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1

Samenvatting

De provincie Noord-Holland heeft sinds 2008 in haar Verordening Ruimte een Ruimte voor Ruimte
regeling. Deze regeling maakt het eigenaren van bedrijfsgebouwen en kassen in het buitengebied
mogelijk om bij sloop daarvan een compensatie te verkrijgen door middel van planologische
medewerking voor de ontwikkeling van één (of meer) woning(en). Bij de toepassing is de verbetering
van de landschappelijke kwaliteit een primaire voorwaarde.
Momenteel evalueert de provincie de Ruimte voor Ruimte regeling. Sinds 2011 tekent zich af dat er meer
aanvragen komen, onder andere vanwege complexere trajecten van sanering en of herstructurering in
de glastuinbouw en ook wel andere sectoren zoals de melkveehouderij. Ook lijkt het benodigde aantal
compensatie woningen per aanvraag toe te nemen. De verbetering van de ruimtelijke kwaliteit dreigt
daarmee onder druk te staan.
Opgaven voor sanering en herstructurering in de glastuinbouw
Dit deelonderzoek is vooral gericht op de toepassingsmogelijkheden van het instrument Ruimte voor
Ruimte bij sanering en herstructureringopgaven in de glastuinbouw. In het benchmark onderzoek is
zowel gekeken naar de toepassing van Ruimte voor Ruimte en haar effectiviteit in andere delen van
Nederland als naar alternatieve instrumenten voor sanering en herstructurering van glastuinbouw.
In eerste instantie is voor dat laatste doel gekeken naar regelgeving en werkwijzen in Limburg, Noord
Brabant, Gelderland en Zuid-Holland. Per provincie zijn er enkele gemeenten en of regio’s benaderd.
Naast de publieke zijn de private stakeholders zoals LTO, banken, makelaars en vertegenwoordigers uit
de bouwwereld benaderd. Tevens zijn er enkele gemeenten en andere stakeholders uit de provincie in de
inventarisatie betrokken.
Grote verschillen in aanpak
Uit de inventarisatie blijkt dat het faciliteren van sanering en herstructurering van de glastuinbouw sterk
verschilt van regio tot regio. In het algemeen wordt ingezet op het concentreren van de glastuinbouw.
Om dit te faciliteren wordt door de provincie Gelderland (naast Ruimte voor Ruimte1 beleid) een
verplaatsingssubsidie beschikbaar gesteld voor bedrijven die verplaatsen naar concentratiegebieden.
Elders gebeurt dat niet. Ook stimuleert Gelderland de herstructurering van de glastuinbouw op
gebiedsniveau met twee projectbureaus namelijk in de Bommelerwaard en in Huissen-Angeren. In ZuidHolland ligt het voortouw bij de gemeenten die voorsanering van verspreid glas beroep kunnen doen op
een subsidie voor Gebiedsmakelaar van de provincie.
De invulling van het instrument Ruimte voor Ruimte, gebaseerd op compensatie woningen, loopt ook
sterk uiteen. In een aantal regio’s is de invulling niet (meer) mogelijk vanuit het beleid en regelgeving.
Trajecten die wel lopen worden deels gefaciliteerd met subsidies. Het aanbod van subsidies wordt minder
en beperkt zich meer en meer tot procesondersteuning.

1

Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing, VAB, beleid aldaar geheten.
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Ruimte voor Ruimte, soms ook anders uitgewerkt onder titels als kwaliteitsmenu,
functieveranderingsbeleid of sloopregeling, blijft van grote betekenis als een instrument voor sanering en
herstructurering in de glastuinbouw. De regelingen zijn en worden aangepast waaronder het zoeken naar
verbreding van het vinden van compensatieopbrengsten (bijvoorbeeld als Glas voor Glas regeling). Een
verdere verbreding betekent dat ook andere ontwikkelingen (dan woningbouw) in het buitengebied gaan
bijdragen. In de aanpak van de Duin en Bollenstreek en het Limburgs Kwaliteitsmenu gebeurt dat
inmiddels.
Als alternatief op het ontwikkelen van compensatiewoningen ter plaatse van de sanering biedt een
geclusterde aanpak aansluitend aan, of in, bestaande woongebieden meer perspectief. Naast ruimtelijke
voordelen sluit deze ontwikkelwijze beter aan bij de vraag naar woningen met een voldoende
voorzieningenniveau in de directe omgeving en worden mogelijke verstoringen van toekomstige
agrarische ontwikkelingen door de aanwezigheid van burgerwoningen in het buitengebied als wel
ongewenste bouw in open gebied, voorkomen.
Conclusies:

de sectoren glastuinbouw maar ook melkveehouderij en opengrondsteelten blijven veranderen en de
schaalvergroting zal verder doorzetten. Herstructurering en sanering blijven actueel en van groot
belang voor een gezonde ontwikkeling van de sectoren;

er is geen behoefte aan meer glasareaal maar wel aan verbetering van de kwaliteit van het huidige
areaal. Productiviteit per oppervlakte eenheid, deels door dubbel grondgebruik, neemt nog verder
toe. Dit zet in combinatie met opgaven van verduurzaming extra in op de behoefte aan
herstructurering;

in het algemeen wordt door de provincies ingezet op clustering van glas in concentratie gebieden. De
inspanningen er voor lopen sterk uiteen. Hetgeen blijkt uit het beschikbare instrumentarium. De
provincie Gelderland past succesvol een verplaatsingssubsidie toe om daarmee het bedrijfsleven /
ondernemerschap te laten co-investeren in de ruimtelijke kwaliteit. Andere provincies doen dat niet.
Noord-Holland onderscheidt zich met een verplaatsingsregeling in haar Ruimte voor Ruimte regeling
hetgeen een stimulans kan geven voor verplaatsing naar een concentratiegebied;

inzet op sanering van glas in het buitengebied blijkt meer een maatwerk benadering te worden in
plaats van de inzet van alles weg naar een selectieve benadering.

de markt van compensatiewoningen heeft last van de crisis op de woningmarkt. In krimpgebieden
laat zich dit extra voelen. Dit zet de toepassing voor het realiseren van middelen voor sanering en
herstructurering onder druk. Voor krimp gebieden zal dat blijvend consequenties hebben;

er zijn succesvolle voorbeelden van een meer regionale aanpak zoals in Gelderland met de aanpak
voor Huissen-Angeren en de Bommelerwaard en de Duin en Bollenstreek in Zuid-Holland;

ontwikkeling en sanering in het buitengebied worden meer met elkaar verbonden. Daarmee ontstaan
meer compensatiedragers voor de sanering met de inzet van de Ruimte voor Ruimte regeling.
Tevens ontstaat in deze benadering een meer evenwichtige benadering van de sectoren die in het
buitengebied actief zijn en

een integrale benadering per regio is van belang zowel naar de herstructurering als naar het
ontwikkelen en inzetten van instrumentarium. Naast Ruimte voor Ruimte zijn diverse instrumenten

pag. 7/48

van betekenis zoals handhaving op bestemmingen, mogelijkheid tot onteigening en nieuwe
financieringsvormen van de grond voor tuinbouwbedrijven.
Aanbevelingen

verbindt in de Ruimte voor Ruimte regeling ontwikkeling en sanering in het buitenbied en schep
daarmee meer compensatie mogelijkheden. Dit betekent dat de regeling minder afhankelijk wordt
van compensatiewoningen. Dus inzet op Glas voor Bedrijf, Glas voor Stal, Stal voor Stal e.d.;

het is hierbij praktisch om te komen tot een gebiedsfonds of vereveningsfondsen. Ontwikkelingen in
het buitengebied kunnen dan, naast bijvoorbeeld subsidie, bij gaan dragen aan het gebiedsfonds om
daarmee sloop, sanering en verplaatsing (herstructurering) te financieren;

de inzet van subsidies kan herstructurering ondersteunen. Zie hierbij als voorbeeld de
verplaatsingssubsidie van de provincie Gelderland;

overweeg selectiviteit bij de inzet op volledige sanering van glas en andere vrijkomende agrarische
bedrijfsgebouwen. Prioriteitstelling kan toegepast worden voor sanering in bijvoorbeeld kwetsbare
gebieden. Herbestemming van de agrarische locatie voor een andere bedrijfsfunctie;

overweeg voor waar dat kan in de regeling uitbreiding van solitair glas toe te staan. Dit kan dan met
bijvoorbeeld met Glas voor Glas;

kies voor een integrale benadering van visie op sector in de regio, doelen en inzet van
instrumentarium.

kijk kritisch naar waarderingsgrondslagen bij de toepassing van Ruimte voor Ruimte. Wat geen
waarde meer heeft kan geen waarde krijgen via Ruimte voor Ruimte. Voorkom dat Ruimte voor
Ruimte een model wordt om verliezen en tegenvallers te compenseren;

zet in op clustering van locaties voor compensatie woningen nabij of in bestaande kernen. Hiermee
worden belangen gediend van zowel ruimtelijke kwaliteit, de behoefte aan
(woon-)functies en de (toekomstige) ontwikkeling van agrarische bedrijven in het buitengebied;

biedt als provincie de gemeentes de subsidiemogelijkheid aan voor het aantrekken van een
Gebiedsmakelaar die met kennis van de sector, de regeling hierbij de gemeente en initiatiefnemers
van ruimte voor ruimte kan ondersteunen. Evenzo ondersteuning bieden voor het ontwikkelen van
een gebiedsgewijze aanpak van de herstructurering;

handhaving en een duidelijk optreden van de gemeente zijn van grote betekenis om bij vrijkomend
bedrijfs-/productielocaties die buiten het agrarische gebruik raken, de juiste handelswijze bij de
eigenaren op te roepen. In het algemeen wil men wel verantwoordelijkheid nemen maar men wil ook
zien dat er op wordt gehandhaafd. Ruimte voor Ruimte is niet en mag niet de oplossing zijn om
illegaal gebruik en of bebouwing te beëindigen en

zorgvuldigheid in de communicatie over Ruimte voor Ruimte. Het is niet op voorhand een recht van
de provinciale Verordening Ruimte dat de gemeente moet toepassen maar een faciliteit die geboden
wordt met daarbij gestelde randvoorwaarden. Zet in op het realiseren van win win situaties voor het
publieke en het private belang.

pag. 8/48

2

Introductie en vraagstelling

De provincie Noord-Holland voert dit najaar een evaluatie uit van het instrument Ruimte voor Ruimte en
onderzoekt de toepassingsmogelijkheden van de regeling bij grootschalige (herstructurering) opgaven,
met als doel te beoordelen of het instrument nog voldoet aan het hoofddoel ‘duurzame verbetering van
de ruimtelijke kwaliteit’. Het onderzoek bestaat uit twee onderdelen; 1) een evaluatie van de regeling,
die de provincie Noord-Holland zelf uitvoert en 2) een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van
het instrument. Dit rapport gaat in op de tweede vraag: de toepassingsmogelijkheden vooral met
betrekking tot de opgaven bij sanering en herstructurering in de glastuinbouw. De resultaten van de
deelonderzoeken zullen door de provincie worden verwerkt in een overkoepelend rapport.
Dit onderzoek geeft mede een beeld hoe andere provincies en regio’s de aanpak van dergelijke
grootschalige herstructureringsopgaven aanpakken. Welke instrumenten worden hierbij gebruikt en wat
is de rol van het instrument Ruimte voor Ruimte daarbij.

Begrippen sanering en herstructurering
glastuinbouw:

onder sanering wordt in deze
rapportage verstaan de beëindiging
van functie/bestemming en slopen
van daaraan dienstige
bebouwingglastuinbouw en

herstructurering is met behoud en
of verbreding van functie
vernieuwen en of herinrichten (o.a.
infrastructuur, water, energie,
verkaveling, kassen en loodsen).
De verplaatsing van een glas bedrijf
uit het buitengebied naar een naar
concentratiegebied is een vorm van
herstructurering. De te verlaten
locatie kan dan worden gesaneerd.
Het laatste doet zich voor in de
voorgestelde aanpak in de studie
Herstructurering Alton (maart
2013).

Aanleiding tot het onderzoek
De provincie Noord-Holland werkt sinds 2008 met het instrument Ruimte voor Ruimte. Het doel hiervan
is verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied door sloop van storende gebouwen en
het saneren van een storende functie. Dit in ruil voor het bouwen van één of meer
compensatiewoningen. Het aantal woningen wordt bepaald aan de hand van het te compenseren
kapitaalverlies voor zover de mogelijkheden vanuit de ruimtelijke kwaliteit worden geboden.
Sinds 2011 zijn een aantal ontwikkelingen te zien:

er is een duidelijke groei van het aantal cases (o.a. door meer bedrijfsbeëindigingen);

er is sprake van complexere en grotere projecten, zoals grootschalige saneringlocaties en
herstructurering van de glastuinbouw, waarbij herbouw op de saneringlocaties vaak niet lukt of
landschappelijk ongewenst is en gezocht moet worden naar andere locaties en

er wordt ervaren dat het aantal te bouwen compensatiewoningen is gestegen vanwege de
veranderde marktsituatie en vanwege complexere projecten met een grotere omvang. Door de
toename van het aantal woningen per project is sprake van een andere impact op het landschap.
Deze ontwikkelingen hebben invloed op de efficiency van het instrument Ruimte voor Ruimte. Evaluatie
is nodig om de effecten hiervan in kaart te brengen en te onderzoeken of maatregelen ter verbetering
van het instrument en of andere instrumenten gewenst zijn.

Doel van het onderzoek
Doel van het onderzoek is het in beeld brengen van de toepasbaarheid en de effecten van het instrument
Ruimte voor Ruimte voor de (grootschalige) sanering van (glastuinbouw-) locaties in het landelijk
gebied. Belangrijk hierbij is de kwaliteitswinst voor het landschap. De provincie Noord Holland is
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geïnteresseerd in de ervaringen van andere provincies met grote herstructureringsopgaven in de
glastuinbouw Welke instrumenten worden hierbij gebruikt waaronder het instrument Ruimte voor
Ruimte.
Deelvragen zijn:
– hoe verhoudt Ruimte voor Ruimte zich tot andere instrumenten;
– hoe wordt voldaan aan de randvoorwaarden verbetering landschappelijke kwaliteit en
– welke verbeteringen zijn mogelijk bij het toepassen het instrument Ruimte voor Ruimte. Wat zijn
mogelijke do’s and wat zijn don’ts?
De focus van het benchmark onderzoek ligt op grootschalig trajecten waarbij ongeveer tien of meer
compensatie woningen2 betrokken zijn. Hoewel Ruimte voor Ruimte voor uiteenlopende storende
objecten in het landelijk gebied kan worden ingezet, richt dit onderzoek zich vooral op de glastuinbouw.

Aanpak en uitvoering
Bij de start van het onderzoek is een lijst van organisaties en personen in overleg met de
begeleidingscommissie (bijlage 1) geselecteerd (vooral van buiten de provincie Noord-Holland), waarvan
verwacht werd dat zij ervaring hebben met ruimtelijke ontwikkelingen in de glastuinbouw. Daarnaast zijn
enkele organisaties benaderd die ervaring hebben met de behoefte aan woningen.
Door de projectleider ruimte voor ruimte van de provincie zijn deze stakeholders eind augustus per mail
geïnformeerd. Aansluitend zijn door Agrimaco afspraken met deze stakeholders ingepland.
Hierbij is gewerkt met individuele bezoeken, telefonisch overleg en groepsgesprekken. De lijst van in het
onderzoek betrokken organisaties en personen is in bijlage 2 opgenomen.

Leeswijzer
Het rapport kent de volgende opbouw:

hoofdstuk drie beschrijft uitkomsten van de inventarisatie in de provincies en betrokken gemeenten /
regio’s en de trends die zich aftekenen.
o
Hoe is men bezig met herstructurering en sanering in de glastuinbouw?
o
Wat betekent dat voor de kwaliteit van het buitengebied?
o
Welke rol heeft onder andere het instrument Ruimte voor Ruimte daarbij en welke andere
instrumenten worden toegepast?
o
Welke ontwikkelingen doen zich voor bij het in te zetten instrumentarium?
o
Vervolgens wordt beknopt de situatie in de provincies Noord Brabant, Limburg, Zuid Holland
en Gelderland en Noord-Holland beschreven;

hoofdstuk vier gaat in op de uitkomsten en bespreekt mogelijke varianten op het huidige
instrumentarium;

hoofdstuk vijf beschrijft de conclusies en aanbevelingen;

de bijlagen omvatten de lijst van stakeholders die betrokken is bij het onderzoek en een beknopte
beschrijving van de inbreng van de stakeholders per provincie, per gemeente en of naar sector.

