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1 Voorwoord 

De  ministeries van I&M  en ELI hebbent in 2009 naar aanleiding van de Agenda Landschap het project ‘aanpak verspreid liggende kassen in kwetsbare gebieden’ 

opgestart. Het doel van het project is om 200 ha verspreid liggend glas te saneren en om opgedane ervaringen te delen met partijen die bij de sanering van 

verspreid liggend glas een rol spelen. Gedurende het proces heeft het expertteam ervaren dat bepaalde vraagstukken niet specifiek zijn en zich voordoen in de 

meeste lopende projecten. Ook zullen deze vraagstukken aan de orde komen in nieuwe projecten. 

 

De ministeries hebben aan het expertteam gevraagd om deze algemene aspecten c.q. vraagstukken die betrekking hebben op de sanering van verspreid 

liggend glas, beknopt te behandelen in een handboek. Dit handboek is primair bedoeld voor (toekomstige) projectleiders. Maar mogelijk dat ook andere 

betrokkenen (opdrachtgevers, overheden, adviseurs, betrokken ondernemers) er gebruik van willen maken. 
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2 Algemeen instrumentarium 

De overheid heeft verschillende instrumenten ter beschikking om enerzijds de sanering van glas (kassen) en anderzijds ontwikkelingen op andere locaties 

mogelijk te maken. Door ontwikkelingsmogelijkheden te koppelen met saneringlocaties kan bovendien verevening plaatsvinden. Er kan onderscheid gemaakt 

worden tussen: 

1. ruimtelijke instrumenten; 

2. verwervingsinstrumenten; 

3. instrumenten voor kostenverhaal. 

De genoemde instrumenten lichten wij hieronder toe. De huidige regelingen voor het saneren van verspreid liggend glas gaan overigens uit van vrijwilligheid. Een 

financiële compensatie bij sanering aan de hand van de regelingen baseren partijen over het algemeen op de (agrarische) taxatiewaarde in de huidige staat. 

2.1 Inzet ruimtelijke instrumenten 

2.1.1 De structuurvisie 

De basis om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken ligt bij de structuurvisie, welke op rijksniveau, provinciaal niveau en gemeentelijk niveau opgesteld 

wordt. Dit (voor gemeenten verplichte) document beschrijft op hoofdlijnen wat voor de komende jaren de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen het 

aangegeven gebied zijn. De structuurvisie wordt door het Rijk, de provincie en de gemeente op verschillende schaalniveaus opgesteld. Een belangrijk onderdeel 

vormt de uitvoeringsparagraaf, waarin wordt aangegeven op welke manier de gemeente, de provincie of het rijk de ontwikkelingen denkt te verwezenlijken. Op 

basis van de gemeentelijke structuurvisie kan de gemeente een voorkeursrecht op grond van de WVG vestigen. 

 

De structuurvisie in relatie tot de saneringsopgave 

Vanuit het verleden zijn er verschillende regelingen opgesteld voor verplaatsing van glastuinbouw. Dit werd bijvoorbeeld in “Ruimte voor Ruimte regelingen” 

beschreven. Deze regelingen moeten een plek krijgen in de uitvoeringsparagraaf van de structuurvisie. De uitvoeringsparagraaf beschrijft bij welke gebieden de 

regeling van toepassing is en maakt koppelingen tussen gebieden zodat het mogelijk is een bijdrage te vragen of kosten te verhalen voor de sanering van 

glastuinbouw. 

2.1.2 Het bestemmingsplan 

De gemeente werkt de structuurvisie uit in meerdere bestemmingsplannen. Dit is het enige juridisch bindende document voor de burger en geeft aan wat er met 

de ruimte mag gebeuren. Voor een verkorte procedure is een omgevingsvergunning of projectbesluit mogelijk1 . Voorwaarde is dat deze binnen een korte termijn 

(1 tot 4 jaar, afhankelijk van het bestemmingsplan) wordt opgenomen in een nieuw bestemmingsplan. Tevens is het bestemmingsplan de basis om het 

instrument onteigening (zie verwervingsinstrumentarium) in te zetten. In uitzonderingsgevallen neemt de provincie het initiatief tot het opstellen van een 

zogenaamd inpassingplan2. 

