
Bijlage bij raadsvoorstel inzake de regeling "intergemeentelijk compensatiefonds ruimte 

voor ruimte en lintbebouwing Duin- en Bollenstreek" , maart 2012:  

- uittreksel provinciale verordening ruimte na herziening februari 2011 

- regeling financiële compensatie ruimte voor ruimte en lintbebouwing 2011 

 

Verordening Ruimte 

Besluit van Provinciale Staten van 2 juli 2010 tot vaststelling van de Verordening Ruimte (Prov. blad 

2010, nr. 80) en gewijzigd bij besluit van 23 februari 2011 (Prov. Blad 2011, nr. 31). 

 

Lid 2 uitzonderingen In afwijking van het bepaalde in lid 1 kunnen bestemmingsplannen voor 

gronden buiten de bebouwingscontouren de volgende ontwikkelingen mogelijk maken: 

 a) ruimte voor ruimte, toepassing ter plekke‘Ruimte voor ruimte’; de sloop van 

voormalige agrarische bedrijfsgebouwen, kassen of andere gebouwen danwel de 

sanering van sierteelt en de bouw van één of meer compensatiewoningen ter plekke of 

in de directe omgeving van de gesloopte bebouwing of in aansluiting op bestaande 

bebouwingsclusters. Hierbij moet worden voldaan aan de volgende voorwaarden: 

 I de ruimtelijke kwaliteit ter plaatse wordt duurzaam verbeterd; 

 II voor de sloop of sanering op één of meerdere percelen van iedere 1.000 m2 

gebouwen, iedere 5.000 m2 kassen of iedere 2,25 ha boom- en sierteelt, mag 

één compensatiewoning worden gebouwd; 

 III het aantal compensatiewoningen bedraagt maximaal drie; 

 IV de nieuwe woningen brengen uit milieuhygiënisch oogpunt geen 

belemmeringen met zich mee voor de bedrijfsvoering van de omliggende 

agrarische bedrijven; 

 V de te slopen gebouwen of kassen zijn opgericht voor de peildatum van 1 

januari 2007; 

 VI de te slopen kassen zijn gelegen buiten de concentratiegebieden voor de 

glastuinbouw (met uitzondering van de transformatiegebieden) zoals 

aangeduid op kaart 2 én 

  VII de te saneren sierteeltpercelen zijn gelegen buiten de boom- en 

sierteeltgebieden, zoals aangeduid op kaart 2. 

 VIII ten minste 50% van de onder ii bedoelde oppervlakte moet fysiek worden 

gesaneerd; 

 IX voor de resterende oppervlakte is financiële compensatie geregeld op grond 

van artikel 6.12 Wro of artikel 6.24, eerste lid, onder a, Wro, inhoudende 

storting van een bedrag ter grootte van de ontbrekende oppervlakte in m2 x een 

normbedrag in een (inter)gemeentelijke kwaliteits fonds ten behoeve van 

fysieke sanering; 

 X Provinciale Staten hebben een regeling financiële compensatie vastgesteld 

en op basis daarvan is een (inter)gemeentelijk fonds ingesteld; 

 XI de financiële compensatie wordt slechts ingezet om het aantal woningen 

naar boven af te ronden op het eerstvolgende hele getal; 

  



Regeling financiële compensatie ruimte 

voor ruimte en lintbebouwing 2011 

 

Besluit van Provinciale Staten van Zuid-Holland van 23 februari 2011 tot vaststelling van de Regeling 

financiële compensatie ruimte voor ruimte en lintbebouwing 2011(Prov. Blad 2011, nr. 35). 

Artikel 1 Begripsbepaling 

In deze regeling wordt verstaan onder: 

- Compensatiefonds: (inter)gemeentelijk compensatiefonds Ruimte voor ruimte en 

lintbebouwing, als bedoeld in art. 2, lid 2 sub a en j, van de Verordening ruimte. 

Artikel 2 Compensatiefonds 

 

1. Een compensatiefonds kan worden ingesteld door een gemeente of samenwerkende 

gemeenten, ten behoeve van financiering van sloop. 

2. De instelling van een compensatiefonds is vormvrij. 

3. Bij het instellen van het compensatiefonds wordt in ieder geval bepaald: 

  

 a. een normbedrag dat wordt gehanteerd voor de bijdrage die in het fonds wordt 

gestort met daarbij de marge, die vanwege de hanteerbaarheid van de regeling 

noodzakelijk is; 

 b. hoe sloop en bouwen zich tot elkaar verhouden; 

 c. de administratieve organisatie inhoudende regels ten aanzien van de besluitvorming 

over de aanwending van de middelen uit het fonds; 

 d. regels ten aanzien van het beheer van het fonds en de maximum fondsstand. 

  

  

4. De wijze van instelling van een compensatiefonds wordt ter instemming voorgelegd aan 

gedeputeerde staten van Zuid-Holland. 

Artikel 3 Financiële bepalingen 

 

1. Een compensatiefonds wordt gevormd door de bijdragen die moeten worden betaald als 

bedoeld in artikel 2, onderdelen a en j, van de Verordening ruimte. 

2. De financiën van het compensatiefonds dienen gescheiden te blijven van eventuele 

bestaande fondsen en uitsluitend te worden ingezet voor het doel, bepaald in deze regeling. 

3. De hoogte van de bijdrage bedoeld in het eerste lid wordt bepaald door de waarde van de te 

bouwen woning. 



4. Uit het compensatiefonds worden bijdragen verstrekt voor de sloop van verspreid liggende 

overbodige bebouwing, terwijl daar niet of niet geheel de bouw van een compensatiewoning 

tegenover staat, een en ander als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdelen a en j, van de 

Verordening ruimte. De bijdrage die wordt verleend mag niet hoger zijn dan de reële 

sloopkosten. 

5. De hoogte van de bijdrage bedoeld in het derde lid kan door de gemeente of 

samenwerkende gemeenten worden bepaald. 

Artikel 4 Toepassing ‘ruimte voor ruimte’ regeling en lintbebouwing 

  

Toepassing van artikel 2, tweede lid, onderdelen a en j, van de Verordening ruimte leidt er 

niet toe dat rechten op enigerlei wijze overdraagbaar zijn. Ook mag geen sprake zijn van 

situaties waarin gebouwd wordt zonder dat daar sloop tegenover staat. 

Artikel 5 

  

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking van 

deze regeling in het provinciaal blad. 

Artikel 6 

  

Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling financiële compensatie ruimte voor ruimte en 

lintbebouwing 2011. 

 

Den Haag, 23 februari 2011 

Provinciale Staten van Zuid-Holland, 

J. FRANSSEN, voorzitter. 

H. ENGELS-VAN NIJEN, griffier. 

 