2

Het getal tien is een indicatie. Het gaat om de ruimtelijke impact van een ontwikkeling op de kwaliteit van de omgeving welke afhankelijk is van de omgeving.

pag. 10/48

3

Inventarisatie

De land en tuinbouw zijn dynamische sectoren waarbij zich wijzigingen voordoen in bedrijfsgrootte en
structuur en vooral ook in de toepassing van nieuwe technieken. Daarnaast is er de laatste jaren een
groter bewustzijn van de impact van agrarische activiteiten op de omgeving. Dit vertaalt zich in
regelgeving zoals emissieregels voor veehouderijen maar ook in maatschappelijke wensen naar
bijvoorbeeld openheid en aantrekkelijkheid van het buitengebied. Verstoring van het buitengebied wordt
in het bijzonder ervaren als opstallen zoals kassen, loodsen, stallen hun functie verliezen. Wat is er
gaande in (in het bijzonder) de glastuinbouwsector, wat is daarvan de betekenis voor de ruimte en hoe
wordt daar mee omgegaan?
De weergaven van de uitkomsten in dit hoofdstuk zijn gebaseerd op de gesprekken en de gehouden
workshops (zie bijlage 2). De beschrijving van de uitkomsten van de gesprekken zijn beschrijven in
bijlage 3.
In paragraaf 3.1 worden beelden en trends vanuit de glastuinbouw, ervaringen met ruimte voor ruimte,
en invloed op de landschappelijke kwaliteit en vernieuwingen in de toepassing van het instrumentarium
behandeld. Vervolgens wordt in paragraaf 3.2 de inzet van instrumentarium voor sanering en
herstructurering glastuinbouw in de provincies Gelderland, Limburg, Noord Brabant, Noord-Holland en
Zuid-Holland behandeld.

Beelden en percepties
Uit de inventarisatie en de gesprekken tekenen zich een aantal percepties af hoe tegen de
ontwikkelingen in de glastuinbouw en de ruimtelijke ontwikkelingen wordt aangekeken.
Glastuinbouw:
– de vraag naar echt nieuwe gebieden voor glastuinbouw is vrijwel verdwenen. Er is nog veel ruimte
beschikbaar in bestaande concentratie gebieden. Dat biedt ruimte voor inplaatsing van solitaire
bedrijven uit het buitengebied.
Benadrukt wordt dat herstructurering van de glastuinbouw door moet gaan. Momenteel liggen de
activiteiten op een (te) laag niveau. Inzet zal moeten zijn om de bestaande concentratiegebieden te
verbeteren. Mits hier aan voldaan kan worden zal niet meer nieuwe ruimte voor glas nodig maar wel
betere ruimte.
Ook wordt een trend van verdere productiviteitsverhoging voorzien. Bij de tomatenteelt is gangbaar
voor een bepaald type een productie van 60 kg/m2.jaar. De voorlopers gaan nu naar 80 kg/m2.jaar.
Enige nuancering past hierbij dat deze productiviteitsverhoging niet voor alle gewasgroepen in het
verschiet ligt.
Daarnaast doet zich de trend ‘local for local’ voelen op basis waarvan grote glasgroentebedrijven
productielocaties opzetten bij grote bevolkingscentra elders in Europa;
– herstructurering / vernieuwing is nu (te) beperkt. Uitgaande van een jaarlijkse vernieuwing van 5%
zou minstens 500 ha kassen per jaar in Nederland gerenoveerd/vervangen moeten worden. Dit
wordt nu bij lange na niet gehaald;
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–

–

–

het accent is gericht op duurzame glastuinbouw gebieden (water, energie, CO2 en infra). Het gaat
hier om clusters van minimaal 150 ha om volwaardig te kunnen functioneren. Dit is gebaseerd op
een integrale benadering van voorzieningen als infra maar ook van toeleveranciers. Dit blijkt niet in
alle regio’s op voorhand realiseerbaar;
de schaalvergroting blijft doorzetten. Het is van belang om daar rekening mee te houden als je
bestaande gebieden voor de toekomst vitaal wil houden. Zorg voor een optimale(kavel-)structuur.
Voorkom dat (voormalige) bedrijfswoningen en mogelijk andere functies de toekomstige
ontwikkeling en inrichting van het gebied gaan belemmeren;
er wordt door sommige stakeholders een groeiende behoefte aan ketenintegratie gesignaleerd. Dit
roept vragen op voor meer be- en verwerkingsruimte bij de teeltlocaties. Dit kan, samen met de
aanvoer van producten van andere bedrijven, meer transport naar het bedrijf en of gebied tot gevolg
hebben. Hierbij komt men voor de keuze te staan wat in een teeltgebied kan en wat daar niet hoort
en dus dient plaats te vinden op een (agro-) bedrijfsterrein.

Ruimte voor Ruimte:
– in veel regio’s is Ruimte voor Ruimte met compensatiewoningen niet meer beschikbaar of werkbaar.
In de provincie Limburg wordt het instrument Ruimte voor Ruimte met compensatiewoningen niet
meer toegepast. De vraag naar woningen is er niet en de brancheorganisatie wil geen nieuwe
woningen in het buitengebied;
– actueel ligt de focus van het instrument Ruimte voor Ruimte in de glastuinbouw vooral bij sanering.
Het gaat dan om solitaire bedrijven die willen beëindigen en geen koper hebben voor voortzetting
van het tuinbouwbedrijf. De grootschalige aanpak van het vernieuwen van bedrijven is bijna stil
gevallen. Wel maken op toekomstgerichte bedrijven - indien mogelijk - gebruik van de Ruimte voor
Ruimte regeling om hun positie in een kerngebied (glas- of sierteelt) te versterken. Ze stoten dan de
solitaire locatie af en weten nu gemakkelijker in het concentratiegebied teeltruimte tegen scherpe
condities te verwerven;
– verwachting bij eigenaren van Ruimte voor Ruimte objecten zijn te hoog gespannen. Er wordt te lang
vanuit de oude verwachtingswaarde geredeneerd. Ook lijken er in aantal gevallen verwachtingen
gewekt te zijn die moeilijk hanteerbaar zijn. Ook wordt vergeten dat het een ruimtelijke instrument
is en niet een recht op compensatie. Naast de ruimtelijke winst op de saneringslocatie moet deze er
ook zijn op de ontwikkellocatie;
– trends ontwikkeling compensatiewoningen:

de markt voor compensatiewoningen is in veel regio’s ingezakt. De vraag is of op (langere)
termijn herstel is te verwachten? Herstel zal per regio verschillen. In Noord-Holland zijn
beneden of boven het Noordzeekanaal grote verschillen in de woningbehoefte;

veel nieuwe eigenaren van vrijstaande woningen willen kleinere kavels en bouwvolumes. Het
voorzieningenniveau van de woonomgeving wordt steeds belangrijker bij de keuze van de
locatie van een bouwkavel. Dit geldt in het bijzonder als ontwikkeld wordt voor specifieke
doelgroepen zoals senioren en zorg;

grote woningen en zelfs landgoederen bieden in specifieke situaties kansen. Een landgoed
kan nabij bebouwd gebied ook kansen bieden voor een verbeterde ontsluiting van het
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buitengebied voor wandelaars. Alternatieven voor de vrijstaande compensatiewoning, zoals
woongebouwen zijn geprobeerd in het Rivierengebied, echter tot nu toe zonder veel succes.
Landschappelijke kwaliteit buitengebied:
– vanuit praktisch oogpunt wordt de saneringslocatie vaak gebruikt als ontwikkellocatie. Er ontstaan
steeds meer vragen of dat de juiste benadering is. Enerzijds vanuit de vraag wat de gewenste
woonmilieus zijn en anderzijds vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit;
– woningen in het buitengebied kunnen conflicteren met de ontwikkeling van de blijvende agrarische
bedrijven en
– verrommeling kan worden tegengaan met een duidelijk beleid voor handhaving en herbestemming
bij vrijkomende bedrijfsgebouwen en locaties.
Vernieuwingen in toepassing instrumentarium:
– compensatie bij Ruimte voor Ruimte kan door woningen maar ook andere functies (zorg, niet
agrarische bedrijfsfunctie). De aandacht hiervoor is groeiende zoals onder andere: Limburgs
Kwaliteitsmenu, functieveranderingsbeleid in Gelderland, kwaliteitsverbetering in de Noord Brabant,
maatschappelijke bijdragen in Zuid-Holland;
– verwachtingen van ontwikkelaars van Ruimte voor Ruimte objecten zullen naar beneden bijgesteld
moeten worden;
– het voor-wat-hoort-wat principe verbreden. Niet alleen compenseren in geval van sanering maar ook
in geval van ontwikkeling in het landelijk gebied overeenkomstig Glas voor Glas, bijvoorbeeld ook
Loods voor Loods of een bijdrage aan een gebiedsfonds;
– opzetten van regionale kwaliteitsfondsen;
– organisatie en beheer per regio zoals bijvoorbeeld:
•
Greenport Ontwikkelingsmaatschappij in de Greenport Duin en Bollenstreek;
•
Ruimte voor ruimte CV Noord-Brabant;
•
Gemeentelijke Ruimte voor Ruimtefondsen zoals in de gemeente Uithoorn en
•
Landschapsfonds;
– stallingsfonds als instrument om in concentratie gebieden gronden te reserveren (inzet LTO en
Rabobank) voor herstructurering (De Staatssecretaris van Economische Zaken wijst in haar brief van
21 oktober aan de Tweede Kamer dit voorstel af).

Ontwikkelingen per provincie
Onderstaande tabel 3-1 geeft een globaal overzicht van het per provincie beschikbare instrumentarium
voor sanering en of herstructurering in de glastuinbouw. Daarbij ook in het bijzonder aandacht voor
grootschalige opgaven. Hieruit blijkt wel dat inzet en het instrumentarium en organisatievormen sterk
uiteenlopen. Dit wordt verder in de beschrijvingen per provincie hierna behandeld.
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Tabel 3-1: Globaal overzicht beschikbaar instrumentarium per provincie
Sanering
Sanering en
Grootschalige opgave herstructurering
of
verplaatsing
Gelderland

Functie
veranderingsbeleid

Limburg

Sloopregeling (€ 4/,per m2)
Saneringsregeling**
**
Ruimte voor ruimte

Noord
Brabant
NoordHolland
Zuid-Holland

Functie
veranderingsbeleid
Verplaatsingssub
sidie*
Glas voor Glas

Verplaatsingsregeling met verplaatsingssubsidie*
Projectbureau Herstructurering glastuinbouw Huissen
Angeren**
Projectbureau Herstructurering Tuinbouw
Bommelerwaard**
Subsidieregeling toekomstvisie concentratie gebieden
Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij***

Ruimte voor
ruimte
Ruimte voor
Ruimte
Glas voor Glas

Ruimte voor ruimte
TWINH regeling Greenport Aalsmeer
Ruimte voor ruimte
In het verleden Ruimte voor Ruimte in combinatie met
provinciale subsidies (FES, Nota Ruimte). Afwijken van
standaard normen bij projectaanpak.
Subsidie regeling gebiedsmakelaar,
subsidieregeling herstructurering bedrijfsterreinen.
* Functie veranderingsbeleid heeft tot doel ontstening /-glassing van het landelijk gebied en toevoeging van groen,
landschapwaarden en natuur door verevening. Beleid wordt op regio niveau uitgewerkt. Subsidie voor verplaatsing
naar concentratiegebieden in combinatie met de sloop van saneringslocatie.
** Beide project bureaus hebben middelen gekregen van Provincie Gelderland en locale overheden (gemeenten,
waterschap) voor de herstructurering van de twee glastuinbouw gebieden.
*** Tuinbouwontwikkelingsmaatschappij is opgericht door Provincie Noord Brabant en de ZLTO om doorgroei-,
vestigings- en projectlocaties te ontwikkelingen en mee te werken aan saneringsdoelstellingen.
**** Saneringsregeling wordt per tranche opengesteld en is allen van toepassing voor in kwetsbaar gebied gelegen
kassen.

3.2.1

Zuid-Holland

Zuid-Holland beschikt over het grootste areaal glas. Er zijn veel ervaringen met de toepassing van
kleinere maar ook grootschalige Ruimte voor Ruimte trajecten zoals in de gemeente Brielle, Westvoorne,
Oude Lede (Pijnacker Nootdorp), Leidschendam-Voorburg, Waddinxveen, Nieuwkoop, Duin en
Bollenstreek.
In deze trajecten gaat het om sanering van verspreide bedrijven in het buitengebied, waarbij in een
aantal situaties bedrijven hun activiteiten hebben voortgezet in een glastuinbouwconcentratiegebied
(verplaatsing). Daarnaast zijn er trajecten met de herstructurering van bestaande
glastuinbouwconcentratiegebieden zoals in de gemeente Westland. De Duin en Bollenstreek heeft een
ambitie van behoud van teeltareaal bloembollen gecombineerd met die van kwaliteit van het
buitengebied en van herstructurering.
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Figuur 3-1: In Zuid-Holland kan de
omzetting van sierteeltvollegrond ook
voor ruimte voor ruimte in
aanmerking komen.

Regeling
De provincie Zuid-Holland heeft de Ruimte voor Ruimte regeling in de Verordening Ruimte opgenomen.
De regeling evolueert nog steeds. Basis is dat de ruimtelijke kwaliteit met de toepassing van de regeling
verbeterd. In januari 2013 is de regeling op onderdelen gewijzigd met onder andere “Glas voor Glas” en
het laten vervallen van het maximum van drie woningen dat op de saneringslocatie mag worden
ontwikkeld. De provincie gaat uit van forfaitaire oppervlakte normen. Als basis geldt dat per 5.000 m2 te
saneren kas één compensatiewoning mag worden teruggebouwd. Ditzelfde geldt voor 1.000 m2
gebouwen en voor het omzetten van 2,25 ha boom- en sierteeltbestemming naar agrarisch. De regeling
is zo betrekkelijk eenvoudig. De staat en de waarde van de opstallen doet er niet toe. Bepalend is het
ruimtelijke criterium. Bij een projectbenadering voor een gebied kan van de normen via de
afwijkingsbepaling in de Verordening door Gedeputeerde Staten worden afgeweken. In dergelijke
situaties is naast de basisregeling momenteel nog een beperkte subsidie vanuit de provincie mogelijk
mits de gemeente ook een zelfde bijdrage levert. Daarnaast is sinds 2013 een bijdrage aan de gemeente
voor een gebiedsmakelaar mogelijk.
Werking van de regeling:

de regeling is gebaseerd op een ruimtelijke benadering: het gaat namelijk om het verwijderen van
een oppervlakte glas en loodsen. Dit geeft eenvoud maar wordt vanuit de waarde van bijvoorbeeld
bouwvallen als onbillijk ervaren. De regeling is voor nog goed functionerende locaties ontoereikend,
in het bijzonder als voortzetting in een duurder glasconcentratiegebied wordt beoogd;

bij grootschalige saneringen wordt in de praktijk gebruik gemaakt van de projectaanpak in
samenwerking met de provincie) waarbij afgeweken kan worden van de standaard regels (en tevens
subsidies beschikbaar werden gesteld);

het ontwikkelen van de compensatiewoningen is geëvolueerd in de regeling van in eerste instantie
aansluitend aan de kern naar de saneringslocatie. Het aanvankelijk gestelde van maximaal drie
woningen op de locatie is bij de laatste herziening in januari 2013 verlaten;

rol van de gemeenten loopt sterk uiteen van initiërend tot faciliterend. De gemeente Brielle is een
voorbeeld van een voortrekkersrol in de toepassing van ruimte voor ruimte. De gemeente heeft
hierbij de saneerders schadeloos gesteld en zelf het ontwikkelrisico genomen. De gemeente heeft
nog steeds Ruimte voor Ruimtekavels in de aanbieding;

er is een Glas voor Glas regeling sinds januari 2013. Daarmee wordt aan solitaire bedrijven die geen
uitbreidingsruimte hebben de mogelijkheid geboden om uit te breiden en

projectbenadering werkt beter dan het initiatief van eigenaren af te wachten. Hierop wordt onder
meer ingespeeld met de regeling Gebiedsmakelaar van de provincie;
Ontwikkelingen
Vanaf heden vallen er weinig subsidies meer te verwachten en zullen projecten zich zelf moeten gaan
bedruipen. De Duin en Bollenstreek heeft hierop al geanticipeerd met het verbinden van ontwikkeling
aan sanering en herstructurering waarbij alle ontwikkelingen een bijdrage leveren aan sanering en
herstructurering. Binnen de provincie is verbreding van het draagvlak aan de orde bij de herziening van
de Provinciale Structuurvisie. Daarbij is de optie aan de orde voor het verlangen van maatschappelijke
bijdragen bij ontwikkelingen (Koersnotitie Ruimte en Mobiliteit, september 2013). Ook gemeenten, zoals
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Westland, kijken naar het vragen van een bijdrage bij het toestaan van vergroting van kantoor/loods
oppervlakte boven de norm voor teeltgebieden. Visie op de gewenste toekomstige ontwikkelingen van
een tuinbouwgebied zijn uitermate belangrijk om daarop nu te anticiperen zoals hoe om te gaan met
vrijkomende bedrijfswoningen. In deze benadering wordt duidelijkheid verlangd over wat kan binnen een
bestemming en over het handhaven daarvan.
Conclusie
De Ruimte voor Ruimte regeling in Zuid-Holland heeft in vele gevallen goed gewerkt. Naast het saneren
van individuele locaties is bij de aanpak op projectbasis in meerdere gevallen een grootschalige sanering
tot stand gekomen. Daarbij zijn ook bedrijven verplaatst en hebben daarmee bij gedragen aan de
herstructurering. Bij een grootschalige aanpak is het afwijken van de forfaitaire compensatienormen en
of het inzetten van subsidies onontbeerlijk geweest. Gemeenten hebben hierbij in aantal gevallen zoals
bijvoorbeeld Brielle ook ontwikkelrisico genomen.
Er is een Glas voor Glas regeling sinds 2013 waarmee de mogelijkheid tot groei aan solitaire bedrijven
wordt geboden. Het vormen van een gebiedsfonds door de Duin en Bollenstreek laat zien dat verbreding
van het draagvlak voor het scheppen van compensatie mogelijk is.