 

Het bestemmingsplan in relatie tot de saneringsopgave 

De gemeente kan het bestemmingsplan strategisch inzetten. Vanwege de omvang hanteert men bij saneringsopgaven ook wel de term 

postzegelbestemmingsplan, maar het blijft een gewoon bestemmingsplan. Het plan bepaalt waar en wat er in de toekomst (niet) mag worden gebouwd. Ter 

uitvoering van het saneringsbeleid kan de overheid de ontwikkelingsmogelijkheden voor de glastuinbouw beperken of zelfs wegbestemmen (mits ruimtelijk goed 

                                                 
1 De omgevingsvergunning vervangt de artikel 19 procedure uit de oude Wro, en het projectbesluit uit de Wro. Een projectuitvoeringsbesluit is in het kader van de Crisis- en 
Herstelwet een nieuw besluit ten behoeve van de versnelde uitvoering van bepaalde bouwprojecten. 
2 Een inpassingplan is de formele naam voor een provinciaal bestemmingsplan. 
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onderbouwd). Als de eigenaren nadelen ondervinden van het nieuwe bestemmingsplan, dan kunnen deze eigenaren een planschadeclaim indienen bij de 

gemeente. 

Bij de uitvoering van haar saneringbeleid dient de gemeente daarnaast aandacht te besteden aan haar ‘papieren glas’. Dat is de ruimte in bestaande 

bestemmingsplannen op basis waarvan nog glastuinbouwontwikkeling mogelijk is. Ook dit papieren glas zal de gemeente weg moeten nemen in de uitvoering van 

haar beleid, naast het (actief) saneren van reeds bestaand solitair (verspreid) liggend glas. 

 

Het bestemmingsplan in relatie tot de handhaving 

In de praktijk komt het voor dat (oude) kassen worden gebruikt voor oneigenlijke, zijnde niet-agrarische, activiteiten. Een voorbeeld hiervan is de opslag van 

caravans in kassen. De gemeente heeft door middel van handhaving van het bestemmingsplan de mogelijkheid om deze activiteiten stil te leggen. Dit betekent 

dat de eigenaar zijn of haar inkomsten uit de oneigenlijke activiteit verliest. Dit kan vervolgens een opening bieden voor sanering: middels een Ruimte voor 

Ruimte regeling kan de eigenaar mogelijk alternatieve inkomsten generen. 

 
2.1.3 Papieren glas 

‘Papieren glas’ zijn nog niet benutte glastuinbouw bestemmingen. Het saneren hiervan is relatief goedkoop en eenvoudig. Goedkoop omdat er geen opstanden 

vergoed en gesloopt hoeven te worden. Eenvoudig omdat het met een bestemmingsplanwijziging éénzijdig gerealiseerd kan worden. Desalniettemin leert de 

praktijk dat dit proces niet zo gemakkelijk verloopt, met name omdat de opsteller van het bestemmingsplan (meestal de gemeente, soms de provincie of het rijk) 

bevreesd is voor planschadeclaims. Echter, indien saneren van verspreid liggend glas wordt overwogen, kan het nalaten van het als eerste saneren van ‘papieren 

glas’ gedefinieerd worden als ‘dweilen met de kraan open’. Het daadwerkelijk oprichten van een nieuwe kas daar waar het voorheen ‘papieren glas’ was, doet heel 

veel (ook geldelijke) inspanning van sanering van verspreid liggend glas teniet. Maar ook de dreiging tot het oprichten van een nieuwe kas kan procesmatig een 

enorme extra belasting betekenen. Daarom is het aan te bevelen als eerste stap van  het saneren van verspreid liggend glas het ‘papieren glas’ weg te 

bestemmen. 

