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Onderwerp:  

Regeling "intergemeentelijk compensatiefonds ruimte voor ruimte en lintbebouwing Duin- 

en Bollenstreek" 

 

 

Wij stellen voor:  

De regeling "intergemeentelijk compensatiefonds ruimte voor ruimte en lintbebouwing 

Duin- en Bollenstreek" vast te stellen.  

 

Bestaand kader/doelstelling:  

Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek, december 2009  

Verordening Ruimte provincie Zuid Holland na 1e herziening, februari 2011 

Doelstelling: Op een praktische manier gebruik maken van de verruimde provinciale 

mogelijkheden voor de “ruimte voor ruimte” Regeling.  

 

Inleiding: 

Vooraf: Dit voorstel wordt inhoudelijk gelijkluidend voorgelegd aan de raden van de zes 

bollengemeenten.  

 

In juni 2010 is de Provinciale Verordening Ruimte (PVR) vastgesteld. Hierin opgenomen is de 

"ruimte voor ruimte" Regeling (rvrR). Kort gezegd biedt deze regeling in het buitengebied - 

onder voorwaarden - bij sloop van bedrijfsgebouwen en/of kassen de mogelijkheid van één 

of meerdere compensatiewoning(en). Het oogmerk hierbij is: landschappelijke verbetering. 

De sloop van 1000 m2 bedrijfsbebouwing of 5000 m2 kassen biedt het equivalent van één 

compensatiewoning. Het maximum per locatie is te allen tijde 3 woningen.  

 

Gebleken is dat de regeling in een aantal gevallen moeilijk uitvoerbaar is. Met name in 

situaties waarin op één perceel onvoldoende te saneren bebouwing aanwezig is/was.  

Bij de 1e herziening van de PVR in februari 2011 is daarom een combinatie van fysieke 

sloop en een financiële bijdrage mogelijk gemaakt (zie art. 2 lid 2). Daartoe kan een 

gemeente - afzonderlijk, dan wel een aantal gemeenten tezamen - een fonds instellen. In 

dat fonds kunnen dan bijdragen gestort worden van eigenaren die te weinig saneren, of 

bijdragen betaald worden aan eigenaren die meer slopen dan noodzakelijk is.  

Belangrijk is dat er altijd tenminste 50% fysieke sloop moet plaats vinden (dus tenminste 

501 m2 bedrijfsbebouwing of 2501 m2 kassen). 
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De rvrR is voorts uitgebreid met een regeling inzake de mogelijkheid tot bouw van 

woningen in bestaande bebouwingslinten. Nieuw daaraan is dat er in zo'n geval geen 

sprake hoeft te zijn van 50% fysieke sloop.  

 

Gemeenten zijn vrij hoe de instelling van zo'n fonds plaatsvindt en (eventueel) met welke 

gemeente(n). Recent is zoals bekend de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM) 

opgericht. Het ligt voor de hand dit (kwaliteits)fonds in te richten binnen de GOM 

organisatie. Daarbinnen functioneert reeds een systeem voor herstructurering, waaronder 

het opruimen van verrommeling. De financiën van het nu voorgestelde fonds dienen alleen 

wel gescheiden te blijven van de reguliere GOM-financiële geldstromen. Binnen de 

Algemene vergadering van Aandeelhouders (AvA) van de GOM is de keus om dit fonds 

onder te brengen bij de GOM op 31 maart 2011 besproken. De GOM directie heeft in 

navolging hierop het ter inzage gelegde voorstel uitgewerkt. 

 

De betrokken gemeenten dienen deze regeling elk afzonderlijk door hun raad te laten 

vaststellen. De provincie Zuid-Holland gaat akkoord met de wijze waarop de GOM-

gemeenten het fonds wensen in te richten. Het voorstel houdt rekening met de richtlijnen 

die provincie voor instelling van een dergelijk fonds heeft vastgesteld (ter inzage gelegd).              

 

Argumenten: 

 De greenportgemeenten werken reeds samen binnen de GOM, het is dus praktisch 

daarbij aan te sluiten. 

 Het fonds functioneert naar verwachting beter indien samengewerkt wordt. 

 De GOM is uitstekend in staat de bijbehorende (gescheiden) administratie te voeren. 

 De instelling op de voorgestelde wijze kent de instemming/goedkeuring van de 

provincie Zuid-Holland.  

 

Financiële dekking:  

nvt 

 

Communicatie/Participatie: 

Publicatie van de regeling in het Witte Weekblad en op de website. 

 

Urgentie:  

nvt 

 

Kanttekeningen:  

nvt 

 

namens het college van burgemeester en wethouders, 

 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester  
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Ter inzage gelegd: 

- Intergemeentelijk Compensatiefonds ruimte voor ruimte en lintbebouwing Duin- en Bollenstreek 

- Uittreksel provinciale verordening ruimte na herziening februari 2011 en regeling financiële compensatie ruimte voor 

ruimte en lintbebouwing 2011 

Informatie bij: dhr. F. Atsma, f.atsma@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 301 
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