken. Binnen de besloten werkruimte is een plek om te bellen, 

zonder dat het telefonisch contact storend is voor de overige flexwerkers.  

4.4.5 Politie Twente 

De individuele ruimten van Politie Twente zijn in het onderstaande overzicht opgenomen. 

 

 
 

• Kantoor: er komt een kantoorruimte voor vier werkplekken van 8 m² per persoon. Er vindt in 

het kantoor tevens kort overleg (briefing) plaats waar middels de inrichting rekening mee is 

gehouden. De printer wordt in de werkruimte geplaatst. Er is geen aparte berging nodig, een 

grote kast is voldoende. 

• Pantry: in verband met late dienst moet de mogelijkheid bestaan om in de avonden een 

maaltijd te kopen of te bereiden. Er is minimaal ruimte nodig voor een keukenblok met 

magnetron, koffieautomaat en koelkast. 

• Spreekkamer: Er wordt gebruikt gemaakt van de beschikbare spreekruimte op het 

Maatschappelijk plein. Aangezien er vertrouwelijk gesprekken plaatsvinden moet de ruimte 

geluidsdicht zijn en voldoen aan de veiligheidseisen.  

4.4.6 Noaberkracht 

De uitwerking van het huisvestingsconcept Noaberkracht is in deze fase nog niet mogelijk gebleken 

en maakt onderdeel uit van het toekomstige huisvestingsplan Noaberkracht.  

4.4.7 Chef’s Tafel 

De individuele ruimten van Chef’s Tafel zijn in het onderstaande overzicht opgenomen. 
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• Restaurant Chef’s Tafel: het restaurant is zichtbaar vanuit de hoofdingang. Er is een open 

verbinding tussen het restaurant en het Maatschappelijk plein, maar is zodanig afgeschermd dat 

je er rustig en knus kan zitten. De uitstraling versterkt het kwalitatief goede aanbod van  

Chef’s Tafel. Er zijn 40 zitplaatsen verdeeld over een grote chefstafel en kleinere tafels. Tevens 

is er ruimte voor een verkooppunt voor culinaire attributen, bijvoorbeeld een grote kast met 

daarin alle materialen waarmee gewerkt wordt tijdens de workshops die men kan aanschaffen. 

De bar wordt nabij de keuken en de ingang gesitueerd en gaat op in de ruimte gereserveerd 

voor het restaurant. Hier staat tevens de kassa. 

• Keuken: de keuken vormt de basis voor Chef’s Tafel en is een open/transparante (instructie) 

keuken ‘midden in het Glashoes’. De activiteiten in de keuken zijn zichtbaar voor alle 

bezoekers. De keuken staat in open verbinding met het restaurant. De keuken is volledig 

geoutilleerd zodanig dat het zowel aan de restaurantfunctie kan voldoen als invulling kan geven 

aan de functie van productiekeuken. Het biedt voldoende ruimte om een kookworkshop aan een 

groep van 8 tot en met 20 personen te geven en heeft tenminste de oppervlakte, zoals deze in 

het ruimteprogramma is opgenomen.  

4.4.8 Dorpshuis 
 

 
 

Met het dorpshuis is een verkennend gesprek gevoerd over de mogelijke integratie van activiteiten. 

Er vinden verschillende activiteiten plaats in het huidige dorpshuis en er is een kinderopvang en BSO 

gehuisvest in het pand. De kinderopvang en BSO vormen geen onderdeel van het Glashoes. Om de 

overige activiteiten te huisvesten in het Glashoes zijn globaal de volgende ruimten benodigd: 

• Repetitieruimte: de repetitieruimte is multifunctioneel inzetbaar en staat beschreven bij de 

multifunctionele ruimten. De uitvoeringen vinden plaats in de multifunctionele ruimte die 

tevens ingezet wordt als theaterzaal. 

• Kantoren: dit zijn twee individuele kantoren.  

• Opslag: grenzend aan de repetitieruimte is opslag benodigd voor de verschillende activiteiten 

die plaatsvinden in de repetitieruimte.  

4.4.9 Buitenruimte 

De buitenruimten zijn in het onderstaande overzicht opgenomen. 
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• Binnentuin: de binnentuin vormt een sfeervolle buitenruimte voor diverse activiteiten en wordt 

tevens gebruikt door restaurant Chef’s Tafel. De binnentuin kan het hele jaar door gebruikt 

worden voor onder andere kookworkshops. Er is ruimte voor 20 tot 30 zitplaatsen inclusief de 

chefstafel. Naast warm en koud water, zijn stroompunten nodig en voorzieningen om kleine 

ovens, een barbecue en een rookpit te plaatsen.  