 

Planschade? 

De planmaker is de aansprakelijke partij als er schade geleden wordt door bestemmingsplanwijziging. De praktijk leert dat een ‘papieren glas bestemming’ die 

lange tijd niet benut is (5-10 jaar of meer), meestal gesaneerd kan worden zonder dat een planschadeclaim uiteindelijk zal worden toegekend. Uiteraard is de 

beoordeling - of een planschadeclaim terecht is - mogelijk van meer aspecten afhankelijk dan alleen de periode waarin de glasbestemming nog niet benut is 

geworden. Leeftijd van de onderneming, periode waarin de bestemming in eigendom is, kennisgeving(en) van de voorgenomen ruimtelijke ontwikkeling, 

volwaardigheid van het aanvragende bedrijf, wel/geen opvolger, en dergelijke aspecten, kunnen in de uiteindelijke beoordeling een rol spelen. 

 

Zie verder het rapport van de Inspectie van VROM van 01/2011 (rapportage verspreid papieren glas, omvang en risico, 4 november 2010). 

2.2 Verwervingsinstrumenten 

Indien binnen het gebied eigenaren zitten die vanwege de functieverandering in het nieuwe bestemmingsplan of projectbesluit moeten worden verplaatst of 

helemaal weg moeten, dan kan de gemeente verwervingsinstrumentarium inzetten om de percelen te verwerven. Dit kan op verschillende manieren plaatsvinden. 

2.2.1 Wet voorkeursrecht gemeenten (WVG) 

Een voorkeursrecht is een goed instrument voor locaties waar de overheid de bestemming in het bestemmingsplan van agrarisch naar bijvoorbeeld 

bedrijventerrein of woningbouw bepaalt. Op basis van een bestemmingsplan of een structuurvisie is het mogelijk om een voorkeursrecht te vestigen op een 

gebied. Dit betekent dat wanneer de eigenaar de grond wil verkopen, zij deze eerst aan moet bieden aan de gemeente. De mogelijkheden om het instrument te 
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gebruiken ten aanzien van sanering is beperkt indien de bestemming niet wijzigt. Als alleen de functie binnen de agrarische bestemming wijzigt is er onvoldoende 

grondslag om een voorkeursrecht te vestigen. 

2.2.2 Minnelijke verwerving 

De gemeente kan ook op vrijwillige basis gronden verwerven. In een overeenkomst worden afspraken gemaakt over het bedrag en andere voorwaarden waarop 

de gemeente de gronden verwerft. 

2.2.3 Onteigening 

Indien het niet lukt om op vrijwillige basis de gronden te verwerven, dan is het mogelijk om op basis van een nieuw bestemmingsplan het instrument onteigening 

in te zetten. De verwerving wordt dan publiekrechtelijk afgedwongen. 

 
Verwervingsinstrumentarium in relatie tot de saneringsopgave 

Tot op heden verloopt de sanering in het kader van het programma Mooi Nederland op basis van vrijwilligheid (onteigening is niet aan de orde). Ondernemers 

worden door de overheid in geval van solitair liggend glas gestimuleerd hun activiteiten te staken door middel van regelingen: subsidies en Ruimte voor 

Ruimteregelingen. De huidige regelingen voor de sanering van verspreid glas hebben een beperkte financiële reikwijdte, gebaseerd op de taxatiewaarde in huidige 

staat (dat wil zeggen agrarisch gebruik, zie ook hoofdstuk 3 en 4). In het geval van onteigening is de volledige schadeloosstelling het uitgangspunt. Deze 

schadeloosstelling ligt over het algemeen hoger dan de taxatiewaarde. 