3.2.2

Noord Brabant

De provincie Noord Brabant heeft veel solitair glas en heeft geen Ruimte voor Ruimte regeling (voor
kassen). Voor glas gelegen in kwetsbare gebieden is een sloopregeling van toepassing. De vergoeding is
gerelateerd aan de leeftijd van de kas. De sloopregeling wordt in tranches opengezet en is daarmee niet
generiek.
Ontwikkelingen
Er ontstaat nu een behoefte naar vernieuwing van het teeltareaal in de concentratiegebieden die relatief
jong zijn zoals in Drimmelen.
Er is veel aandacht voor het herbestemmen van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen in de niet
glassectoren. Daarbij wordt via functieveranderingsbeleid ingezet op de toepassing van het voor-wathoort-wat principe. Waarbij inzet voor landschappelijke inpassing worden verlangd. Deze bijdrage is
gerelateerd aan een percentage van de waardestijging die met de functiewijziging gepaard gaat.
Conclusie
De provincie zet selectief in op het saneren van verspreid glas door de saneringsregel te beperken tot
kwetsbare gebieden.
Noord Brabant heeft met de Ruimte voor Ruimte regeling voor intensieve veehouderij laten zien dat via
een centraal fonds het geclusterd ontwikkelen van de compensatiewoningen mogelijk is. Momenteel
stagneert de afzet van bouwtitels.

3.2.3

Gelderland

De glastuinbouw in Gelderland heeft haar wortels in de sierteelt. Rondom Huissen bij Nijmegen komen al
lang sierteeltbedrijven voor. De Bommelerwaard is bekend van de grootschalige chrysantenteelt. In deze
regio is ook voedingstuinbouw met onder andere champignons en aardbeien onder glas. Ook elders in de
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provincie komen verspreid glastuinbouwbedrijven voor. De provincie ondersteunt een projectmatige
aanpak in de regio’s met veel glas met het faciliteren van projectbureaus voor herstructurering van de
tuinbouw in de Bommelerwaard en rond Huissen-Angeren.
Regeling
De provincie richt zich op de concentratie van glastuinbouw en heeft daarvoor een
verplaatsingssubsidieregeling. Deze subsidie is maximaal € 1 mln en wordt opgebouwd met € 30/m2 te
slopen glas bij verplaatsing naar een concentratiegebied. De locatie die verlaten wordt, wordt gesaneerd.
Voor andere sectoren kan in het kader van het (regionaal verschillende) functieveranderingsbeleid
ontwikkeling plaatsvinden in de vorm van herbestemming en compensatie woningen of andere
bedrijvigheid. Deze woningen worden of gebundeld op de saneringslocatie in woongebouwen of nieuw
aansluitend op een bestaande dorpskern ontwikkeld. De regio’s hebben vrijheden om dit nader uit te
werken. Solitaire bedrijven mogen eenmalig maximaal 20% groeien.
Ontwikkelingen
De woning behoefte staat sterk onder druk in grote delen van de provincie. Bij het te verwachten herstel
zullen nog steeds meerdere regio’s met stagnatie of krimp van de bevolking te maken blijven houden.
Ook is er ruim aanbod van bedrijfsterrein waarmee herbestemming van voormalige agrarische
bedrijfslocaties gaat concurreren. Er vindt een bezinning plaats op het toekomstig beleid.
Conclusie
De provincie Gelderland voert een actief beleid op herstructurering door een projectmatige aanpak in
regio’s met veel glastuinbouw. Ondernemers worden met een verplaatsingssubsidie ondersteund om hun
bedrijf naar een concentratiegebied te verplaatsen. Voor toekomstbestendige ondernemingen op
ongewenste locaties blijkt dit (zeer) goed te werken.

3.2.4

Limburg

De provincie Limburg heeft ruim 900 ha glas in de provincie, waarvan het leeuwendeel, ruim 500 ha,
solitair glas is. Ruim 300 ha is gelegen in veertien concentratiegebieden delen van de. Er zijn twee
projectvestigingslocaties te weten Californië (Horst aan de Maas) en Siberië (gemeente Peel en Maas)
waarin bijna 100 ha is gevestigd. Dit zogenaamde driesporen beleid (solitair glas, concentratiegebieden
en projectvestigingslocaties) is gericht op nieuwvestiging in de twee projectlocaties. De solitaire
bedrijven kunnen alleen via Glas voor Glas uitbreiden als ze groeien boven drie hectare. Deze bedrijven
kunnen maximaal tot vijf hectare uitbreiden. In concentratiegebieden mogen alleen bestaande bedrijven
uitbreiden onder toepassing van een kwaliteitsbijdrage.
Regeling
De regeling beperkt zich nu in feite tot de Glas voor Glasregeling: met het slopen van twee m2 verspreid
glas verwerft men recht op een m2 uitbreiding van een solitair bedrijf. Om dit te faciliteren heeft de
provincie een revolving fund opgezet met een sloopregeling. Saneerders ontvangen € 4/m2 en groeiers
betalen € 8/m2 glasuitbreiding.
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Ontwikkelingen
De provincie Limburg heeft met het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) het principe van voor-wat-hoortwat. Ontwikkelende partijen dragen af aan een kwaliteitsfonds om daarmee maatregelen te bekostigen.
Door de provincie zijn hiervoor normen opgesteld. Op onderdelen, zoals nieuwvestiging agrarische
bedrijven en uitbreiding, is de formulering ”op maat”. Overheid en bedrijfsleven denken hier niet
eenduidig over. Voor glastuinbouw is dit geaccepteerd. Het bedrijfsleven staat hier achter het beleid om
nieuwe ontwikkelingen in de projectvestigingsgebieden te stimuleren. Uitbreiden elders mag dan niet
goedkoper zijn dan in de projectvestigingsgebieden.
Ingezet wordt op concentratie van de glastuinbouw. Het is aan de ondernemers hiervoor stappen te
zetten. Zij kunnen hun glas aanbieden voor de Glas voor Glasregeling. De concentratiegebieden zijn
relatief klein.
Conclusie
Het beleid zet in op nieuwe ontwikkeling in de twee projectvestigingsgebieden. De Glas voor Glas
regeling maakt het voor solitaire bedrijven mogelijk uit te breiden boven drie hectare. Er is geen
verplaatsingsregeling. Het sloopfonds biedt saneerders op korte termijn mogelijkheden om een bijdrage
te verkrijgen. Ze zijn daarbij niet afhankelijk van bedrijven die willen groeien. Toepassing van ruimte
voor ruimte met compensatiewoningen is op projectbasis wel toegepast maar is nu niet meer van
toepassing.

3.2.5

Noord-Holland

Noord-Holland, is na Noord Brabant, met bijna 1.000 ha de derde provincie met glastuinbouw. Terwijl
elders in Nederland het glastuinbouwareaal wat afneemt, groeide het areaal in 2012 in Noord-Holland
met 39 ha tomatenteelt. De glastuinbouw in de provincie kent twee kerngebieden: in het zuiden de
Greenport Aalsmeer en in het noorden de Glasdriehoek, die bestaat uit drie concentratiegebieden: het
Altongebied bij Heerhugowaard, Grootslag in West-Friesland en Agriport A7 in de Wieringermeer.
In het Altongebied zijn zowel sierteelten als glasgroenten belangrijk, terwijl in Grootslag en Agriport A7
de glasgroenten dominant zijn. Het gebied de Heemskerkerbinnenduin bevindt zich als satelliet ten
westen van Heemskerk.
Regelingen
De Ruimte voor Ruimte regeling is voor de gehele provincie beschikbaar. Deze kan door gemeenten
worden ingezet voor het opruimen dan wel verplaatsen van glasopstanden. Kenmerkend voor de regeling
is dat deze op exploitatiebasis (compensatie van kapitaalverlies) is en niet gebaseerd is op vaste
oppervlakte normen. Voorts onderscheid de regeling een verplaatsingsregeling. Bedrijven die verplaatsen
kunnen de meer investering gedeeltelijk gecompenseerd krijgen. De compensatie is gecorrigeerd voor de
te verwachten opbrengsten uit ontwikkeling.
Voor de herstructurering van de glastuinbouw in Alton zijn in 2012 middelen ingezet voor het maken van
een business case. De business case moest uitwijzen hoe er middelen en/of instrumenten kunnen
worden gecreëerd.
Voor de Greenport Aalsmeer is het TWIN-H programma herstructurering glas met € 10 miljoen tot 2025
gereserveerd.
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Ontwikkelingen
In Greenport Aalsmeer ligt nog veel verspreid en verouderd glas. De gemeenten Aalsmeer en
Amstelveen hebben nog weinig ervaring met Ruimte voor Ruimte. Op de aanpak moet nog beleid
ontwikkeld worden. De gemeente Aalsmeer heeft twee locaties, Uiterweg (verouderd trekheester gebied)
en de Bachlaan, in studie. De gemeente Uithoorn is gestart met Ruimte voor Ruimte en heeft inmiddels
twee overeenkomsten gesloten en er zitten nog meer overeenkomsten in de pijplijn. Uithoorn kiest daar
waar op de saneringslocatie niet ontwikkeld kan worden, voor ontwikkeling op clusterlocaties. Dit maakt
het traject wel gecompliceerder, zowel financieel als organisatorisch.
Naast glastuinbouw wordt ook door andere sectoren, zoals melkveehouderij, gebruik gemaakt van de
regeling Ruimte voor Ruimte. De variant met de verplaatsingsregeling maakt het voor bedrijven
interessant om bij het opschalen een meer geschikte locatie voor het bedrijf te ontwikkelen. Het
benodigd aantal compensatie woningen is soms fors (casus Schagen melkveebedrijf: het bedrijf verlaat
twee locaties hetgeen 15 woningtitels vergt). De business case Alton focust voor de herstructurering op
het inplaatsen van solitaire bedrijven. De bekostiging hiervan, zo wordt voorgesteld, is om dit ondermeer
te doen met Ruimte voor Ruimte. Daarnaast worden maatregelen voorgesteld om het telen binnen Alton
aantrekkelijker en duurzamer te maken dan op solitaire locaties. Hierbij gaat het ondermeer om de CO2
voorziening en energiemanagement.
Vanuit de ruimtelijke kwaliteit gezien worden bezwaren geuit over het grote aantal woningen dat in het
buitengebied ontwikkeld zou kunnen gaan worden. Vanuit de brancheorganisatie wordt de ontwikkeling
van burgerwoningen in het buitengebied als minder wenselijk gezien. Het kan de bedrijfsontwikkeling
van de overblijvende bedrijven hinderen. Gepleit wordt daarom ook het centraal ontwikkelen van de
compensatiewoningen te bevorderen. Ook gemeenten zien conflicten met het vraaggestuurd bouwen.
Figuur 3-2: Overzicht agrarische
activiteiten noordelijk gedeelte van
Noord-Holland

Conclusie
De Noord-Hollandse Ruimte voor Ruimte regeling voorziet in maatwerk voor de saneerder en voor de
verplaatser van zijn bedrijf.
Het instrument kan daarmee bijdragen aan de herstructurering: enerzijds dat solitaire bedrijven kunnen
verplaatsen naar een concentratie gebied en anderzijds dat deze bedrijven mede zullen kunnen bijdragen
aan de revitalisering van een concentratiegebied. Dit kan leiden tot een grote behoefte aan compensatie
woningen. Het ontwikkelen van compensatiewoningen op de saneringslocatie roept vragen op zowel
vanuit het gemeentelijk woningbeleid, de sector als vanuit het landschap.
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4

Analyse en afweging

Uit het voorgaande blijkt dat er behoefte is aan sanering en herstructurering van bedrijven en gebieden.
Het instrument Ruimte voor Ruimte speelt met haar varianten zoals Glas voor Glas ook in de andere
provincies een voorname rol. Gelderland kent als enige provincie een verplaatsingssubsidie regeling wat
ook helpt om bedrijven naar glasconcentratiegebieden te verplaatsen. De provincie Noord Brabant
beperkt zich tot een sloopregeling van bedrijven in landschappelijk kwetsbare gebieden. De
uiteenlopende varianten bij de toepassing van Ruimte voor Ruimte en andere instrumentarium worden
hier vervolgens kwalitatief behandeld.

