
Ruimte voor Ruimte



Inhoudsopgave

 Doel Ruimte voor Ruimte

 Hoe werkt Ruimte voor Ruimte

 Rol provincie Ruimte voor Ruimte



Waarom Ruimte voor Ruimte?

 Er bestaat Voormalige Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB)

 Geen actief instrument voor verbeteren en geen “zak geld” voor verbeteren 

ruimtelijke kwaliteit van het landelijk gebied

 Daarom Ruimte voor Ruimte:

 Sloop storende bebouwing

 Nieuwbouw met kwaliteit

 Minder steen in het landelijk gebied







Wat is de kracht van Ruimte voor 

Ruimte?

 SCHAARSTE AAN WONINGEN, dus nieuwbouw is noodzakelijk.

1. In ruil voor sloop van VAB

2. Recht op het bouwen van één of meerdere woningen

3. Waar dit normaal niet kan

4. Geen overheidsgeld nodig



Leidende principes Ruimte voor Ruimte

 Geen normen in m2 of m3: kwaliteit voorop!

 Bedrijfsbeëindiging regel

 Bedrijfsverplaatsing uitzondering



Hoe werkt Ruimte voor Ruimte?

 STAP 1:

 Initiatiefnemer meldt zich bij gemeente

 Gemeente beoordeeld of bebouwing storend is

 STAP 2: Bepalen kosten en opbrengsten

 Waarde gebouwen

 Kosten sloop en afvoer

 Verlies op de grond



Fictief rekenvoorbeeld

Kosten Opbrengsten

Vrije marktwaarde 

gebouwen

400.000 Verkoopwaarde

grond (voor RvR)

100.000

Waardedaling grond 450.000

Kosten sloop 100.000

Kosten herinrichting 50.000

Totaal 1.000.000 100.000

Totaal verlies: 900.000



Hoe werkt Ruimte voor Ruimte?

 STAP 3: Bepalen waar en hoe teruggebouwd wordt

 Eisen locatie

 Aan de rand van bestaand bebouwd gebied

 Als dat niet kan: op de slooplocatie(s)

 Aard en omvang van de nieuwbouw



Vormen van compensatie

 Losse kavel (5000 m2) met één villa  Zelfde kavel, maar 2 woningen



Vormen van compensatie

 Weer dezelfde kavelgrootte, maar 

dan 4 woningen

 Landgoed: kavel 50.000 m2



Beeldkwaliteitsplan en exploitatieopzet 

zijn leidend

 Beschrijf hoe de nieuwbouw op de compensatielocatie:

 Aansluit op het landschap

 Past bij de bebouwingskenmerken

 Kwaliteit behoudt en ook juist toevoegt

 Exploitatieopzet geeft aan hoe de verhouding tussen de kosten en baten ligt



Fictief rekenvoorbeeld (2)
 STAP 4 : bepalen kosten en opbrengsten compensatielocatie

 Stel “kavel met 2 woningen”

Kosten Opbrengsten

Aankoopkosten grond 

(5.000 m2)

50.000 Vrij op naam 

prijs/Grondwaarde

1.400.000

Bouwrijp 

maken/bouwkosten

300.000

Overige kosten 

(vergunningen e.d.)

50.000

Opslag winst en risico (25-

35%)

100.000

Totaal 500.000 1.400.000

Verschil sloop- en compensatielocatie:

Kosten: 0,9 + 0,5 mln = 1,4 mln

Opbrengsten: 1,4 mln => sluitende exploitatie



Hoe werkt Ruimte voor Ruimte?

 STAP 5: Ruimte voor Ruimte overeenkomst

 Overeenkomst tussen initiatiefnemer en gemeente

 Garandeert initiatiefnemer beoogde ontwikkeling

 Garandeert overheid beoogde kwaliteitswinst

 Legt alle prestaties en tegenprestaties, plus termijnen, vast

 STAP 6: Aanpakken slooplocatie

 Aanpassen bestemming

 Sloop van de opstallen

 Eventueel herinrichting

 STAP 7: Compensatielocatie

 Aanpassen bestemming

 Verlenen bouwvergunning. Dit kan echter pas na overleggen bewijs van sloop!



Verhandelbare ontwikkelingsrechten

 Zelfrealisatie

 Verkoop van het bouwrecht, met alle rechten en plichten



Rol provincie en juridische uitwerking

1. Beoordelen Ruimte voor Ruimte initiatief en voorgestelde 

bestemmingsplanwijzigingen:

 Voordat de gemeentelijke procedures starten

 Aan de hand van conceptexploitatieopzet, conceptovereenkomst en 

conceptbeeldkwaliteitsplan

 Aantoonbare verbetering van de ruimtelijke kwaliteit is leidend

 Principebesluit tot planologische medewerking

2. Besluit op ingediende bestemmingsplanherziening of uitgebreide procedure