2.3 Instrumenten voor kostenverhaal bij zelfrealisatie 

Als er op basis van een bestemmingsplan, inpassingplan of projectbesluit in het plangebied ontwikkelingsmogelijkheden zijn, dan kan de situatie zich voordoen dat 

een eigenaar beroep doet op zelfrealisatie. Bij zelfrealisatie is de eigenaar bereid en in staat de ontwikkeling volgens het bestemmingsplan te doen 

verwezenlijken. De eigenaar heeft (naar verwachting) een opbrengstpotentie. Anderzijds maakt de gemeente kosten die een relatie hebben met de ontwikkeling 

van de locatie, zoals het aanleggen van wegen, groen, riolering. Deze kosten wil de gemeente verhalen. De gemeente heeft de volgende instrumenten ter 

beschikking voor het verhalen van deze kosten op deze eigenaren. 

2.3.1 Kostenverhaal via een anterieure overeenkomst 

Op basis van een vrijwillige overeenkomst is het mogelijk om afspraken te maken met de betreffende eigenaar over kostenverhaal. Indien deze afspraken zijn 

vastgelegd in een overeenkomst vóór het vaststellen van het bestemmingsplan of projectbesluit, dan wordt dit een anterieure overeenkomst genoemd. In een 

anterieure overeenkomst kunnen op basis van een structuurvisie ook bijdragen worden opgenomen voor ruimtelijke ontwikkelingen, zoals het slopen van glas 

elders. Voorwaarde voor een verevening is een logische relatie in de structuurvisie tussen de investeringen enerzijds en de projecten (de kostendragers) waaraan 

de bijdrage voor de investering wordt gevraagd anderzijds. 

2.3.2 Exploitatieplan 

Indien er vóór het vaststellen van een bestemmingsplan of projectbesluit geen overeenkomst is gesloten, dan moet de gemeente een exploitatieplan vaststellen 

voor het kostenverhaal. Dit is een publiekrechtelijk instrument om kostenverhaal af te dwingen. Het exploitatieplan wordt gekoppeld aan het bestemmingsplan (of 

projectbesluit) en wordt tegelijkertijd vastgesteld. De eigenaar moet bij de afgifte van de omgevingsvergunning een bijdrage betalen die in het exploitatieplan is 

bepaald. Als de eigenaar de bijdrage niet betaalt, dan kan het college van burgemeester en wethouders een sanctie opleggen van het verplicht stilleggen van de 

bouw tot invordering van de bouwvergunning. 
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2.3.3 Posterieure overeenkomst 

Het is mogelijk om na het vaststellen van het exploitatieplan een overeenkomst te sluiten. Dit wordt een posterieure overeenkomst genoemd. De reikwijdte is 

beperkt omdat de bepalingen in de overeenkomst niet mogen afwijken van het exploitatieplan: de overeenkomst betreft enkel een nadere detaillering of 

uitwerking van het exploitatieplan. 

 

Kostenverhaal in relatie tot de saneringsopgave 

Het is mogelijk dat de gemeente in het kader van de sanering van glas, en dan met name bij toepassing van een Ruimte voor Ruimteregeling, kosten maakt. 

Denk aan het maken van een insteekweg (bij de realisatie van meerdere woningen), of het aanleggen van riolering (op de gesaneerde kavel of een elders 

aangewezen locatie). Over het algemeen zal de gemeente dan door middel van een anterieure overeenkomst haar kosten verhalen: zij voert immers al intensief 

overleg met de ondernemer die gebruik maakt van de Ruimte voor Ruimteregeling. 

Overigens leert de praktijk dat de financiële opbrengst vanuit de Ruimte voor Ruimteregeling voor een agrariër in het algemeen niet voldoende is voor volledige 

dekking van de nieuwe glasbestemming en de kapitaalsvernietiging als gevolg van sloop van de kas en de glasbestemming. Feitelijk is er dus niet of nauwelijks 

nog ruimte voor een afdracht aan de gemeente. 
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3 Specifiek instrumentarium 

3.1 Algemeen 

De inzet op het dossier verspreid glas loopt tussen de provincies en de gemeentes sterk uiteen. Provincies met weinig kassen, zoals Flevoland en Friesland, 

hebben geen specifiek beleid. Wel besteedt de provincie Friesland in de onlangs door GS3 vastgestelde agenda Landbouw voor 2011-2013, aandacht aan het 

verspreid liggend glas (ca. 30 ha) in haar provincie. De provincie Friesland zet in voorkomende gevallen in op maatwerk (zie bijlage 1 waarin per provincie is 

aangegeven: de geldende regelgeving, positieve resultaten, belemmeringen en suggesties voor aanpassing). 