• Terras horeca: het terras is aan de voorzijde van het Glashoes gesitueerd, direct grenzend aan 

het Raadhuisplein. Deze ligging biedt de meeste avondzon. Om de toegankelijkheid en inloop te 

versterken ligt het terras op dezelfde hoogte als het Raadhuisplein (en is het terras te betreden 

zonder trapje (drempel)).  

• Afvalruimte horeca: de afvalruimte wordt buiten pand gesitueerd nabij uitgang/ingang van de 

keuken en gemakkelijk bereikbaar uit de (voor)bereiding en vaatwas.  

• Emballage horeca: de ruimte voor emballage wordt buiten gesitueerd in directe relatie tot de 

ontvangst goederen of afvalruimte. 
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5 Scenario’s op basis van technische en ruimtelijk ambitie 

 Technische ambitie  
De wens leeft om het project op een duurzame wijze uit te voeren, waarbij niet alleen gekeken 

wordt naar de energetische aspecten maar ook naar een breder scala aan duurzame maatregelen. 

Om dit in beeld te brengen is gekozen om ‘GPR-gebouw’ als instrument te hanteren. Het doel is 

duurzaam bouwen meetbaar en bespreekbaar te maken. GPR-gebouw is een instrument dat inzicht 

geeft in de functionaliteit en duurzaamheid van een gebouw op basis van de onderwerpen Energie, 

Milieu, Gezondheid, Gebruikskwaliteit en Toekomstwaarde. Na invoer van de gebouwkenmerken 

worden per module prestaties zichtbaar, aan de hand van een waardering op een schaal van 1 t/m 

10. Om het mogelijk te maken om de consequenties van verschillende maatregelen te vergelijken 

zijn een aantal scenario’s vergeleken. Hiervoor zijn onderstaande scenario’s aangehouden, zoals 

vastgesteld tijdens de informatiebijeenkomst gemeenteraad d.d. 7 mei 2019. 

 

• Scenario 1: verbouw energielabel A  

• Scenario 2: vernieuwbouw energielabel A  

• Scenario 3: nieuwbouw energielabel A/BENG (verplicht vanaf 2020) 

 

 

•  

 

 

 

 

 

 

 

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3 

 

 

Om de scenario’s vergelijkbaar te maken met de huidige situatie is een 0 meting uitgevoerd (GPR-

score bestaand gebouw). Door het invoeren van de huidige gebouwkenmerken en de kenmerken na 

ingreep wordt de actuele duurzaamheidprestatie vergeleken met de prestatie na ingreep. Dit maakt 

het mogelijk om de consequenties van verschillende maatregelen onderling en met de huidige 

situatie te vergelijken. Voor de uitwerking en gedetailleerde toelichting van de GPR-scores per 

scenario’s verwijzen we naar de rapportage Cleanfield d.d 14-12-2018. In paragraaf 5.2 wordt een 

korte samenvatting van de resultaten weergegeven.  

 

Naast GPR-ambities zijn ook andere thema’s (architectuur, flexibiliteit, menselijke maat, 

materiaalgebruik, veiligheid, binnenmilieu en gezondheid), het beoogde technische ambitieniveau 

van de huisvesting vastgesteld en zijn de huidige technische knelpunten in het gebouw 

geïnventariseerd. De uitkomsten zijn vertaald in het technisch facilitair Programma van Eisen  

d.d. 19-12-2018. Samen met het vastgestelde ruimteprogramma vormt dit de input voor de raming 

van de investerings- en exploitatiekosten (zie H6). Per scenario worden hieronder globaal de 

uitgangspunten en maatregelen beschreven.  

 
Scenario 1: verbouw energielabel A  

Bij dit scenario is gekozen voor maatregelen welke kostentechnisch de meest positieve impact 

hebben op een verbetering van alle GPR-scores. Omdat de huidige installatie voor het gehele 

gebouw sterk is verouderd en nagenoeg is afschreven, is in de raming uitgegaan dat de installaties 

nagenoeg volledig zullen worden vervangen. Bouwkundig zal ook hier de schil (dak en gevels) 

1982 1967 

Nieuwbouw Verbouw 

1982 
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opgewaardeerd moeten worden naar een eenvoudige haalbare Rc-

waarde van 4,0. De kozijnen en ramen alsmede de vloer blijven 

gehandhaafd. Het gebouw wordt voorzien van een warmtepomp maar 

men kan volstaan met het behouden van de huidige zonnepanelen. 