Afweging instrumentarium
De Ruimte voor Ruimte regeling is primair ontworpen als instrument om de landschappelijk kwaliteit in
het buitengebied te verbeteren. Het instrument is niet ontworpen om economische processen te sturen
of te beïnvloeden. De effecten op sanering en of herstructurering zijn dan ook secundair. Zoals uit de
voorgaande inventarisatie is gebleken wordt het instrument op uiteenlopende wijze toegepast. Naast
Ruimte voor Ruimte in al haar schakeringen komen andere instrumenten naar voren die een rol spelen
bij de sanering en of herstructurering van glastuinbouw en of andere agrarische sectoren.
In tabel 4.1 wordt een overzicht gegeven van de verschillende instrumenten die een rol spelen bij
saneren en herstructurering van onder andere glastuinbouw. Per instrument wordt de effectiviteit weer
gegeven voor de thema’s sanering, herstructurering, landschap en woningmarkt. Met + (positief) , 0
(neutraal), - (negatief) wordt per instrument en per thema de effectiviteit weergegeven.
Bijvoorbeeld bij vaste oppervlakte normen in de Ruimte voor Ruimteregeling (instrument 1a in de tabel)
zal de regeling vooral goed werken voor stoppers. Voor verplaatsers en herstructureerders zal de
compensatie meestal te laag zijn om voldoende stimulans te zijn. Daarom voor sanering een dubbele ++
en voor herstructurering + . Het zal een bijdrage leveren aan het landschap dus daar ook ++. Het effect
op woningmarkt is aanwezig en gelet op de extra druk negatief gewaardeerd met -.
Ruimte voor Ruimte op exploitatiebasis met verplaatsing geeft extra stimulansen voor “duurdere”
bedrijven in het buitengebied om mee te doen. Ook de verplaatsing wordt in de compensatie
meegenomen en scoort daarom voor sanering en herstructurering maximaal ++++
Het effect op de woningmarkt laat zich hier extra voelen met meer compensatiewoningen en daarom --De Gelderse verplaatsingssubsidie (instrument 3) scoort hoog voor de herstructurering. De Glas voor
Glas regeling levert een bijdrage aan sanering en een bescheiden bijdrage aan de herstructurering.
Indien als voorwaarde voor herstructurering wordt gesteld verplaatsing naar een concentratiegebied dan
levert Glas voor Glas geen bijdrage aan herstructurering. Glas voor Glas heeft geen effect op de
woningmarkt. Het biedt kansen voor goede solitaire bedrijven die minder baat hebben bij de
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voorzieningen in een concentratiegebied om te groeien op locaties waar dat ruimtelijk aanvaardbaar is.
Bedrijven die geen perspectief hebben kunnen met Glas voor Glas goed gesaneerd worden. Daarmee
biedt dit instrument in maatwerk kansen voor landschap en sector.
Notabene dit betekent dat scores vooral per instrument geïnterpreteerd moeten worden. Interpretatie
per thema van de scores geeft de mogelijkheden aan per instrument. Daar hoort bij betrokken te worden
wat en wanneer en hoeveel het instrument kan bijdragen. Bijvoorbeeld onteigening scoort goed op
herstructurering in van een concentratiegebied. Per concentratiegebied zal de behoefte aan de inzet van
het onteigeningsinstrument sterk uiteenlopen.
Beknopt per instrument een korte aanduiding waar deze wordt toegepast of een optie is:
1. Ruimte voor Ruimte met de varianten met vaste normen zoals Zuid-Holland, op exploitatie basis
zoals in Noord-Holland en op Glas voor Glas (Zuid-Holland en Limburg);
2. sloopregeling Noord Brabant en als onderdeel van de Glas voor Glas regeling in Limburg. In
beide gevallen is er vanuit de provincie gezorgd voor een fonds. Opzet is dat dit fonds later uit
ontwikkeling weer wordt aangevuld;
3. verplaatsingssubsidie Provincie Gelderland. Deze subsidieregeling werkt in tranches. De
middelen worden niet aangevuld uit ontwikkeling. Heeft daarom geen effect op de woningmarkt.
Voorwaarde is verplaatsing naar concentratiegebied. Bedrijven die willen groeien bij verplaatsing
moeten ander glas verzamelen. Hiermee wordt bevorderd dat kleine glaslocaties ook worden
opgeruimd. Hiervoor is een website voor ‘sprokkelglas’ opgezet dat aanbod en vraag bij elkaar
brengt;
4. centrale ontwikkel locaties in combinatie met regionale uitwerking bijvoorbeeld Duin en
Bollenstreek, Ruimte voor Ruimte aanpak in Noord Brabant, inzet van de gemeente Uithoorn.
De variant in uitvoering dubbellint toestaan komt vaker voor in Zuid Holland b.v. Oude Lede,
polder Bloemendaal;
5. regio aanpak in de Bommelerwaard, Huissen-Angeren en Duin en Bollenstreek. Vanuit een visie
voor regio inclusief sector is invulling voor een passende projectorganisatie. Voor de
Bommelerwaard gaat het om een gemeenschappelijke regeling van gemeenten, waterschap en
provincie. In de Duin en Bollenstreek hebben zijn de gemeenten met elkaar aandeelhouder van
de Greenport Ontwikkelings Maatschappij BV (GOM);
6. handhaving wordt door diverse partijen genoemd, onder andere gemeente Westland.
Onvoldoende handhaven leidt tot alternatief gebruik en niet het zoeken naar gebruik binnen de
sector. Door te handhaven zullen eerder passende keuzes worden gemaakt en daarmee sanering
ook een optie zijn. Het zal vooral verrommeling voorkomen;
7. herbestemming van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen zit in het
functieveranderingsbeleid van de provincie Gelderland. Daarbij kan het gaan om van een
voormalig agrarisch bedrijfsgebouw een woongebouw te maken maar ook om een recreatieve of
een andere bedrijfsmatige functie hierbij onder te brengen. Dit geeft dan minder druk op de
woningmarkt;
8. het gebiedsfonds met bijdragen vanuit alle ontwikkelingen is bij uitstek ingevuld in de Duin en
Bollenstreek met haar Greenport Ontwikkelings Maatschappij. Bij het onttrekken van bollengrond
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voor uitbreiding bedrijfsterrein, bouwblok in het buitengebied, woningen dient een afdracht aan
de GOM te worden gedaan. Eigenaren die slopen van loodsen, kassen, bollengrond verbeteren
van klasse II naar I kunnen een compensatie uit het fonds van de GOM ontvangen;
9. onteigening wordt genoemd in de gereedschapskoffer van Greenport Holland voor
herstructurering. De gemeente Westland onderzoekt de implementatie voor het
herstructureringsopgaven. Voor optimale inrichting van een concentratiegebied kan het soms
nodig zijn dat een eigenaar van een kleine tussenliggende kavel gedwongen moet worden tot
medewerking;
10. stallingsfonds is de inzet van Rabobank en LTO voor het financieren van schuifruimte in een
concentratie gebied. De gevraagde garantie van de Rijksoverheid lijkt er niet te komen. Het
beoogde instrument richt zich vooral op herstructurering van concentratiegebieden daarom
weinig effect voor sanering en landschap.
Tabel 4-1:Overzicht van instrumentarium en indicatie van effecten op sanering, herstructurering,
landschap en woningmarkt.

Instrument
1. Ruimte voor ruimte
a. Vaste oppervlakte
normen
b. Exploitatie basis
c. Exploitatie met
verplaatsing
d. Glas voor glas
2. Sloopregeling/subsidie
3. Verplaatsing subsidie
4. Centrale compensatie
locatie
a. Dubbel lint toestaan
5. Regio benadering
6. Handhaving op
bestemming
7. Herbestemmen andere
functies
8. Gebiedsfonds; elke
ontwikkeling levert een
bijdrage
(kwaliteitsmenu)
9. Onteigening (in
concentratie gebied)
10. Stallingsfonds

sanering

herstructurering

landschap

woningmarkt

++

+

++

-

+++
++++

++
++++

++
++

----

++
+++
++++
++

+
+/+++++
++

+
++++
+++
++++

0
0
+-

++
++++
+++

++
++++
+

+++++
+++

++
+

+++

+

+-

++

+++

+++

++

+++

+-

++++

+-

0

+-

++++

+-

0
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Betekenis voor Noord-Holland

Coevorden - Een melkveehouder uit
Dalen wil zijn bedrijf uitbreiden van 500
naar 1.900 stuks melkvee.
Bericht Boerderij, 18 oktober 2013

Uit het overzicht blijkt het volgende:
1. dat de huidige Ruimte voor Ruimte regeling op exploitatiebasis met verplaatsingsregeling goed
scoort op herstructurering. Met deze opzet wordt de vermogensschade gecompenseerd en
bestaat een tegemoetkoming in de verplaatsingskosten vanwege meer investeringen. Andere
Ruimte voor Ruimteregelingen zoals met vaste oppervlakte normen in Zuid-Holland gaan daar
minder ver in en geeft minder perspectief op verplaatsing van een solitair bedrijf naar een
concentratiegebied. Het effect op de woningmarkt is een keerzijde omdat het tot meer
compensatiewoningen kan leiden. De effecten zijn afhankelijk van de aanpak bijvoorbeeld al dan
niet geclusterd ontwikkelen en afhankelijk van de regio. Beneden het Noordzee Kanaal heeft een
aanmerkelijk grotere behoefte aan woningen dan de regio daar boven;
2. het instrument onteigening scoort ook goed voor herstructurering maar heeft naar verwachting
een beperkt effect op het totaal. Het en moet daarom in samenhang met ander maatregelen bij
de herstructurering van een glastuinbouwgebied worden betrokken;
3. tot op heden worden trajecten voor sanering en herstructurering overwegend op gemeentelijk
niveau opgepakt. Het oppakken als regio wordt als een zoekrichting gezien.
4. de combinatie van verbreding van het aantal compensatiedragers (instrument 8) met een
verplaatsingssubsidie (instrument 3) naar een duurzaam glasconcentratiegebied biedt zowel
voor de glastuinbouwsector als voor het landschap veel perspectieven. Verbreed ruimte voor
ruimte naar meer compensatiedragers dan woningen in het buitengebied
5. het clusteren van compensatie woningen is niet alleen winst voor het landschap maar ook voor
de agrarische sector en de toekomstige bewoners van de woningen.
6. bij de beleidsontwikkeling is het goed om in beeld te hebben dat bedrijven en de sector
veelvormig is, en geen baat hebben bij een standaard recept. Het bekende maatwerk, maar dan
wel passend bij de strategie voor sector en regio
7. voor verduurzaming van de glassector wordt in het algemeen ingezet op duurzame concentratie
van glastuinbouwbedrijven, dit onder andere vanwege ruimte, energie, CO2 voorziening, water,
enzovoorts. Hierop is ook de studie voor Alton gestoeld. De intensiteit hierop loopt uiteen in de
diverse provincies. Een regiobenadering met betrokkenen op een gedeelde visie is van groot
belang om stappen te kunnen zetten;
8. naast de glastuinbouw zijn er ook vragen naar de toepassing van Ruimte voor Ruimte uit de
melkveehouderij, akkerbouw en andere sectoren. In de melkveehouderij en ook wel in de
akkerbouw is een trend naar schaalvergroting van bedrijven gaande. Het verbinden van
ontwikkeling van nieuwe en vergroting van bestaande locaties met het saneren van de
verouderde locaties is van belang. Hiermee kan verrommeling van vrijkomende bedrijfslocaties
worden voorkomen.
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5

Conclusies en aanbevelingen
Conclusies

Uit de inventarisatie blijkt dat de benadering van de glastuinbouw zowel in visie als in het faciliteren van
sanering en herstructurering van provincie en regio tot regio sterk uiteenloopt. Evenzo kent de inzet en
de intensiteit van toepassing van instrumentarium voor sanering en herstructurering een grote variatie.
Het instrument Ruimte voor Ruimte met compensatie uit woningen heeft nog een grote rol van betekenis
in de provincies Zuid- en Noord-Holland tot het niet (meer) beschikbaar zijn in de provincie Limburg.
De volgende lijnen vallen te onderkennen:
1. de sectoren glastuinbouw maar ook melkveehouderij en opengrondsteelten blijven veranderen en
de schaalvergroting zal verder doorzetten. Herstructurering en sanering blijven actueel en van
groot belang voor een gezonde ontwikkeling van de sectoren;
2. er is geen behoefte aan meer glasareaal maar wel aan verbetering van de kwaliteit van het
huidige areaal. Productiviteit per oppervlakte eenheid, deels door dubbel grondgebruik, neemt
nog verder toe. Dit zet in combinatie met opgaven van verduurzaming extra op de behoefte aan
herstructurering;
3. in het algemeen wordt door de provincies ingezet op clustering van glas in concentratie gebieden.
De inspanningen er voor lopen sterk uiteen. Hetgeen blijkt uit het beschikbare instrumentarium.
De provincie Gelderland past succesvol een verplaatsingssubsidie toe om daarmee het
bedrijfsleven / ondernemerschap te laten co-investeren in de ruimtelijke kwaliteit. Andere
provincies doen dat niet. Noord-Holland onderscheidt zich met een verplaatsingsregeling in haar
Ruimte voor Ruimte regeling hetgeen een stimulans kan geven voor verplaatsing naar een
concentratiegebied;
4. inzet op sanering van glas in het buitengebied blijkt meer een maatwerk benadering te worden in
plaats van de inzet van alles weg naar een selectieve benadering.
Instrumentarium voor landschapsverbetering loopt uiteen van een sloopregeling voor glas in
kwetsbare gebieden zoals in de provincie Noord Brabant tot Glas voor Glas in de provincie ZuidHolland, waarbij nog groei van solitaire bedrijven onder voorwaarden mogelijk is.
5. Ruimte voor Ruimte gebaseerd op compensatie woningen kent alternatieven.
De provincies Zuid- en Noord-Holland hebben de Ruimte voor Ruimte regeling met compensatie
vanuit woningontwikkeling. De provincies Limburg, Noord Brabant en Gelderland hebben geen
Ruimte voor Ruimte regeling maar wel beleid voor Vrijkomende Agrarische Bedrijfsgebouwen wat
vergelijkbaar is qua doel;
6. de markt van compensatiewoningen heeft last van de crisis op de woningmarkt. In
krimpgebieden laat zich dit extra voelen. Dit zet de toepassing voor het realiseren van middelen
voor sanering en herstructurering onder druk. Voor krimp gebieden zal dat blijven consequenties
hebben;
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7.

de ontwikkeling van clusterlocaties voor compensatiewoningen biedt meer perspectief. Dit komt
doordat de landschappelijke kwaliteit beter geborgd kan worden en het beter past bij de wensen
van sector en woonconsumenten. Het vraagt wel meer organisatie van betrokken partijen;
8. er zijn succesvolle voorbeelden van een meer regionale aanpak zoals in Gelderland met de
aanpak voor Huissen-Angeren en de Bommelerwaard en de Duin en Bollenstreek in Zuid-Holland;
9. verbind ontwikkeling en sanering met elkaar in het buitengebied. Daarmee ontstaan meer
compensatiedragers voor de sanering met de inzet van de Ruimte voor Ruimte regeling. Het
betekent het verruimen van de regeling naar Glas voor Glas naar Glas voor Bedrijf, Glas voor
Stal, Stal voor Stal). Behoudt hiermee Ruimte voor Ruimte als een waardevol instrument voor
sturing op kwaliteit van het landelijk gebied. Tevens ontstaat in deze benadering een meer
evenwichtige benadering van de sectoren die in het buitengebied actief zijn.
Zonder aanpassing, dreigt de toepassing van Ruimte voor Ruimte in regio’s met een afnemende
woningbehoefte geen toepassing meer te kunnen vinden en daarmee tot stilstand te komen en
10. een integrale benadering per regio is van belang zowel naar de herstructurering als naar het
ontwikkelen en inzetten van instrumentarium. Naast Ruimte voor Ruimte zijn diverse
instrumenten van betekenis zoals handhaving op bestemmingen, mogelijkheid tot onteigening en
nieuwe financieringsvormen van de grond voor tuinbouwbedrijven.

Aanbevelingen
Op grond van onze inventarisatie zowel binnen als buiten de provincie Noord-Holland komen we tot de
volgende aanbevelingen voor de provincie Noord-Holland. De huidige Ruimte voor Ruimte regeling van
de provincie Noord-Holland biedt in combinatie een goed vertrekpunt voor sanering en herstructurering.
Vanuit de inventarisatie van ervaringen en analyse komen we tot de volgende aanbevelingen met
betrekking instrumentarium waaronder verbetering van de effectiviteit van Ruimte voor Ruimte:
1. verbindt in de Ruimte voor Ruimte regeling ontwikkeling en sanering in het buitenbied en schep
daarmee meer compensatie mogelijkheden. Dit betekent dat de regeling minder afhankelijk wordt
van compensatiewoningen. Dus inzet op Glas voor Bedrijf, Glas voor Stal, Stal voor Stal e.d.;
2. Het is hierbij praktisch om te komen tot een gebiedsfonds of vereveningsfondsen. Ontwikkelingen
in het buitengebied kunnen dan, naast bijvoorbeeld subsidie, bij gaan dragen aan het
gebiedsfonds om daarmee sloop, sanering en verplaatsing (herstructurering) te financieren;
3. de inzet van subsidies kan herstructurering ondersteunen. Zie hierbij als voorbeeld de
verplaatsingssubsidie van de provincie Gelderland;
4. overweeg selectiviteit bij de inzet op volledige sanering van glas en andere vrijkomende
agrarische bedrijfsgebouwen. Prioriteitstelling kan toegepast worden voor sanering in
bijvoorbeeld kwetsbare gebieden. Herbestemming van de agrarische locatie voor een andere
bedrijfsfunctie;
5. overweeg de regeling uit te breiding van solitair glas toe te staan waar dat kan met Glas voor
Glas;
6. kies voor een integrale benadering van visie op sector in de regio, doelen en inzet van
instrumentarium. Overweeg daarbij het instrumentarium selectiever in te zetten. Is verplaatsing
van een bedrijf ten kosten van veel compensatie op voorhand de beste keuze? Afweging moet er
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zijn vanuit een gebiedsplan. Kan in bepaalde situaties Glas voor Glas voor een bepaald solitair
bedrijf niet een effectievere keuze zijn zowel voor bedrijf als voor het landschap. Het laatste bij
een integrale afweging;
7. overweeg het selectiever inzetten van de regeling. beperking tot tegemoetkoming in sloopkosten
(sloopregeling) als geen herstructurering of een beperkt landschappelijk belang wordt gediend;
8. kijk kritisch naar waarderingsgrondslagen bij de toepassing van Ruimte voor Ruimte. Wat geen
waarde meer heeft kan geen waarde krijgen via Ruimte voor Ruimte. Voorkom dat Ruimte voor
Ruimte een model wordt om verliezen en tegenvallers te compenseren;
9. zet in op clustering van locaties voor compensatie woningen nabij of in bestaande kernen.
Hiermee worden belangen gediend van zowel ruimtelijke kwaliteit, de behoefte aan
(woon-)functies, voorkomen van conflicten tussen woonfuncties en de (toekomstige) ontwikkeling
van agrarische bedrijven in het buitengebied;
10. biedt als provincie de gemeentes de subsidiemogelijkheid aan voor het aantrekken van een
Gebiedsmakelaar die met kennis van de sector, de regeling hierbij de gemeente en
initiatiefnemers van ruimte voor ruimte kan ondersteunen;
11. handhaving en een duidelijk optreden van de gemeente zijn van grote betekenis om bij
vrijkomend bedrijfs-/productielocaties die buiten het agrarische gebruik raken, de juiste
handelswijze bij de eigenaren op te roepen. In het algemeen wil men wel verantwoordelijkheid
nemen maar men wil ook zien dat er op wordt gehandhaafd: Ruimte voor Ruimte is niet en mag
niet de oplossing zijn om illegaal gebruik en of bebouwing te beëindigen en
12. zorgvuldigheid in de communicatie over Ruimte voor Ruimte. Het is niet op voorhand een recht
van de provinciale Verordening Ruimte dat de gemeente moet toepassen maar een faciliteit die
geboden wordt met daarbij gestelde randvoorwaarden. Zet in op het realiseren van win win
situaties voor het publieke en het private belang.
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Bijlagen
1

Begeleidingscommissie

Samenstelling begeleidingscommissie
drs. M.J.H. Heck
drs. K.R. Meijer
drs. I. Soldaat
J. Tjarks MSc.
ir. P. Graven
ir. D. Lieuwen
ing. B. Scholten
ir. C. Moerman

Projectleider onderzoek ruimte voor ruimte
Projectleider ruimte voor ruimte
Planeconoom, lid expertteam ruimte voor ruimte
Stedenbouwkundige, lid expertteam ruimte voor
ruimte
Sectie Economie en Landbouw; agenda lid
Sectie Economie en Landbouw; agenda lid
Agrimaco, uitvoering
Agrimaco, uitvoering
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2
Naam

Informanten

Organisatie

functie

bezoek

Santen & Gasille makelaars te
Naaldwijk
Gemeente Pijnacker Nootdorp
Gemeente Drimmelen
Provincie Noord Brabant
Instituut Bouwrecht

makelaar
beleidsmedewerker vastgoed
beleid ruimtelijke ordening
projectleider glastuinbouw
hoogleraar, senior stafmedewerker

1
1

S.