 

De provincies met veel kassen hebben wel een eigen specifieke beleidsinzet en instrumentarium. Dit 

instrumentarium richt zich vaak op meer dan alleen glas, bijvoorbeeld ook op andere vormen van 

(dreigende) verrommeling in het buitengebied zoals vrijkomende agrarische bedrijfsgebouwen (VAB). 

Naast de aanpak van verspreid glas is er aandacht voor papieren glas. Van papieren glas is sprake 

wanneer een glasbestemming op betrokken percelen aanwezig is, die nog niet in een vergunning voor de 

realisatie van een kas is omgezet. Een groot deel van de glastuinbouwbedrijven ligt geconcentreerd in 

zogenoemde glastuinbouwconcentratiegebieden. Kassen van gespecialiseerde glastuinbouwbedrijven (dus 

niet het ondersteunende glas op bijvoorbeeld boomkwekerijen) buiten deze concentratiegebieden worden 

in streekplannen en structuurvisies vaak als verspreid glas aangemerkt. 

Het beleid voor deze zogenaamde solitaire glasbedrijven is vrijwel altijd aan beperkingen gebonden. Vaak 

wordt een grens van twee hectare aangehouden. Ook zijn er provincies waarbij geclausuleerd groei tot drie 

of soms vier hectare mogelijk is (Zeeland, Limburg). Hierbij wordt bijvoorbeeld in Limburg aan uitbreiding 

een saneringsopgave verbonden in de verhouding van één deel bouwen en twee delen elders saneren 

(hetzij fysiek, hetzij financieel). 

 

 

Figuur 1: Kas in de Vinkeveldpolder (gemeente Noordwijk) gelegen tegen de duinrand. 

                                                 
3 GS = Gedeputeerde Staten. 



pag. 11/48 

In onderstaand overzicht is voor de vijf provincies die het meest te maken hebben met verspreid glas de karakteristiek van het instrumentarium en de focus van 

het beleid weergegeven. 

 

Tabel 1: Instrumentarium en focus beleid per provincie. 

3.2 Overzicht toepassingen 

3.2.1 Individuele Ruimte voor Ruimte 

Individuele Ruimte voor Ruimte komt veelvuldig als instrument voor. De tuinder kan onafhankelijk van collega’s besluiten tot het staken of verplaatsen van zijn 

bedrijf. De meest gangbare formule is 5.000 m² kas slopen voor één vrijstaande woning. Voor het slopen van overige bedrijfsgebouwen geldt de norm van 1.000 

m² slopen om recht op één Ruimte voor Ruimte woning te verkrijgen. Het aantal toe te kennen Ruimte voor Ruimte woningen per bedrijf is gemaximeerd tot drie 

(bij individuele Ruimte voor Ruimte). 

                                                 
4 RvR =Ruimte voor Ruimte. 

Provincie regeling fonds beleidsfocus  organisatie compensatie(woningen) 

Gelderland Subsidieregeling 

voor verplaatsing. Daarnaast per regio een 

regeling voor functieverandering van Vrij-

komende Agrarische Bedrijfsbebouwing (VAB) 

met daarin vorm van RvR4. 

M€ 2,8+− Verplaatsing naar concentra-

tiegebieden; 

− VAB regeling focust op sane-

ring. 

− Al dan niet ter plaatse; 

− Woongebouw met meerdere woningen; 

− Andere bedrijvigheid toestaan. 

Limburg Provinciaal omgevingsplan Limburg (POL) en 

Limburgs kwaliteitsmenu. 