De milieu-score zal door de langere levensduur als gevolg van deze 

renovatie (uitgangspunt is een extra levensduur van 50 jaar) iets 

verbeteren. De waterbesparende maatregelen hebben ook een 

positieve invloed op de milieuscore. Daarnaast zal het gebouw door 

toepassing van de o.a. de aangepaste installaties een flinke 

verbetering laten zien op Gezondheid en Toekomstwaarde.  

 
Resume van toegepaste maatregelen: 
• Bouwkundige en constructieve aanpassingen inclusief 417 m2 bvo 

uitbreiding (circa 11%), hetgeen noodzakelijk is om het 
Glashoesconcept conform ambitieniveau zoals beschreven in het ruimtelijk-functioneel en 
technische Programma van Eisen te kunnen realiseren;  

• Nagenoeg vervangen van de totale installaties; 
• Naisoleren dak tot Rc 4,0 inclusief vervangen dakbedekking, ophogen opstanden en 

hermonteren PV-installatie; 
• Gevel: Buitenblad vervangen door metselwerk Rc 4,0 inclusief sloop bestaand buitenblad en 

aanpassing fundering; 
• Verwarming en koeling middels warmtepomp; 
• Aanbrengen permanente valbeveiliging. 

 

Scenario 2: nieuwbouw (Energielabel A/BENG) 

In dit scenario wordt uitgegaan van volledige nieuwbouw. Voor alle nieuwbouw, zowel woningbouw 

als utiliteitsbouw, geldt dat de vergunningaanvragen vanaf 1 januari 2020 moeten voldoen aan de 

eisen voor bijna energieneutrale gebouwen (BENG). Deze eisen vloeien voort uit het Energieakkoord 

voor duurzame groei en uit de Europese richtlijn EPBD. Indicatief komt BENG globaal overeen met 

een energielabel A+++. Voor het nieuwbouwscenario kan op dit moment geen GPR-score worden 

berekend, aangezien in dit stadium nog geen ontwerp is uitgewerkt. Derhalve is op basis hiervan 

een realistisch ambitieniveau bepaald (BENG als uitgangspunt).  

 

Milieu is hierbij lastig in te schatten omdat de toe te passen materialen en hoeveelheden niet 

bekend zijn. Daarnaast zal de sloop van het gebouw ook meegenomen moeten worden, dit zal een 

negatieve impact hebben op de milieu-score. Derhalve is voor de ambitie Milieu is een voorzichtige 

score aanhouden. 

 
Resume van toegepaste maatregelen: 
• Volledige sloop bestaande pand; 
• Nieuwbouw werkzaamheden, conform ambitieniveau zoals beschreven in het ruimtelijk, 

functioneel en technisch Programma van Eisen; 
• Maatregelen om tot een BENG-gebouw te komen (hoge isolatiewaarden vloer, gevel en dak), 

tripple glas, lage temperatuurverwarming en koeling, duurzame energieopwekking).  
 
Scenario 3: vernieuwbouw (energielabel A) 
 Tijdens de informatiebijeenkomst van de gemeenteraad op 7 mei 2019 is besloten om nog een 
vierde scenario financieel door te rekenen. In dit scenario wordt uitgegaan van een combinatie van 
nieuw- en verbouw. Het huidige gebouw dateert van 1967 en is in 1982 uitgebreid. Uitgangspunt in 
dit scenario is dat het deel van 1967 wordt verbouwd (energielabel A) en het deel 1982 wordt 
vervangen voor nieuwbouw. Van dit scenario is geen GPR-berekening gemaakt, maar zal naar 
verwachting liggen tussen scenario 2 en 3.  

 
Resume van toegepaste maatregelen: 
• Sloop deel 1982; 

1967 
1982 
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• Vervangen van de totale installaties;  
• Naisoleren dak tot Rc 4,0 inclusief vervangen dakbedekking, ophogen opstanden en 

hermonteren PV-installatie ten behoeve van verbouwdeel; 
• Gevel tem behoeve van verbouwdeel: buitenblad vervangen door metselwerk Rc 4,0 inclusief 

sloop bestaand buitenblad en aanpassing fundering;  
• Aanbrengen permanente valbeveiliging nieuw en verbouwdeel; 
• Vernieuwbouw werkzaamheden, conform ambitieniveau zoals beschreven in het ruimtelijk, 

functioneel en technisch Programma van Eisen; 
• Nieuwbouw deel hoge isolatiewaarden vloer, gevel en dak, tripple glas, lage 

temperatuurverwarming en koeling en duurzame energieopwekking voor het gehele gebouw.  