Abma

R
P.
G.J.
A.

Bakhuizen
Bastiaansen
Beentjes
Bregman

E.
B.

Bruins
Cozijnsen

Gemeente Heerhugowaard
Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord

beleidsadviseur
directeur

K.

Demacker

Provincie Limburg

beleidsmedewerker agrarisch zaken

J.
K.
A.
H.

Driessen
Duijvestein
Essen
Groenewegen

Rabobank regio Schiphol
LTO Glaskracht Westland
Gemeente Heerhugowaard
Westland

rayondirecteur Aalsmeer-Uithoorn
meldpunt herstructurering / vertrouwenspersoon
beleidsadviseur stadsontwikkeling
gebiedsbemiddelaar Poelzone

1

Grunstra
Hendriks
Heuijerjans

Rabobank Alkmaar en
Rabobank Nederland
Gemeente Horst

1
1

1

van

R.
C.
T.
D.

van der

Hoeven

Gemeente Westland

manager agrarische bedrijven
sectormanager Tuinbouw Rabobank Nederland
beleidsmedewerker ruimtelijke
ontwikkeling/tuinbouw sanering
juridisch specialist ruimtelijke ontwikkeling

J.
A.
R.
W.

van der

van de

Knaap
Kogeler
Kouch
Lagemaat

LTO Glaskracht Westland
Gemeente Heerhugowaard
Gemeente Nieuwkoop
Gemeente Uithoorn

voorzitter sectie Westland
beleidsadviseur ruimtelijke ordening
beleidsmedewerker Ruimtelijke Ordening
allround adviseur RO

L.

van der

Leij

Gemeente Aalsmeer en
Amstelveen
Gemeente Lingewaard/
projectbureau Huissen Angeren

Greenport adviseur
Projectmedewerker Herstructurering Glastuinbouw
Huissen Angeren

combi

tel/
mail
1

workshop

1
1
1
1

1
1
1

1
1
1
1
1
1

E.

Luggenhorst

1

P.
M.
A.
M.

Meester
Meijer
Mooij
Mulder

Rabobank regio Schiphol
Provincie Gelderland
LTO Noord Noord-Holland
Economisch Instituut voor de
Bouw (EIB)

accountmanager Bedrijven
adviseur regio Stedendriehoek
secretaris
senior onderzoeker/programmaleider

1

J.H.

Oomen

Van Hoven en Oomen

rentmeester/onteigeningsadviseur te Bruchem

1

1
1
1
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J.

Overtoom

Bouwend Nederland

regiomanager Regio Randstad Noord

1

J.

Paasman

Gemeente Schagen

1

Pagee

Gemeente Ridderkerk

strategisch beleidsmedewerker Ruimtelijk
Ordening
intergemeentelijk projectleider sanering
Glastuinbouw Deltapoort

Pieters
Roobol
Ruiter
Schouten

Provincie Gelderland
Samenwerkingsorgaan Hoeksche
Waard
LTO Glaskracht
ABN Amro bank te Uithoorn

Schuit

Gemeente Westland

Smit

Polder Bloemendaal (gemeente
Waddinxveen)

R.

Spronk

Gemeente Pijnacker Nootdorp

projectmanager

J.

Stolze

Rabobank 3B hoek te
Bergschenhoek
Gemeente Asten

manager agriteam

Limburgse Land- en
Tuinbouwbond
Gemeente Heerhugowaard
Ontwikkelingsbedrijf NoordHolland Noord

beleid grond en milieu

Vosse
Waaij
Wesseldijk
Willems

Gemeente Heerhugowaard
NVM
Gemeente Voorst
Gemeente Venlo

beleidsadviseur
voorzitter afdeling agrarisch NVM
senior landelijk gebied
glastuinbouw Maasdal Velden

1

Zuiderwijk
Zwart
Zwollo

Provincie Zuid-Holland
GOM Duin en bollenstreek
Gemeente Heerhugowaard

afdeling Ruimte, Wonen en Bodem
directeur
afdeling omgevingsvergunning

1
1

E.

van

K.
M.
H.
J.

de

B.
H.

M.

van der

van

Tienen

B.

Vergoossen

H.
D.

Visscher
Vlaming

I.
A.
J.
H.
J.
O.
I.

van der

beleid
senior medewerker economische zaken
ruimtelijke ordening modernisering teeltareaal
relatiemanager agrarisch
juridisch medewerker team ruimtelijk juridische
zaken
vertrouwenspersoon

1
1
1
1
1
1
1
1
1

beleidsmedewerker ruimtelijke
ontwikkeling/stedenbouwkundige

1
1

stedenbouwkundige
project

1
1
1
1
1

1
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3

Visies en werkwijzen met het instrument ruimte voor ruimte

De te onderscheiden informanten zijn geclusterd naar regio per provincie. Hiervoor zijn buiten NoordHolland de grootste glasprovincies genomen Zuid-Holland, Noord Brabant, Gelderland en Limburg.
Per provincie zijn ook enkele gemeente en of regio’s benaderd die over een aanzienlijk areaal
glastuinbouw beschikken.
Voorop staan de provincies bij het beleid en regelgeving voor de toepassing van ruimte voor ruimte. De
gemeenten geven al dan niet in regionale samenwerking invulling aan het beleid en maken de realisatie
van concrete initiatieven mogelijk.
Private partijen zijn zowel de eigenaren van de te saneren locaties en hun brancheorganisaties (onder
andere LTO), de partijen die belang hebben in de ontwikkeling van de Ruimte voor Ruimte locaties als
wel de partijen die diensten verlenen. Van deze laatste categorieën zijn onder andere benaderd banken
(centraal als regionaal), agrarische makelaars, Bouwend Nederland, Economisch Instituut voor de Bouw
(EIB).

Provincies en gemeenten
Het onderzoek heeft zich gericht op de provincies Zuid-Holland, Noord Brabant, Gelderland en Limburg.
Met vertegenwoordigers uit de provincies Gelderland, Noord Brabant en enkele gemeente is een
workshop georganiseerd. In eerste instantie is de aandacht uitgegaan naar de regio’s buiten NoordHolland. Om de problematiek te ervaren en de ervaringen elders te kunnen koppelen zijn enkele
gemeenten in Noord-Holland in het onderzoek betrokken.

3.1.1

Figuur 3-1:Polder Bloemendaal tussen
Gouda en Waddinxveen. De provincie
maakt hier met subsidie en de ruimte
voor ruimte herstructurering mogelijk.

Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland heeft de Ruimte voor Ruimte regeling in de Verordening Ruimte opgenomen.
De regeling evolueert nog steeds. Basis is dat de ruimtelijke kwaliteit met de toepassing van de regeling
verbeterd. In januari 2013 is de regeling op onderdelen gewijzigd met onder andere ‘Glas voor Glas’, het
laten vervallen van het maximum van drie woningen dat op de saneringslocatie ontwikkeld mag worden
ontwikkeld. De provincie gaat uit van forfaitaire oppervlakte normen. Als basis geldt dat per 5.000 m2 te
saneren kas één compensatiewoning mag worden teruggebouwd. Naast gebouwen geldt de regeling ook
voor het omzetten van 2,25 ha boom en sierteeltbestemming naar agrarisch. De regeling is zo
betrekkelijk eenvoudig. De aard en waarde van de opstallen doet er niet toe. Bepalend is het ruimtelijke
criterium. Ervaren wordt dat er in bepaalde situaties de regeling voor de initiatiefnemer zeer voordelig
uitkwam. Bij een projectbenadering voor een gebied kan van de normen door Gedeputeerde Staten
worden afgeweken. In dergelijke situaties is naast de basis regeling een aanvulling in de vorm van
subsidie aanwezig. Momenteel is nog een beperkte subsidie vanuit de provincie mogelijk mits de
gemeente ook eenzelfde bijdrage levert. Daarnaast is sinds 2013 een bijdrage aan de gemeente voor een
Gieds makelaar mogelijk.
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Ervaringen:

ruimtelijke kwaliteit vraagt veel aandacht in het voortraject van een project. Provincie wil voorkomen
dat in een later stadium geschillen ontstaan. Het objectiveren van ruimtelijke kwaliteit is lastig en
maakt procedures zoals bij de Raad van State onvoorspelbaar;

Glas voor Glas staat nog in de kinderschoenen. Enige ervaring is er in de Duin en Bollenstreek;

de huidig regeling voor het omzetten van vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen kan Ruimte voor
Ruimte ondermijnen. Dit is vanwege de grote behoefte aan compensatiewoningen die met opschaling
van de sectoren kan ontstaan ;

de regeling op exploitatiebasis van Noord-Holland wordt wel als eerlijker ervaren. Tot op heden heeft
het ruimte aspect voorop gestaan en

er is geen verplaatsingsregeling.
In de Koersnotitie Ruimte en Mobiliteit (Provinciale Staten 11 september 2013) is opgenomen dat bij
ruimtelijke ontwikkelingen in het buitengebied gekeken kan worden naar het vragen van een
maatschappelijke bijdrage.
Deltapoort (gemeente Ridderkerk, Zwijndrecht, Hendrik Ido Ambacht, Barendrecht)
Vanuit de gebiedsvisie voor het Deltapoort gebied wordt ingezet op sanering van verspreid glas. Hierbij
bestaat de mogelijkheid dat bedrijven willen verplaatsen binnen de regio of daarbuiten. Er zijn voor
verplaatsers geen extra middelen. In de huidige plannen wordt uitgegaan van ontwikkeling van de
woningen op de oude glaslocatie. Tot 2016 wordt ingezet op ongeveer 35 tot 45 woningen.
Ervaren wordt dat de eigenaren terughoudend zijn in het nemen van initiatief. Met behulp van de
provincie zijn middelen vrijgemaakt om beeldkwaliteitsplannen te ontwikkelen voor de locaties.
Ruimtelijk wordt het als een grote opgave gezien of de woningen verantwoord ingepast kunnen worden.
Met de huidige kennis lijkt er een voorkeur te ontstaan om te clusteren. Voorts is een aandachtspunt wat
met de voormalige glasgrond gaat gebeuren. Ontstaat hier niet een nieuwe bron van verrommeling.
Herbestemming van vrijkomende bedrijfsgebouwen is incidenteel mogelijk.
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Duin en bollenstreek en de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM )
De gemeenten in de duin en bollenstreek hebben een vanuit de Intergemeentelijke Structuurvisie
Greenport Duin- en Bollenstreek (ISG) gekozen voor een beleid dat kiest voor behoud van
bloembollenteeltareaal, herstructurering en te investeren in ruimtelijke modernisering. Als
instrumentarium heeft men ondermeer de beschikking over Greenportwoningen en
bollengrondcompensatieregeling. Alle ruimteontwikkelingen zijn in beginsel op “slot” gezet om
vervolgens op basis van de ISG visie (in de praktijk met de GOM ) plannen te realiseren die leiden tot het
opruimen van verrommeling, willekeur in ontwikkeling tegen gaan en herstructurering en
kwaliteitsverbetering van teeltareaal te realiseren. Dit betekent dat een saneerder een vergoeding kan
krijgen van de GOM. Echter een bedrijf dat bouwvlak en of bebouwing wil uitbreiden doet een afdracht
aan de GOM alvorens bestemmingswijziging kan plaatsvinden.
De Greenportwoningen worden op geclusterde locaties ontwikkeld. De betrokken gemeenten maken met
deze locaties mogelijk dat de GOM fondsen verkrijgt om haar doelen te realiseren. Naast het kopen van
een bouwtitel van de GOM bestaat de mogelijkheid in beperkte mate Ruimte voor Ruimte op locatie toe
te passen. De mogelijkheden zijn hiervoor in de bestemmingsplannen beperkt. Voor de gehele streek
enkele tientallen, terwijl het bij Greenportwoningen om ongeveer 600 titels gaat.

Figuur 3-2: Regio benadering duin en
bollen streek.

Figuur 3-3: Een gedeelte van polder
Bloemendaal met daarin de locaties voor
compensatiewoningen.

Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) is het regionaal ontwikkelbedrijf voor de herstructurering
van de Duin- en Bollenstreek. GOM is in maart 2010 opgericht door de zes greenportgemeenten:
Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk, Noordwijkerhout en Teylingen. Onze missie is het door middel van
actieve gebieds-(her)ontwikkeling tot stand brengen van een economisch en ruimtelijk vitale Duin- en
Bollenstreek. Het beleidskader hiervoor is de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en
Bollenstreek die de gemeenten in december 2009 hebben vastgesteld.
Polder Bloemendaal (gemeente Waddinxveen)
Het gaat hier om een veenweidepolder waarin zich in de loop der jaren een aantal boomkwekerijen en
glasbedrijven gevestigd hebben. Deze locaties (zie figuur 3-1), in totaal vijftienvijftien, hebben een
verspreid karakter. Tot voor kort was de polder ook aangeduid als onderdeel van de ecologische
hoofdstructuur. Er is gekozen voor een projectaanpak van de gemeente met de betrokken bedrijven. De
provincie werkte mee met een bijdrage van € 2,75 mln. uit Nota Ruimte middelen. Uiteindelijk doen
dertien van de vijftien eigenaren mee. Meerdere van deze eigenaren verplaatsen de productie naar het
sierteeltconcentratiegebied. Er is een ontwerp bestemmingsplan (Staatscourant , 4 september 2013)
voor deze locaties met in totaal 31 woningen. De woningen worden ontwikkeld op zeven locaties.
Clustering op één locatie was niet haalbaar (zie figuur 3-3). Er wordt gebruik gemaakt van aanwezige
infrastructuur op de locaties om kosten te besparen. Ook worden dubbele linten toegepast.
Zonder subsidie lijkt dit project niet haalbaar. Vanuit de Greenport regio Boskoop is oriënterend met de
provincie gesproken over de opzet van een gebiedsfonds. Bedrijven in het buitengebied die willen
ontwikkelen b.v. meer glas op de boomkwekerijkavel zal een bedrage aan het fonds gevraagd gaan
worden
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Hoeksche Waard (Samenwerkingsorgaan Hoeksche Waard)
Het SOHW werkt voor en met de vijf gemeenten in de Hoeksche Waard: Binnenmaas, Cromstrijen,
Korendijk, Oud-Beijerland en Strijen. De Hoeksche Waard heeft momenteel geen concentratiegebied en
kent daarom alleen verspreid glas. Er wordt al lang gezocht naar een concentratiegebied van ongeveer
40 ha. Een optie is het voormalige fabrieksterrein van Suiker Unie in Puttershoek. Tot op heden zijn
pogingen met een projectmatige aanpak van de herstructurering onder meer met ruimte voor ruimte en
subsidie van de provincie gestrand. Hierbij is gedacht aan een centrale locatie voor ontwikkeling van de
compensatiewoningen. Momenteel wordt nagegaan hoe nu verder.
Buiten de glastuinbouw wordt een grote opschaling in de akkerbouw en in de veehouderij geconstateerd.
Dit leidt tot vrijkomende bedrijfsgebouwen en anderzijds tot groei van bouwblokken en opstallen. Ook
zijn er incidenteel niet agrarische bedrijven in het buitengebied die willen groeien. Momenteel heeft de
regio een Regiofonds waarin bij rode ontwikkelingen € 5 per m2 wordt gestort. Een optie kan zijn om de
inzet van dit Fonds te verbreden.
Gelet op de vraag naar vrijstaande woningen is de afzet van compensatie woningen lastig. Er zal
gekeken moeten worden naar nieuwe vormen van compensatie.
Handhaving op functie is lastig. Aangezien de streek te maken heeft met meerdere (kleine) gemeenten
ontbreekt het nog aan eenduidig optreden.
Gemeente Westland
De gemeente Westland kent uitsluitend glasconcentratiegebieden. Dus geen verspreid glas waar ruimte
voor ruimte in eerste instantie voor wordt toegepast.
Wel heeft het glasgebied in het Westland behoefte aan vernieuwing. Het opschuiven het areaal zoals in
het verleden gebeurde van glas naar verroding werkt niet meer. De vraag naar woningen is sterk
afgenomen. Tevens is er geen nieuwe ruimte voor glastuinbouw in de regio meer beschikbaar. De sector
wil het huidige teeltareaal behouden. De gemeente zal in een aantal gevallen gronden die gereserveerd
zijn voor woningbouw weer een glastuinbouwbestemming geven. De gemeente heeft nog groei ambities
voor het aantal inwoners.
Aandachtspunten van uit de gemeente voor verbetering van het teeltareaal:

voor de herstructurering liggen in een aantal gevallen voormalige bedrijfswoningen en bij behorende
grond in de weg. Het uitplaatsen van deze woningen gebeurt op basis van een soort ruimte voor
ruimte. Ook zet de gemeente strikt in op een maximum omvang van de kavel bij woningen (1.000
m2) in het buitengebied;

handhaving op bestemming;

functieverbreding zoals groothandel in teeltgebieden wordt beperkt toegestaan. Teelt moet de basis
blijven onder een bedrijf. Wel kan op basis van ontheffing product van anderen op het bedrijf
verwerkt worden tot een maximum van drie keer de eigen productie;

aanpak van verrommelde verkavelingsstructuren zoals in de weg staande voormalige
bedrijfswoningen en daarbij behorende kavels. Als de woning kan blijven dan wel de kavel beperken
en het resterende voor glastuinbouw;
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onteigening als instrument3 in geval eigenaren niet mee willen werken aan herstructurering moet
mogelijk zijn. De gemeente onderzoekt de toepassing met het ministerie van Infra & Milieu;
subsidie stroom voor herstructurering dreigt op te drogen. Momenteel zijn nog middelen beschikbaar
uit het Fonds Economische Structuurversterking (FES) voor enkele deelgebieden in het Westland en
in Oostland (Pijnacker – Nootdorp en Lansingerland);
de gemeente gaat na om ontwikkelingen in het glastuinbouwgebied die ten koste gaan van
teeltareaal een bijdrage te laten doen in een gebiedsfonds. Dit fonds kan ingezet worden voor
herstructurering en
voor afstemming en ondersteuning heeft de gemeente een Voorbereidend Coördinatie Overleg
ingesteld waarin onder Waterschap en LTO vertegenwoordigd zijn. De VCO adviseert het College van
B&W. LTO heeft een meldpunt herstructurering met een vertrouwenspersoon, deze persoon neemt
ook deel aan het VCO.

Gemeente Nieuwkoop
De gemeente maakt sinds vorig jaar deel uit van de Greenport Aalsmeer en heeft ongeveer 500 ha glas.
Naast concentratiegebieden heeft de gemeente veel verouderd glas in zogenaamde transformatie
gebieden en ook wel verspreid glas. In deze transformatie gebieden staan ook kassen leeg en heeft men
meestal te maken met stakende bedrijven. Deze bedrijven zijn als tuinbouwbedrijf onverkoopbaar.
Eigenaren kunnen gebruik maken van ruimte voor ruimte. De gemeente heeft een glasbank opgezet om
eigenaren die glas tekort komen met aanbieders in contact te brengen. Helaas blijkt er geen
belangstelling. De afzetmogelijkheden lijken er voor de in een aantrekkelijk omgeving bij de plassen
gelegen kavels wel te zijn. Echter het komt niet tot initiatieven bij de eigenaren. Ze ruimen het glas ook
niet op, want men denkt dat het kan worden verzilverd. Daarnaast zijn de eigenaren zeer gereserveerd
om te investeren in het maken van een ontwikkelingsplan.
De gemeente wil verder en gaat nu met een bijdrage van de provincie investeren in het maken van
ruimtelijke onderbouwing met ruimte voor ruimte voor het transformatiegebied Paradijsweg ( elf ha
glas) De provincie levert een bijdrage van € 200.000. De gemeente levert een overeenkomstige bijdrage
in de vorm van ambtelijke inzet. Hiermee wil de gemeente de eigenaren ontlasten van voorinvesteringen
in plan vorming. Als compensatie locatie wordt uitgegaan van de saneringslocatie. Woningen van
maximaal 750 m3 exclusief 80 m2 bijgebouwen en 30 m2 vergunning vrij en mogelijkheid van een kelder.
Het bouwen van een dubbel lint wordt (nog) niet toegepast. Het zal met de studie Paradijsweg nog een
keer bekeken worden.
Tot op heden zijn geen vragen naar glas voor glas bekend. Gelet op de waarde van een bouwkavel en de
waarde als tuinbouwlocatie wordt een zeer grote marge voor de eigenaren ingeschat. Bedrijfswoningen
worden bij omzetting naar burgerwoning veel meer (€ 150.000) waard. Tot op heden is daar geen
rekening mee gehouden bij aanpak ruimte voor ruimte. Oude gevallen zijn onlangs gelegaliseerd.
Handhaving op functie heeft de aandacht. Het ligt bestuurlijk lastig en heeft geen urgentie. De vraag
naar alternatief gebruik zoals stalling is er, ook in concentratiegebieden.

3

Gereedschapskist modernisering teeltareaal. Greenport Holland, voorjaar 2013

pag. 34/48

Gemeente Pijnacker Nootdorp
Deze gemeente heeft veel ervaring met ruimte voor ruimte in de kern Oude Leede. Het gaat uiteindelijk
om ongeveer zestig ruimte voor ruimte woningen op een totaal van 200 in deze kern. Er is in een aantal
gevallen ook gewerkt met dubbele linten. Aangezien er ook veehouderijen zijn is de ontwikkeling extra
gecompliceerd. De gemeente heeft de regie genomen met een projectmatige aanpak. Daardoor kon zij
ook beschikken over subsidie van de provincie en van VROM (Mooi Nederland).
Ondanks de subsidie heeft de gemeente er veel energie en tijd en geld in moeten steken. Ook heeft de
gemeente enkele grondposities in het proces ingenomen om daarmee het traject te faciliteren. Het
ontwikkel risico ligt bij de tuinders. Men heeft vaak een klant voor een woning in eigen kring.
De gemeente is tevreden met het resultaat. Van groot belang is om vanuit een gedeelde visie en het
consequent zijn naar alle betrokkenen te werken.

3.1.2

Noord Brabant

De Brabantse ruimte voor ruimteregeling is destijds ontwikkeld ten behoeve van de sanering /
herstructurering van de intensieve veehouderij. De regeling voorziet in de wens om te kunnen sturen
waar de bouwtitels gerealiseerd gaan worden. Dit is bereikt door gemeenten te vragen kernrandzones te
bestemmen waar ruimte voor ruimte woningen gerealiseerd mogen worden en door oprichting van de
Ruimte voor Ruimte CV, een publiek private samenwerking waarin de provincie en commerciële (bouw)
bedrijven samenwerken. De organisatie heeft de taak de bouwtitels te vermarkten die zijn ontstaan bij
van de sloop van intensieve veehouderij bedrijven. De provincie heeft een belang dat de gemeenten
voldoende locaties planologisch mogelijk te maken. Voor gemeenten is een financiële prikkel ingebouwd
om locaties te realiseren.
Voor de sanering van glas bestaat de provinciale saneringsregeling voor glas gelegen in kwetsbare
gebieden. De gelden voor deze regeling zijn afkomstig uit de ruimte voor ruimte regeling. Deze regeling
kent vergoedingen toe op basis van de leeftijd van de kas en oppervlakte.
In Brabant zijn geen andere regelingen beschikbaar. Er is geen verplaatsingsregeling.
Het glas in de Noord Brabant (tweede glas provincie na Zuid-Holland) is vaak verspreid gelegen.
Herstructurering in concentratie gebieden gaat nu spelen zoals in de gemeente Drimmelen.
Noord Brabant heeft in art 2.2 (VO Ruimte van 1 juni 2012) de opgave voor kwaliteitsverbetering in het
buitengebied in bestemmingsplannen en andere ruimtelijke ontwikkelingen geformuleerd. Dit is
uitgewerkt in vier regionale afsprakenkaders tussen gemeenten en provincie. Dit betekent dat bij nieuwe
ontwikkelingen in het buitengebied een tegenprestatie ten behoeve van het landschap is voorgeschreven.
Dit is zowel van toepassing bij uitbreiding van een bouwblok als bij functieverandering.
Gemeente Asten
Momenteel is ca. 177 ha voor glastuinbouw in gebruik. Opgave voor herstructurering bedraagt ca. 50 ha.
De gemeente Asten heeft een Glastuinbouwvisie Asten, ontwikkelingsruimte, landschappelijke kwaliteit
en leefbaarheid (maart 2013) vastgesteld. Het ambitieniveau is hoog en heeft een tijdlijn naar 2030. Het
besluitvormingsproces heeft een lange doorlooptijd gehad. Met de sector zijn afspraken gemaakt over
elkaars rollen en verantwoordelijkheden. De vertaling naar projecten moet nog starten.
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In de visie zijn een aantal mogelijk instrumenten geïnventariseerd.
Op korte termijn zijn er nauwelijks mogelijkheden om sanering of herstructurering te realiseren. De
provinciale sloopregeling is niet van toepassing.
Slopen van een kas wel wordt aangemerkt als landschapsverbetering. Dit kan dan als compensatie
dienen in het kader van de landschapsinvesteringsregeling. Slopen van een kas kan nooit recht geven op
een bouwtitel.

Voor wat hoort wat principe
Over waarde stijging van
bestemmingswijziging wordt een
percentage (20%) toegepast dat
ingezet moet worden voor
kwaliteitscompensatie

Gemeente Drimmelen
De vragen vanuit glastuinbouw voor herstructurering begingen nu in het rond 1990 gevestigde
glasconcentratiegebied te ontstaan. Er tekent zich af dat er bedrijfswoningen te veel zullen zijn. Er zal
schuifruimte nodig zijn en mogelijk ook nieuwe grond.
Toepassing van ruimte voor ruimte is niet aan de orde en wordt ook niet voorzien.
Buien het glasconcentratiegebied wordt de regeling Toepassing Kwaliteitsverbetering van het landschap
in de regio West-Brabant gebruikt. Herbestemming van een vrijkomend agrarisch bedrijfsgebouw kan
onder voorwaarden dat over de waarde vermeerdering een gedeelte wordt ingezet voor verbetering van
landschappelijke kwaliteit.
Conclusies workshop in s’ Hertogen Bosch (Gelderland en Noord Brabant)
Behoefte aan Ruimte voor ruimte instrument
Ten aanzien van de vraag of de ruimte voor ruimte regelingen voldoende handvaten geven om
glastuinbouwbedrijven te saneren / verplaatsen wordt opgemerkt dat de huidige crises in de
woningmarkt de mogelijkheden sterk beperken. Vanuit Gelderland wordt hierbij opgemerkt dat ook bij
herstel er diverse krimpregio’s blijven en de behoefte aan nieuwe woningen zeer beperkt zal zijn.
Daarnaast geldt in Gelderland dat de provincie woningbouw quota heeft vastgesteld per gemeente.
Functie verandering gaat dan direct ten laste van het beschikbare quotum waardoor gemeente mogelijk
niet willen/kunnen meewerken aan de regeling.
Voor de regio Huissen Angeren gelegen tussen Arnhem en Nijmegen (geen krimpregio) lijkt dit geen
bezwaar op te roepen. In het huidige quotum zit in die regio nog voldoende ruimte voor
functieverandering.
Bedrijfswoningen en herbestemming en verrekening
Huissen neemt de waardestijging van omzetting van bedrijfs- naar burgerwoning mee in de
functieverandering (ca. € 50.000). In Voorst blijkt dat niet zo te zijn. In Asten wordt bij toepassing van
de landschapsinvesteringsregeling wel mee genomen. Gedeeld wordt dat een burgerwoning duidelijk een
hogere waarde heeft ten opzichte van een bedrijfswoning.
Ontwikkeling en verrekening
Het verrekenen van functieverandering betreft vooral locaties waarop de sanering betrekking heeft.
Wel wordt breder gekeken dan alleen compensatiewoningen. Wijziging naar een niet agrarische functie
kan ook bijdragen aan de benodigde compensatie. Hierop wordt ingezet in het project Huissen Angeren.
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In trajecten die buiten de herstructurering / sanering aan de orde komen wordt vaak nog geen bijdrage
gevraagd aan landschappelijk kwaliteit buiten de eigen locatie.
Ruimte voor Ruimte als instrument behouden maar selectiever mee omgaan
De traditionele compensatie via woningen staat onder druk maar blijft wel mogelijkheden bieden. Als
woningen perspectief bieden zet dat wel in op clustering aan een kern. Kijk naar andere vormen van
compensatie door een verbinding te legen met ontwikkeling in het buitengebied. Hierbij kan ondermeer
gekeken worden naar het model in Limburg met het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM) bij ontwikkeling
een bijdrage in het kwaliteitsfonds wordt verlangd.
Dure verplaatsingen selectiever mee omgaan om deze mee te nemen. Daarmee komt het accent sterker
op sanering (stakers). Noord Brabant heeft voor glas in kwetsbare gebieden een (sobere) sloopregeling.
Landschappelijke kwaliteit en ruimte voor ruimte
Door een bovenregionale aanpak heeft de regeling in Noord Brabant gekozen om te sturen op waar de
ruimte voor ruimte woningen wel en niet gerealiseerd kunnen worden. Daarnaast bestaat een
sloopregeling voor glas in kwetsbare gebieden.
In Voorst kon in één geval door de ligging van het glas eenvoudig aansluitend op de kern ontwikkeld
gaan worden.
Organisatie
Aanpak als regio kan voordelen bieden voor helderheid in beleid en eenduidige uitvoering. Een bepaalde
mate van overeenkomst in opgaven voor een regio kan helpen om het draagvlak hiervoor te verwerven.