 − Versterken economische positie 

van de landbouw; 

− Herstel van relatie landbouw 

met omgeving. Inpassingplan 

wordt verlangd bij uitbreiding. 

− Naast woningen compensatie bekostigen 

door nieuw glas (Glasba(n)k regeling). 

Onder voorwaarden kan bij uitbreiding 

van een solitair bedrijf de sloop van de 

dubbele oppervlakte verspreid glas ge-

vraagd worden. 

Noord-Brabant Vergoedingsregeling voor sanering in kwetsbare 

gebieden. 

Ja. − Natuur en landschap in kwets-

bare gebieden. Hier geen ont-

wikkeling van RvR woningen; 

− Daarbuiten en buiten concen-

tratie gebieden RvR (initiatief 

gemeente). 

− Ontwikkelingsfonds via de Ontwikkelings-

maatschappij. Elke RvR woning draagt af 

aan dit fonds. 

Noord Holland RvR waarbij compensatie berekend wordt op 

basis exploitatie van oud naar nieuw. 

0 − Kwaliteit van het landschap. − Uitgangspunt is minder steen in 

landschap. Invulling is aan de gemeente. 

Zuid-Holland Ruimte voor Ruimte met vaste normen. 

Gebiedsbenadering kan leiden tot de toepassing 

van afwijkende normen. 

M€ 10 − Kwaliteit van het landschap. − RvR zo mogelijk in de kern dan wel 

aansluitend zo nodig op de slooplocatie. 
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De woningen worden bij voorkeur in of aangrenzend aan de bebouwde kom gerealiseerd. In de praktijk worden de woningen vaak op de slooplocatie gerealiseerd. 

Voornoemde normen variëren per regeling. De regeling van Noord Holland gaat uit van een uitgewerkte exploitatie van oud naar nieuw. Deze exploitatieopstelling 

bepaalt het aantal woningen dat nodig is om te compenseren voor de kosten van saneren (en verplaatsing). Recente toepassing van de RvR in de gemeente 

Niedorp (NH) leidde tot het toekennen van vijf bouwrechten voor de sanering van twee hectare glas (zie situatie in figuur 2)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 2: Kas aan de Floralaan in ’t Veld (gemeente Niedorp) in het wijdse akker- en weidegebied van de kop van Noord Holland.  

3.2.2 Compensatieregeling binnen de individuele Ruimte voor Ruimte 

De gemeente Woerden (Provincie Utrecht) kent een specifieke variant binnen de Ruimte voor Ruimte: een zogenaamde compensatieregeling. Hierbij kan de 

woning of het bijgebouw vergroot worden met de sloop van de kasoppervlakte. Hierbij dient geborgd te worden dat op het gesloopte gedeelte later niet alsnog 

weer kasruimte wordt gerealiseerd. 

3.2.3 Gebiedsgerichte Ruimte voor Ruimte 

Bij een gebiedsgerichte aanpak worden meer woningen toegestaan (Provincie Zuid-Holland). Dit op voorwaarde dat de hele ontwikkeling aantoonbaar een 

aanzienlijke verbetering van de ruimtelijke kwaliteit oplevert. Dit ter beoordeling van Gedeputeerde Staten. Hierbij geldt: hoe groter de afwijking van de staffel, 
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hoe zwaarder de bewijslast voor de kwaliteitsverbetering moet zijn. Zie als voorbeeld de Eendrachtspolder in de gemeente Zuidplas (kader onder 2.2.4 en figuur 

3). 

3.2.4 Variatie in Ruimte voor Ruimte woningen 

Meestal gaat het om luxe vrijstaande woningen in het buitengebied, waarbij voor de kavel een aanzienlijke opbrengst kan worden gerealiseerd. Deze opbrengst is 

bij afbouw van het bedrijf met oudere kassen tot op heden een drijvende kracht geweest voor succesvolle sanering. Bij verplaatsing van het glasbedrijf is het veel 

lastiger. 