 GPR resultaten 
Op de volgende pagina is een samenvatting van de GPR-scores per scenario (huidig en na ingreep) 

weergegeven. Tevens laat de GPR berekening een indicatie zien van de CO2-reductie. Voor de 

scenario’s nieuwbouw en vernieuwbouw zijn deze op dit moment niet te bepalen, aangezien er nog 

geen ontwerp beschikbaar is. Op basis van een grove inschatting zou een CO2-reductie van 154.000 

kg ten opzichte van de huidige situatie haalbaar moeten zijn.  
 

Daarnaast blijkt dat bij nieuwbouw de hoogste GPR-scores per onderdeel kunnen worden bepaald. 

Tevens leidt dit scenario tot grootste CO2-reductie en wordt met name de score op het gebied van 

energie fors verbeterd. De GPR-score milieu kan bij nieuwbouw nog niet worden ingeschat omdat de 

toe te passen materialen en hoeveelheden niet bekend zijn. Daarnaast zal de sloop van het gebouw 

ook meegenomen moeten worden, dit zal een negatieve impact hebben op de milieu-score. 

Als ambitie voor Milieu is hiervoor een voorzichtige 6,0 - 6,5 aangehouden. 
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 Ruimtelijke ambitie 
Voor alle scenario’s zijn de functioneel nuttig vierkante meters, zoals beschreven in hoofdstuk 4 

aangehouden. Verschil tussen de scenario’s is dat het programma bij verbouw t.g.v. de bestaande 

structuur van het gebouw minder efficiënt is in te passen dan bij nieuwbouw. Daarom is bij het 

verbouw en vernieuwbouw scenario rekening gehouden met een inpassingsverlies van 10%. Hierdoor 

liggen de m2 bvo bij het verbouw en vernieuwbouwscenario hoger dan bij nieuwbouw. In 

onderstaande tabel zijn de m2 bvo per scenario opgenomen. De financiële consequenties voor 

investering en exploitatie hiervan zijn verdisconteerd in de financiële overzichten, zoals beschreven 

in hoofdstuk 6 . 

 

 
 

Fno (Functioneel nuttig oppervlak) is de oppervlakte van een ruimte gemeten van muur tot muur. Verkeersruimte, sanitair, 

constructieruimte en installatieruimte is niet meegenomen in deze vierkante meters. 

Bvo (bruto vloeroppervlak) de som van de vierkante meters van alle tot het gebouw behorende ruimten (incl. buitenmuren). 

 

De semi-multifunctionele ruimten worden doorbelast aan primaathouders van de ruimten. Op basis van een 

bezettingsrooster zal blijken in hoeverre de ruimten ook allemaal noodzakelijk zijn. 

De multifunctionele ruimten worden doorbelast op basis van de omvang van de individuele vierkante meters. 

 

CO2 emissiereductie  t.o.v. huidige situatie

GPR score huidig na ingreep huidig na ingreep huidig ambitie huidig ambitie*

Energie 4,8 8,5 4,8 8,5 4,8 n.t.b. 4,8 9,5

Milieu 5,1 6,2 5,1 6,2 5,1 n.t.b. 5,1 6,3

Gezondheid 6,0 8,1 6,0 8,1 6,0 n.t.b. 6,0 8,9

Gebruikerskwal. 7,5 8,7 7,5 8,7 7,5 n.t.b. 7,5 8,9

Toekomstwaarde 7,2 8,2 7,2 8,2 7,2 n.t.b. 7,2 8,6
* GPR score en CO2 reductie nieuwbouw en verniewbouw is niet te bepalen i.v.m. onbreken ontwerp. Daarom is hier een realistische ambitie voor nieuwbouw bepaald.

Scenario 3

NieuwbouwVerbouw

Energielabel A/BENG

119.000 kg (105%)119.000 kg (105%) 154.000 kg*n.t.b.

Scenario 1Scenario 0

Energielabel A Energielabel A

Scenario 2

Vernieuwbouw

Energielabel A
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Bijlage 1 Organisatie Noaberkracht Dinkelland Tubbergen 

De samenleving kent een grote dynamiek met als constante factoren ‘verandering’ en 

‘ontwikkeling’. Ze verwacht kwaliteit van beleid, wil betrokken worden bij de totstandkoming ervan 

en gaat daarbij uit van een dienstverlenende houding. Tegelijkertijd wil de samenleving minder 

afhankelijk zijn van de overheid en accepteert niet zo maar belemmeringen die de overheid hem 

oplegt. Bovendien zijn gemeenten genoodzaakt te bezuinigen. Met efficiencymaatregelen en het 

extensiveren van beleid alleen kan de begroting niet duurzaam sluitend gemaakt worden.  