3.1.3

Gelderland

Momenteel heeft Gelderland functieveranderingsbeleid. Dat heeft tot doel: 1) ontstening /-glazing van
het landelijke gebied en 2) toevoeging van groen/landschapswaarden/natuur door verevening.
Gelderland heeft dit beleid geëvalueerd en er wordt nu gediscussieerd over hoe nu verder. De
afgenomen vraag naar woningen maakt dat de grootste drager van dit beleid wegvalt. Werkfuncties
kunnen hier deels nog wel voorzien in een behoefte, maar de vraag naar bedrijfsterreinen is ook beperkt.
Voor grootschalige herstructureringslocaties is de inzet van woningen nog lastiger, juist omdat eigenlijk
alle gemeenten in Gelderland hun woningbouwprogramma al hebben weggezet in hun
bestemmingsplannen en op locaties die al vast liggen met ontwikkelaars. Er blijft weinig ruimte over voor
‘spontane’ herstructurering vanuit het buitengebied.
Daar komt bij dat voor grote delen van Gelderland ook op de lange termijn krimp van de bevolking wordt
voorzien. Er zijn regio’s zoals Arnhem, Nijmegen die daar niet mee te kampen zullen hebben.
Instrumentarium:

in het kader van het functieveranderingsbeleid wordt in maatwerk per regio sanering van glas,
herbestemming van bedrijfsgebouwen toegepast. Zie het voorbeeld uit regio Rivierenland
in tabel 2-1;

de provincie zet hierbij in op verevening. Ontwikkelingen compenseren voor sloop en of
kwaliteitsverbetering;
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de Verplaatsingsregeling voor glastuinders (was € 45 nu lager met maximaal € 35 /m2). Deze is
inmiddels verbouwd tot een tenderregeling, waarbij de aanvrager die het meeste glas saneert tegen
de minste kosten voorrang heeft. (Zie: http://www.tuinbouwgelderland.nl/ ) en

voor grootschalige herstructurering zijn voor de regio’s Huissen Angeren en de Bommelerwaard een
projectbureaus ingesteld.
Tabel 3-1: Normen voor functieveranderingsbeleid bedrijfsgebouwen Regio Overbetuwe


Huissen Angeren (gemeente Lingewaard)
Huissen Angeren heeft een opgave 360 ha herstructureren waarvan een gedeelte te saneren. Zij laat het
voorbeeld zien van het extensiveringsgebied Het Zand in Huissen. Voor dat gebied is een visie opgesteld
waarin meerdere functies mogelijk worden gemaakt zoals woon-werk combinaties, zorgvoorzieningen,
kleinschalige handels activiteiten. Deze functies zijn mogelijk als compensatie voor de sloop van glas. In
het bestemmingsplan is de visie nu voor zover mogelijk verwerkt. Vanuit het projectbureau
herstructurering Huissen Angeren wordt actief op deze ontwikkelingen gestimuleerd. Eigenaren worden
geholpen te denken en te werken aan nieuwe concepten voor hun locatie. Dit vergt een omslag in
denken en vraagt veel energie van het projectbureau. Samenwerking wordt ook gestimuleerd omdat
bedrijven vaak te klein zijn om voor een bepaalde functie verandering in aanmerking te komen.
www.huissenangeren.nl
Binnen de herstructurering Huissen Angeren wordt uitgegaan van de provinciale regeling functie
veranderingsregeling aangevuld met een lokale regeling op basis van exploitatieplan. Bij
functieverandering wordt meestal de functie gewijzigd naar wonen. Vraag is of deze wijziging overal
gewenst is en aansluit bij de markt. In het oude glastuinbouwgebied ’t Zand wordt bijvoorbeeld
functieverandering naar andere functies dan wonen actief gestimuleerd. Voorts wordt veel aandacht
besteed aan ruimtelijke inpassing van de functies.
Er is met het Projectbureau Bommelerwaard een site voor sprokkelglas opgezet, zodat bedrijven
geholpen worden om optimaal gebruik te maken van de verplaatsingsregeling.
Stedendriehoek (gemeente Voorst, Apeldoorn, Deventer)
De gemeente Voorst kent een beperkt aantal solitaire glastuinbouwbedrijven. In de RSV Stedendriehoek
is een regionaal concentratie gebied aangewezen voor verplaatsende glastuinbouw. Binnen de regio is
concreet één bedrijf verplaatst van Twello naar het nieuwe gebied. Voor de verplaatsing is op lokaal
niveau de functieveranderingsregeling toegepast en op provinciaal niveau is gebruik gemaakt van de
Gelderse verplaatsingsregeling (maximaal € 45 of € 35/m2 afhankelijk van het jaar van aanvragen);
niveau is afhankelijk van situatie bv wel of niet in de ecologische hoofdstructuur gelegen en werkt nu op
basis van een tenderregeling.
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In dit geval kunnen de woningen op de locatie grenzend aan de kern worden ontwikkeld. De
functieveranderingsregeling (afgeleid van provinciaal beleid) wordt op basis van maatwerk toegepast
waarbij de waarde van de nieuwe functie verminderd met een aantal kostensoorten bepalend is. Het
oppervlak van het te slopen glas telt niet mee omdat in de Gelderse regeling alleen de oppervlakte
schuren meetelt.
Er spelen ongeveer 20 tot 30 gevallen van functiewijziging voor (voormalige) veehouderijen.
Bij ander functies dan woningen ontstaat er meer discussie over de waardering van de nieuwe functie.
Het toepassen van de functiewaarderingsregeling beperkt zich tot sanering. Nieuw ontwikkeling of
uitbreiding in het buitengebied wordt geen bijdrage gevraagd voor een kwaliteitsfonds. Wel wordt gelet
op de ruimtelijke kwaliteit van de ontwikkeling.

3.1.4

Limburg

De provincie Limburg hanteert voor kwaliteit in het buitengebied het Limburgs Kwaliteitsmenu (LKM).
Het LKM zoals vastgesteld in 2012 is het ruimtelijke instrumentarium waarmee de provincie
noodzakelijke of wenselijk ontwikkelingen in het buitengebied wil laten samengaan met gewenste
kwaliteitsverbetering in het buitengebied. Het LKM is een doorontwikkeling van het bestaande
instrumentarium Rood-voor-Groen, Ruimte voor Ruimte, Bouwkavel op maat plus(BOM+).
Het menu gaat uit van zonering van de provincie waarbij ontwikkel mogelijkheden worden bepaald van
geheel niet in zone 1 tot het toestaan van nieuwe woningen in zone 4. In alle gevallen van ontwikkeling
wordt een kwaliteitsbijdrage verlangd. Hiervoor zijn deels vaste bijdragen benoemd en ook wel maatwerk
mogelijk. De uitbreiding van glastuinbouw verlangt sloop van twee m2 per m2 uitbreiding (dit geldt voor
solitair glas en niet in projectvestiging of concentratiegebieden).
De provincie faciliteert gemeenten bij de implementatie van het LKM zoals bij het opstellen van
gemeentelijke structuurvisies. (www.limburg.nl/ruimte/lkm). Wanneer de hoofdlijn in de structuurvisie is
verwerkt dan heeft de gemeente een basis om (financiële) bijdragen te vragen in ruimtelijke
ontwikkelingen.

Sloopregeling Limburg
Sloopregeling voor verspreid glas in
Limburg. Fonds op basis van
revolving fund. Vergoeding bestaat
uit netto € 4 /m2 glas. Bestemming
glas vervalt. Groeiers kunnen kopen
voor € 8 /m2 uitbreiding.

Driesporen beleid Limburg
Limburg heeft ruim 900 glas in de provincie, waarvan het leeuwendeel ruim 500 ha solitair glas is. Ruim
300 ha is gelegen in 14 concentratiegebieden. Er zijn twee projectvestigingslocaties te weten Californië
(Horst aan de Maas) en Siberië (gemeente Peel en Maas) waarin bijna 100 ha is gevestigd. Dit
zogenaamde driesporen beleid is er gericht op nieuw vestiging in de projectlocaties. De solitaire
bedrijven kunnen alleen via glas voor glas uitbreiden als ze groeien boven de drie hectare. Deze
bedrijven kunnen maximaal tot vijf hectare uitbreiden. In concentratiegebieden mogen alleen bestaande
bedrijven uitbreiden onder toepassing van een kwaliteitsbijdrage.
Wanneer bij een (grootschalige) ontwikkeling getoetst wordt aan het driesporenbeleid, dient aandacht
besteed te worden aan de duurzame ruimtelijke aspecten, aan de filosofie van 'het juiste bedrijf op de
juiste plek'. De trapsgewijze benadering van het driesporenbeleid betekent dat in eerste instantie een
verplaatsing naar een projectvestiging of concentratiegebied aan de orde is. In uiterste gevallen is
grootschalige uitbreiding op solitaire locatie mogelijk, mits er een positieve planologische afweging aan
ten grondslag ligt en een kwaliteit verbeterende maatregel wordt uitgevoerd.
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De kwaliteitsbijdrage wordt in de kader van ‘de juist ontwikkeling op de juiste plek’ afhankelijk gemaakt
van de ontwikkelingslocatie. Voor de hoogte van de kwaliteitsbijdrage voor grootschalige uitbreiding
geldt dat de ontwikkeling buiten de concentratiegebieden/projectvestigingsgebieden niet goedkoper mag
zijn dan binnen deze gebieden. Immers de beleidsmatige ontwikkelingslocatie voor dergelijke bedrijven
is gelegen in de concentratie- of de projectvestigingsgebieden.
De kwaliteitsbijdrage moet van dien aard zijn dat de tuinder ook verplaatsing naar/nieuw vestiging in
een projectvestiging of concentratiegebied overweegt. Bij deze afweging dient de toekomstige
doorontwikkeling van het betreffende bedrijf in een concentratiegebied/projectvestiging mee te tellen.
Niet voor ieder bedrijf is verplaatsing financieel mogelijk, bijvoorbeeld lettende op het geïnvesteerd
vermogen in relatie tot nieuwe investering. Wanneer er sprake is van een maatschappelijke en
ruimtelijke wens om te komen tot verplaatsing, zal beoordeeld moeten worden of de locatie als
verplaatsingslocatie bij een rode ontwikkeling in het buitengebied in aanmerking komt als kwaliteit
verbeterende maatregel.
LLTB en herstructurering
Vanuit de LLTB wordt de opstelling vanuit de provincie wat meer afstandelijk ervaren door het meer aan
gemeentes en bedrijfsleven over te laten. Er is bij de provincie een klein fonds voor herstructureringen
dat kan helpen bij visieontwikkeling voor glasconcentratiegebieden.
LLTB is ook actief met de gemeente Venlo om het uitplaatsen van woningen uit glasgebieden mogelijk te
maken. Feitelijk wordt het instrumentarium voor herstructurering als zeer beperkt ervaren. Ruimte voor
ruimte met woning ontwikkeling heeft in feite afgedaan. Er zijn vanuit de herstructurering
varkenshouderij nog ongeveer 300 titels in depot.
Varkenshouders en melkveehouderij die over compleet raken kunnen de mogelijkheden voor
herbestemming nagaan. Dit biedt onvoldoende soelaas. Op dit moment wil de LLTB de groeiers niet laten
betalen voor het saneren van vrijkomende bedrijfslocaties. Een alternatief is er niet voor deze
vrijkomende bedrijfslocaties. Soms zullen vrijkomende varkensstallen in de verhuur gaan of op een
gemengd bedrijf voor de andere sector in gebruik worden genomen.
Maasdal Velden
Enkele jaren geleden is hier met
ruimte voor ruimte glas gesaneerd.
De woningtitels (ca. 100) zijn nu in
depot bij de provincie.

Gemeente Venlo
Glastuinbouw vormt de primaire drager van Greenport Venlo. Venlo was aanvankelijk een modern
glastuinbouwgebied. Momenteel heeft Venlo te maken met veel relatief kleine bedrijven (5.000 m2 glas
per bedrijf) te maken. Venlo is betrokken bij de twee projectvestigingen en drie concentratiegebieden.
De tuinders zijn erg gebonden aan hun huidige locatie. De doorstroming wil niet op gang komen. De
belangstelling voor de projectvestigingslocaties beperkt zich in feite tot enkele Westlandse bedrijven. .De
gemeente geeft uitvoering aan het LKM voor glastuinbouw. Momenteel is er weinig animo om te
investeren. Er lopen nu geen trajecten met glas voor glas. Gemeente wil het concentratiegebied
verbeteren door o.a. de infrastructuur aan te pakken. Voor het aanpakken van de verkavelingsstructuur
ontbreken de middelen bij de gemeente. In een aantal gevallen staan woningen in de weg. Deze zou je
uit het concentratiegebied moeten kunnen uitplaatsen b.v. naar incourante randen. Verrommeling is een
probleem. Deels ook ontstaan door het scheppen van regelgeving waarmee oude en onbruikbare
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Ruimte voor Ruimte kan averechts
werken. In het verleden ruimde de
tuinder zelf zijn onbruikbare kas op.
Nu er verwachtingen gewekt zijn
werkt dat niet meer.
Citaat van een informant

opstallen waarde lijken te krijgen. Ook de ervaringen met ruimte voor ruimte stemmen kritisch namelijk
“woningbouw als melkkoe schept verwachtingen”.
Gezien de stagnaties in ontwikkeling ontstaan er meer situaties waarvan verloedering sprake is.
Er dreigen onveilige situaties te ontstaan. De gemeente wil ander gebruik (bv caravan stalling) soms
tijdelijk toestaan. De sloopsubsidie van de provincie (€ 4 /m2) biedt perspectief. Daarbij gaat de
glasbestemming er af. Er mogen loodsen blijven tot 400 m2. Bij herbouw maximaal 150 m2.

3.1.5

Noord-Holland

Gelet op de vraagstelling zijn ook enkele stakeholders in de provincie in het onderzoek betrokken. De
provincie heeft een grote concentratie glas in de greenport Aalsmeer. Daarbuiten zijn er ook concentratie
gebieden voor glas zoals Grootslag, Agriport A7, Alton. Voor de woningbouwopgaven wordt onderscheid
gemaakt tussen regio beneden en boven het Noord Zeekanaal. Stakeholders komen uit de uiteenlopende
regio’s en betrokkenheid met het vraagstuk.
Gemeente Heerhugowaard
De gemeente heeft meerdere aanvragen voor ruimte voor ruimte gekregen en is ook met meerdere
partijen in overleg getreden maar met nog geen enkele partij is een overeenkomst gesloten.
De mening over dit instrument is zeer genuanceerd. Het nut van het middel ruimte voor ruimte om
landschappelijke kwaliteit te vergroten wordt zeker ingezien, echter men is van mening dat in de huidige
vorm de regeling vaak leidt tot extra verroding en andere ongewenste neveneffecten.
De volgende aspecten komen in de discussie naar voren:
a. de regeling geeft aan dat bij voorkeur gecompenseerd dient te worden grenzend aan de stedelijke
ontwikkeling, echter als dat niet mogelijk dan mag ook op locatie gecompenseerd worden. In de
praktijk hebben initiatiefnemers geen grond posities nabij de kern waardoor compensatie via
woningen in het buitengebied wordt gezocht;
b. de bemoeienis van de provincie gaat erg ver zonder dat de provincie werkelijk toegevoegde waarde
weet te realiseren door inbreng van kennis ( t.a.v. exploitatie model) welke niet aanwezig is bij de
gemeente. Ook wordt gewezen op de ervaring dat te veel van een opstal exploitatie en te weinig van
een grondexploitatie wordt uitgegaan. Het kan volgens betrokkene tot vette winsten leiden bij door
verkoop van de grond;
c. geopperde klacht is dat provincie wel een regeling maakt maar er geen sturing en ondersteuning
bijlevert. Hierbij denken aan bv aanwijzen van locaties waar gecompenseerd kan worden, opzetten
van een gebiedsfonds etc.;
d. de provincie zou kunnen helpen om bijvoorbeeld aan een kleine kern als Lutjebroek een ruimte voor
ruimte compensatie te realiseren;
e. de exploitatie regeling wordt als strak ervaren en geeft nu te weinig toegevoegde waarde. Gemeente
is goed in staat zelf kaders te stellen aan ruimte voor ruimte ontwikkeling. Maatwerk mogelijkheden
moeten meer onderkend worden;
f. door de regeling zorgt voor een grote werkdruk zonder dat deze voor partijen tot resultaten leidt.
Ondernemers en hun adviseurs hebben belang de kosten op te blazen en de inkomsten te
minimaliseren om zo een maximaal aantal bouwtitels te krijgen. Dit is tegengesteld aan het
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uitgangspunt van de regeling en belang van de gemeente nl. het streven naar verbetering van de
landschappelijke kwaliteit;
g. gemeente beschikt niet over voldoende kwaliteit om de aanvragen en berekeningen van
ontwikkelaars te kunnen beoordelen. Voorbeeld gemeente is niet bekend met recente ontwikkelingen
van de grondprijzen (sterke daling) in de tuinbouw;
h. beleid van de gemeente is er op gericht om indien de bestemming nog zinvol is te benutten deze niet
moet worden gesaneerd m.b.v. ruimte voor ruimte. Herbestemming naar bedrijf kan zeer beperkt.
Ook spanning met beschikbaarheid van leegstand op bedrijfsterreinen;
i. ontwikkeling melkveehouderijsector geeft opschaling. Bouwblokken kunnen beter benut worden 200
melkkoeien kan ook op bouwblok van 6.000 m2;
j. ruimte voor ruimte woningen gaan tegen het belang in van melkveebedrijven. Deze kunnen in hun
groei geblokkeerd worden;
k. verbinden van ontwikkeling en sanering is een goede gedachte. Hierbij ook kijken naar
stikstofdeposities (PAS beleid en saldering);
l. gemeente heeft niet het uitgangspunt dat solitair glas per definitie gesaneerd moet worden. Men
vindt het minder storend dan mogelijk de beleidsmakers in Haarlem;
m. het model vanuit de studie Alton het verplaatsen van de solitaire bedrijven staat nog niet als de
oplossing;
n. Heerhugowaard is een grote agrarische gemeente. Ruimte voor ruimte ontwikkelingen met woningen
in het buitengebied is niet goed voor het vestigingsklimaat van de agrarisch ondernemers;
o. de onderhandelingen tussen gemeente en ontwikkelaars zijn lang lopend en duren vaak jaren. De
ambtelijke kosten in tijdsbeslag zijn hoog en het heeft nog niet tot een overeenkomst geleid en is
daarmee frustrerend en
p. bij ondernemers in het buitengebied is een verwachtingswaarde dat hun opstallen nog geld waard
zijn en er rechten zijn op ruimte voor ruimte. Deze verwachtingswaarde is te hoog.