De provincie Gelderland heeft behalve de optie voor een vrijstaande woning ook de optie voor woongebouwen (zie figuur 4) waarbij meerdere wooneenheden in 

één gebouw wordt nagestreefd. Bij voorkeur wordt gebruik gemaakt van bestaande bedrijfsgebouwen (bijvoorbeeld een klassieke boerderij) die getransformeerd 

worden tot woongebouw. Hierbij wordt tevens geopteerd om lagere inkomensgroepen de mogelijkheid te bieden om een woning op het platteland te verwerven. 

Mogelijk zijn hiermee specifieke doelgroepen - zoals senioren - ook te interesseren. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eendrachtspolder, gemeente Zuidplas. 

 

Citaat uit locale krant gemeente Zuidplas (3 november 2010): 

“De bouw van 32 woningen, in de prijsklasse rond een miljoen euro zijn nodig om de bedrijven die 

 nog gevestigd zijn in de Eendrachtspolder te kunnen verplaatsen. De voorstanders van het plan 

 zijn van mening dat dit leidt tot een kwaliteitsverbetering in de polder aangezien er negen hectare  

verspreid glas verdwijnt en daar maar 32 woningen voor in de plaats komen”. 

 

In deze situatie wordt een bouwoppervlakte van 200 m2 toegestaan. De gemeenteraad van Zuidplas  

stemde op 27 oktober 2010 in met een bestemmingsplan wijziging dat de realisatie van de  

woningen mogelijk maakt. 
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Figuur 3: Voorbeeld van gebiedsgericht sanering van verspreid glas in de Eendrachtspolder bij Zevenhuizen (gemeente Zuidplas). Links in de figuur de Rotte en 

onder de Zevenhuizer plas, welke door zandwinning is ontstaan en nu deel uitmaakt van de het openluchtrecreatiegebied de Rottemeren. Het te saneren glas 

betreft zes  kassen van vier ondernemers met een oppervlakte van zijn 9 hectare. 
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Figuur 4: Toepassing van RvR met woongebouwen in de provincie Gelderland. 

3.2.5 Clusteren van compensatie woningen alleen bij maatwerk 

Voorbeeld uit de regeling “Realisatie van woongebouwen” uit de regeling voor functieverandering regio Rivierenland (Gelderland). 

Voor (solitaire) glastuinbouwbedrijven geldt een verruimde regeling ten opzichte van het streekplanbeleid. Wanneer alle glasopstallen worden gesloopt – met een 

minimum van 3.500 m² – mag één woongebouw worden teruggebouwd. Zodoende geldt dat voor 0–3.500 m2 gesloopte glasopstallen geen mogelijkheden worden 

geboden voor de bouw van een woongebouw. Bij 3.500–20.000 m² gesloopte glasopstallen is de bouw van een woongebouw tot maximaal 1.200 m3 toegestaan. 

Bij meer dan 20.000 m2 gesloopte glasopstallen is de bouw van een woongebouw tot maximaal 1.600 m3 toegestaan. (Bron: handwijzer “Leren van Lochem”, 

functieverandering en ruimtelijke kwaliteit in landelijk gebied. Uitgave Provincie Gelderland augustus 2010). Voor een aantal modellen van clusteren, zie figuur 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5: Modellen van clustering uit de brochure Leren van Lochem. Van links naar rechts clusteren met de dorpsrand, in nieuwe bossen en in een bestaand 

buurtschap.  
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3.2.6 Plaatsing van de Ruimte voor Ruimte woningen 

Het meest voorkomend en het eenvoudigst is de realisatie van de compensatiewoningen op de slooplocatie. De ambitie wordt veelvuldig uitgesproken om de 

woningen elders te ontwikkelen. 