 

Deze ontwikkelingen vormden aanleiding om de positie, die de gemeenten Dinkelland en Tubbergen 

in de lokale samenleving in kunnen en willen nemen, grondig te herzien. Hierbij wordt meer 

uitgegaan van de kracht van de samenleving en meer verantwoordelijkheid neergelegd bij de 

samenleving. 

 

‘Meer samenleving, minder overheid’ 

 

Eén ambtelijke organisatie 

Vanaf 2013 werkt daarom één ambtelijke organisatie voor de gemeente Dinkelland én de gemeente 

Tubbergen. De ambtelijke organisatie heet ‘Noaberkracht Dinkelland Tubbergen’ en voert de 

volledige bedrijfsvoering uit voor de gemeenten Dinkelland en Tubbergen. Noaberkracht Dinkelland 

Tubbergen (Noaberkracht D-T) heeft een bestuur, dat bestaat uit beide colleges van burgemeester 

en wethouders. Medewerkers die voorheen werkzaam waren bij deze gemeenten, zijn in dienst bij 

de bedrijfsvoeringsorganisatie Noaberkracht D-T. De gemeenten Tubbergen en Dinkelland zijn 

zelfstandige gemeenten. De gemeenteraden en de colleges van B&W blijven zelfstandig 

verantwoordelijk voor hun eigen besluiten. 

 

De naam ‘Noaberkracht Dinkelland Tubbergen’ staat voor de gezamenlijke kracht van beide 

gemeenten en het noaberschap dat hen onderling verbindt. Dinkelland en Tubbergen zijn 

vergelijkbare plattelandsgemeenten, die zich kenmerken door hun Twentse nuchterheid, 

betrokkenheid en sociale karakter. Beide gemeenten zetten zich met deze kwaliteiten in voor hun 

inwoners en lokale samenleving. Door de krachten te bundelen staan ze sterker. Samenwerken is 

daarom een bewuste keuze. 

 

Door samen te werken versterken beide gemeenten elkaar, leveren ze betere kwaliteit, zijn ze 

minder kwetsbaar en werken ze bovendien efficiënter. Regels zijn verminderd en vereenvoudigd en 

waar mogelijk geharmoniseerd. Daarnaast wordt door de samenwerking ook bespaard op de kosten 

van de bedrijfsvoering. 

 

Organisatiestructuur 

De organisatie van Noaberkracht bestaat uit diverse onderdelen en elk onderdeel bestaat weer uit 

verschillende teams. De ambtelijke organisatie wordt aangestuurd door een driehoofdige directie 

met daarboven een bestuur, bestaande uit de colleges van B&W van beide gemeenten. Elk 

organisatieonderdeel wordt geleid door een teamcoach. Directie en teamcoaches samen vormen het 

management van Noaberkracht. In het schema op de volgende pagina is de organisatiestructuur 

weergegeven. 
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Organogram Noaberkracht3 

 

 

De organisatie is onderverdeeld in een bestuurlijke en in een ambtelijke organisatie. Het 

gemeentehuis biedt primair huisvesting aan: 

• De verschillende publieksgerichte activiteiten van de gemeente. 

• De raad en griffie. 

• Het college van B&W met ondersteuning (bestuursondersteuning). 

• Bestuursondersteuning ondersteunt ook de directie bij beherende en beleid ontwikkelende 

taken van de gemeentelijke organisatie. 

• De ambtelijke organisatie. 

 

Gemeentelijke activiteiten 

De activiteiten die in het gemeentehuis plaatsvinden zijn verdeeld in de categorieën: 

• Dienstverleningsactiviteiten aan bezoekers. 

• Bestuurlijke activiteiten in relatie tot het democratisch proces (politiek, bestuur en inspraak). 

• Kantooractiviteiten. 

• Vergaderactiviteiten in het vergadercentrum (zowel voor intern als extern gebruik). 

• Ondersteunende activiteiten ten behoeve van bovenstaande activiteiten. 

 

Vestigingen 
Momenteel is Noaberkracht gehuisvest op twee locaties, Tubbergen en Denekamp (de werf in 
Ootmarsum even daargelaten). Medewerkers die in het gemeentehuis in Denekamp gehuisvest zijn, 
kunnen ook gebruik maken van de werkplekken, dienstverlening en voorzieningen in het 
gemeentehuis in Tubbergen en vice versa. 

                                                 
3 Bron: https://www.tubbergen.nl/organogram 