Dilemma’s; Voorbeeld
verplaatsing melkveebedrijf
Verplaatsing van een
melkveehouderij met twee locaties
verplaatst uit de dorpskom naar
nieuwe locatie waar op agrarisch
grond een bouwblok gevestigd wordt.
Dit vergt 15 compensatiewoningen.

Gemeente Schagen
Dilemma’s die in de gemeente Schagen worden ervaren met de toepassing ruimte voor ruimte:
Schagen ligt in een zogenaamd anticipeergebied en op termijn kan er mogelijke sprake zijn van een
krimpgebied. Hierdoor dreigt leegstand van woningen;
woonvisie gaat uit van vraag gestuurd bouwen. Bijstelling richting 2020 van 2400 naar omlaag naar
ongeveer 900 tot 1300 woningen;
ruimte voor ruimte concurreert dan met eigen ontwikkelingen;
prijsniveau ruimte voor ruimte maakt dat eigen sociale woningbouw moeilijker wordt voor de
gemeente want het dure segment zit in concurrentie met ruimte voor ruimte;
ruimte voor ruimte op saneringslocatie, echter op die locaties in het buitengebied of buurtschappen
is in huidige markt geen ruimte voor inpassing van grote aantallen ruimte voor ruimte;
ruimte voor ruimte gaat dan ten koste van leefbaarheid van kleine dorpskernen. Oudere woningen
vinden moeilijker aftrek;
kwaliteit en ruimte voor ruimte inzet en belang van sanering bedrijfslocatie gaan niet altijd samen.
(politiek/bestuurlijke druk om iets op te lossen) en
ruimte voor ruimteregeling is in zijn huidige vorm te ruim voor Schagen.
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Suggesties in het kader van evaluatie:

kijk nadrukkelijk naar de criteria en pas deze aan de nieuwe tijd;

ruimte voor ruimteregeling is tijdsintensief, belasting gemeente > 1 fte;

ruimtelijke kwaliteit: Schagen kan zich vinden in de voorwaarden van de provincie. Niet negatief
t.a.v. bemoeienis van de provincie;

verbetering ruimtelijk kwaliteit (bijv. aspect storendheid) nog meer als voorwaarde stellen (nu niet
altijd);

ruimtelijke kwaliteit winst is leidend voor toepassing van de regeling. Dit geeft soms wel aanleiding
tot ongelijkheid uit oogpunt van de ondernemer/eigenaar die denkt aan zijn pensioenvoorziening;

suggestie: betrek ruimte voor ruimte bij het op te stellen regionale woningbouw programma;

onderzoek mogelijkheid verplaatsen bouwtitels naar elders waar meer vraag is en

regio benadering via de Kop Werkt verder uitbouwen. Er lopen al initiatieven.
Functie verandering: In de kuststrook wordt functie verandering toegepast, met name naar recreatie. Er
wordt dan nadrukkelijk gekeken of er ook kwaliteit en of verbreding van het recreatieve aanbod
plaatsvindt.
Mogelijkheden herbestemming van vrijkomende bedrijfsgebouwen zijn niet onuitputtelijk. Ook wel stal
naar caravanstalling.
Gemeente Amstelveen en Aalsmeer
In deze gemeentes is veel verouderd glas dat zijn functie heeft verloren of aan het verliezen is.
Momenteel is er nog geen actief beleid op ruimte voor ruimte. De beiden gemeentes hebben zich eerst
toegelegd op het vormen van een ambtelijke werkorganisatie. Bestuur en politiek zijn tot op heden
afstandelijk geweest. Wel is er enige vraag naar het instrument bij kleine kwekerijen die aan het
afbouwen zijn. Er zijn wel enkele pilots waar herstructurering aan de orde is (Bachlaan, Uiterweg). Met
betrekking tot alternatief gebruik en of herbestemmen van kassen is er behoefte aan een meer
eenduidige aanpak. Handhaven op bestemming wordt als een grote kostenpost ervaren. Het is van
belang om een nieuwe visie te formuleren op sector en gebiedsontwikkeling.
In de compensatie zou naast woningen gedacht kunnen worden aan recreatieve, horeca en mogelijk
landgoederen.
Mogelijke subsidies kunnen zijn het TWINH programma voor de Greenport en het opzetten van een
programma met Europese gelden.
Gemeente Uithoorn
Uithoorn maakt ook onderdeel uit van de Greenport Aalsmeer. De gemeente heeft een belangrijk
kernglastuinbouwgebied. Daarnaast op de bovenlanden sterk verouderde glasopstallen. Deze liggen
onder meer in de Uithoornse polder en het Jaagpad in de zone langs de Amstel, alsmede
Boterdijk/Vuurlijn.
Bij het vaststellen van de Structuurvisie heeft de gemeente deze zones aangewezen om te streven naar
herstel van het weide landschap. De eigenaren van kassen kunnen hier gebruik maken van de ruimte
voor ruimte regeling.
In de door de raad vastgestelde uitvoeringsnota staat kwaliteit van het landschap voorop. Het bouwen
van woningen in een dubbellint wordt niet toegestaan. Dit betekent dat in veel gevallen niet op de
saneringslocatie kan worden ontwikkeld. Om in de behoefte aan compensatiewoningen te voorzien wordt
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gewerkt aan een centrale ontwikkellocatie. Inmiddels zijn met twee eigenaren die op (bijna) volledig op
eigen kavel kunnen ontwikkelen overeenkomsten gesloten. Momenteel staan enkele gegadigden op de
wachtlijst voor deelname. In de meeste gevallen gaat het om sanering met beëindiging van het bedrijf.
Het Luchthaven Indelingsbesluit (LIB) maakt ontwikkeling van woningen, ook ruimte voor ruimte lastig.
Bij de ontwikkeling wordt zo mogelijk ook gekeken naar andere opbrengsten dan uit woningtitels
bijvoorbeeld een bestemmingswijziging van glas naar opslag/stalling. Door onder andere LTO NoordHolland wordt de projectmatige aanpak van Uithoorn met een centrale ontwikkel locatie als voorbeeld
voor anderen gezien.

Private stakeholders
3.2.1

Tuinbouwbranche

Er zijn contacten gelegd met LTO in de regio Westland, Noord-Holland en LTO Glaskracht Nederland en
de Limburgse Land- en Tuinbouwbond (LLTB). Onderstaand de opvattingen die gemeld worden vanuit de
branche organisaties te weten het instrument, de verantwoordelijkheid voor verrommeling,
herbestemming en handhaving en alternatieven. Daarbij is ook betrokken dat ruimte voor ruimte ook
voor sectoren buiten de glastuinbouw kan worden toegepast.
Hier volgt een opsomming van de visie op de volgende aspecten:

het instrument ruimte voor ruimte.
In het algemeen is men vanuit de brancheorganisaties voor het behoud van het instrument ruimte
voor ruimte. Zowel gezien vanuit afbouwers, saneerders als blijvende bedrijven. Wel ontstaat in de
krimp regio’s het probleem dat de vraag naar nieuwe vrijstaande woningen wegvalt.
Ook wordt gewaarschuwd voor meer burgerwoningen in het landelijk gebied;

verantwoordelijkheid voor het aanzien van bedrijfslocaties.
De opvatting groeit dat de eigenaar van opstallen in het landelijk gebied ook de zorg heeft voor het
aanzien daarvan. Rommel niet laten staan;

Handhaving op functie.
Handhaving lijkt geen prioriteit te hebben bij gemeenten. Dit leidt tot willekeur, het schept
verwachtingen dat de bestemming kan worden aangepast en blokkeert een natuurlijke sanering;

Varianten en alternatieven:

bundel de locaties voor de compensatie woningen;

kijk ook naar alternatieven voor compensatie dan woningen zoals andere rode en of bruine
ontwikkelingen dit naar analogie van glas voor glas ook bijvoorbeeld stal voor stal. Hier wordt
niet eenduidig over gedacht. Glastuinbouw wordt wel als afwijkend gezien van andere sectoren
aangezien hiervoor meestal een beleid bestaat gericht op ontwikkeling in concentratiegebieden.
Het laten betalen van groeiers voor stakers ligt buiten de glastuinbouw gevoelig;

probleem vrijkomende bedrijfsgebouwen gaat toenemen. De opschaling in de melkveehouderij
maar ook in de akkerbouw met meermansbedrijven leidt tot een andere bedrijfsstructuur. De
oplossing kan ten dele in herbestemming worden gevonden. Zegslieden hebben nog geen
oplossing wat te doen met de vrijkomende locaties;
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3.2.2

verplaatsen van grote glaslocaties is duur en vergt veel huizen. Zijn dan maatregelen ter plaatse
voor inpassing in het landschap niet veel voordeliger. Pas op dat het instrument door haar eigen
succes niet om zeep wordt geholpen;
zet niet alle solitaire locaties op slot. Geef ruimte met glas voor glas;
stallingsfonds van overheid en banken wordt gewenst om in concentratiegebieden grond (geen
opstallen) te reserveren voor modernisering;
handhaving bestemming.
Reserves m.b.t. het toestaan van niet direct teelt gerelateerde activiteiten in
glasconcentratiegebieden. Stuur op behoud en handhaving teeltbestemming en optimale
structuur van het concentratie gebied en
onteigening moet als instrument voor de modernisering van glasconcentratiegebieden kunnen
worden ingezet.

Intermediairs

Hiervoor zijn een aantal banken benaderd, makelaars onder meer NVM agrarisch en organisaties die met
de bouw hebben te maken zoals Bouwend Nederland, Economisch Instituut voor de Bouw en het
Instituut voor Bouwrecht.
Banken
Er is gesproken met Rabo Nederland en enkele lokale Rabo banken en met de ABN.
Men ziet dat veel bedrijven het moeilijk hebben. Dat er zich een grote daling van waarde van grond en
opstallen heeft voor gedaan. Veel bedrijven hebben geen opvolger en hebben moeite om een koper te
vinden. Derhalve zijn ze soms gedwongen om door te gaan. De gewenste modernisering van ongeveer
400 tot 500 ha per jaar of ca. 5% van het areaal wordt momenteel bij lange na niet gehaald. Er is een
omslag in de markt gaande naar meer local for local en nog meer aanvoer van snijbloemen uit Afrika, en
keten verkorting. Voordelen zijn er voor concentratiegebieden maar deze moeten wel van voldoende
omvang hebben bij voorkeur 150 ha. Maak bij de visieontwikkeling onderscheid tussen groenten en
sierteelt en vergeet ook niet te letten op cultuur aspecten bij de ondernemers en regio.
Het voorgestelde perspectief voor Alton met het inplaatsen van solitaire bedrijven wordt als een
optimistische benadering gezien. Er zou meer aandacht aan visieontwikkeling besteed moeten worden en
gelet moeten worden op de fysische beperkingen van het gebied. Uit het gesprek met het
Ontwikkelbedrijf Noord-Holland Noord blijkt dat er na een tweede ronde langs de bedrijven er vier
serieuze gegadigden zijn om de overstap naar Alton te overwegen. Er zal wel op regio niveau een
integrale afweging gemaakt moeten worden tussen verplaatsing versus het op locatie houden van de
betrokken bedrijven.
Puntsgewijs de opvattingen vanuit de banken:

het instrument ruimte voor ruimte.
Men beschouwt ruimte voor ruimte als een waardevol instrument. Dit moet zeker behouden blijven.
Er zou ook nog meer bekendheid aan moeten worden gegeven;

Verantwoordelijkheid voor het aanzien van bedrijfslocaties.
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Wil ruimte voor ruimte werken dan
moet de overheid de portemonnee
trekken. De ruimte voor ruimte
projecten met glastuinbouw zijn in
Zuid-Holland met subsidies
gerealiseerd. Deze waren nodig
omdat de oppervlakte normen
ontoereikend waren.
Makelaar in Zuid-Holland

Verrommeling moet worden voorkomen. Het is een mix aan maatregelen dat dit doel moet doen
realiseren;
handhaving op functie.
Werk op basis van een visie op de tuinbouw in de regio en geef daarmee ook duidelijkheid wat wel
en niet kan. In een aantal gevallen wordt verbazing uitgesproken hoe bepaalde verrommelde
situaties blijven bestaan;
varianten en alternatieven

stel waardering bij;

het moet niet leiden dat er met glas voor glas te veel geld bij de blijvers weggetrokken wordt;

het verbreden naar andere ontwikkelingen met een afdracht naar een Gebiedsfonds kan met in
achtneming van het voorgaande worden overwogen;

zoek bij herstructurering naar een stukje verdienmodel door een minder courante strook een
bedrijfsbestemming te geven;

introduceer nieuwe vormen van financiering van glas concentratiegebieden door bijvoorbeeld
pensioenfondsen. In de akkerbouw en veehouderij kennen we al erfpachtconstructies;

stallingsfonds scheppen om garantievermogen te scheppen voor vrij komende glasgronden in
concentratiegebieden. De lobby loopt met LTO richting staatssecretaris Dijksma van
Economische Zaken. Het Borgstellingsfonds kan in die visie hierbij weer een rol gaan spelen en

ontwikkel visie en aanpak per regio en per sector en het benodigde en beschikbare
instrumentarium

Makelaars
Puntsgewijs de opvattingen vanuit de makelaardij:

het instrument ruimte voor ruimte.
Men beschouwt ruimte voor ruimte als een mogelijk bruikbaar instrument. Echter de afzet van
compensatiekavels is in veel regio’s vrijwel nihil. Het kost veel tijd en is nogal ingewikkeld.
De NVM zet in op herbestemming van bedrijfslocaties. De NVM ziet meer ketenintegratie zowel in
glastuinbouw als in de intensieve veehouderij. Dit vraagt planologische medewerking. De
schaalvergroting zet door. Het kleinschalig, duur produceren, op basis local for local ziet zij niet als
een grote ontwikkeling;

verantwoordelijkheid voor het aanzien van bedrijfslocaties.
Bij de eigenaren maar er moet wel oog zijn voor de situatie bij de eigenaren.
Van zowel de overheden als de eigenaren van bedrijfslocaties mag inventiviteit als creativiteit
verwacht worden om tot verantwoorde oplossingen te komen;

handhaving op functie.
Veel gemeenten zijn onduidelijk en dat leidt tot problemen. Bij staking van het bedrijf omzetting
naar burgerwoning dan afspraken maken over wat aan bijgebouwen mag blijven en

varianten en alternatieven

stallingsfonds is uitstel van executie. Dus niet doen. Men zal de nieuwe realiteit van waarde
moeten ervaren dus afwaarderen waar dat moet en

wees reëel over de restwaarde van een boventallig bedrijfsgebouw. Een varkensstal die niet
meer gebruikt wordt heeft een restwaarde nul of negatief want slopen kost geld;
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3.2.3

Tabel 3-2: Prognoses woningbehoefte
2040 (bron Bouwend Nederland)
regio
woningen
Boven
40.000
Noordzeekanaal
Beneden
200.000
Noordzeekanaal
Provincie Utrecht
120.000

De bouwwereld

Het gaat hier om instellingen Bouwend Nederland, het Economisch Instituut voor de Bouw en Instituut
voor Bouwrecht (IBR).
Vanuit de bouw wordt enerzijds gekeken naar prognoses voor de behoefte aan woningen in de provincie.
(Tabel 3-2). Hoewel de behoefte boven het Noordzeekanaal een fractie is van die van onder het
Noordzeekanaal is de behoefte altijd nog ca. 1500 woningen per jaar. Er kan gekeken worden naar meer
specifieke groepen zoals ouderen, zorg. Dit stelt wel specifieke eisen aan de locatie.
Bouwend Nederland wil zeker het instrument ruimte voor ruimte behouden. Maar er zal meer bekendheid
over moeten komen om het ook succesvol te laten zijn. Er wordt nu onduidelijkheid over de regels
ervaren. Er zijn diverse bouwers die in een locatie hebben geïnvesteerd en nu moeilijk verder komen.
Benut de kansen voor particulier opdrachtgever schap (CPO) en daarvoor beschikbare subsidies.
Het EIB wijst op de samenhang tussen de reguliere programma’s van de gemeenten en de inzet van
instrument ruimte voor ruimte en daarmee te ontwikkelen woningen.
Het Instituut voor Bouwrecht verwijst naar de positie van eigenaren van grond met de daaraan
verbonden bestemming en de behoefte van de markt en daarvan afgeleide waarde voor het goed. Als het
gaat om verrommeling tegen te gaan dan ligt er volgens het IBR een beginselplicht tot handhaving van
de overheid.
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