Provincie en gemeente kiezen vanuit het bestemmingsplan wat tot de mogelijkheden gaat behoren. Gemeentes die deze voorwaarden stellen constateren dat het 

voor de betrokken tuinder erg lastig is om een passende locatie aansluitend op de kern te ontwikkelen. Als oplossing wordt gezien om zelf het initiatief te nemen 

in het ontwikkelen van locaties voor deze compensatiewoningen (o.a. gemeente Harenkarspel in Noord-Holland en gemeente Brielle in Zuid-Holland). Het 

Gelderse initiatief “Leren van Lochem” geeft de aanbeveling dat het clusteren van compensatiewoningen als algemeen concept lastig is. 

Een voorbeeld van een recente toepassing van de RvR is de gemeente Niedorp (NH). Daar leidde de sanering van twee hectare glas tot het toekennen van vijf 

bouwrechten.  

 

Gemeente Zuidplas heeft in overeenstemming met de provincie besloten om in de Eendragtspolder voor de sanering van zes bedrijven 32 woningen ter plaatse te 

ontwikkelen. Het gaat daarbij in totaal om 8,7 ha. kassen. In oktober 2010 besloot de gemeenteraad tot de aanpassing van het bestemmingsplan dat de realisatie 

van de woningen mogelijk maakt. 

 

3.2.7 Casus Someren (provincie Noord-Brabant) 

Binnen de gemeente Someren is gekozen voor het concentreren van de glastuinbouw. Er is nu een glastuinbouwconcentratiegebied van ca 130 ha. Aanvankelijk 

resteerde ongeveer 25 ha verspreid glas buiten dat gebied. Inmiddels is daarvan ca vijftien ha gesaneerd. Een aantal trajecten loopt nog. Of resterende kassen 

ook binnenkort gesaneerd zullen worden, valt niet te zeggen. Een goed samenspel met alle geledingen van de provincie is een vereiste. Dit onder meer met 

betrekking tot de uitvoeringsregeling “Buitengebied in Ontwikkeling”. Laatstgenoemde regeling kent eigen criteria bij toepassing van rood voor groen. 

 

3.2.8  (Glas) bankregeling 

Er zijn voorbeelden waarbij een fonds als intermediair fungeert tussen Ruimte voor Ruimte ontwikkelingen en sanering van verspreid liggend glas. De Provincie 

Noord-Brabant beheert het fonds van Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte CV (ORR5). Ruimte voor Ruimte woningen die ontwikkeld worden zonder dat 

daar direct de sloop van een kas of stal tegenover staat worden verplicht over de bestemmingswinst een afdracht te doen aan het fonds. De sanering wordt 

vervolgens uit dit fonds bekostigd. Hiermee wordt voorkomen dat in landschappelijk kwetsbare gebieden nieuwe woningen worden ontwikkeld. De regeling in 

Noord Brabant is opgezet vanuit de noodzaak tot herstructurering van de varkenshouderij. Het slopen van stallen is mogelijk gemaakt vanuit deze Ruimte voor 

Ruimte CV. Later is daar verspreid glas aan toegevoegd. 

In het Limburgs kwaliteitsmenu (vastgesteld januari 2010) zijn regels opgenomen waarbij de bouw of uitbreiding van kassen gekoppeld wordt aan sloop. Hierbij 

wordt de formule gebruikt van één m² bouwen vereist twee m² slopen elders. 

3.2.9 Sloopregeling voor glas 

Het treffen van een sloopregeling waarbij de eigenaar met geld schadeloos wordt gesteld, heeft als voordeel dat geen rode functies worden teruggeplaatst. Zeker 

voor landschappelijk kwetsbare gebieden is dit een belangrijk pluspunt. Ook kan de regeling naar rato van de waarde van de kas worden toegepast. Zeker als het 

minder gaat in de glastuinbouw zal er meer belangstelling zijn om langs deze weg de kas te saneren en het bedrijf (meestal) te staken. Echter het toepassen van 

een dergelijke regeling kan ook prijsopdrijvend werken. 

 

 

                                                 
5 ORR = Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. 

Quote uit gemeente in Zeeland: “Aannemers en ontwikkelaars krijgen belangstelling 

  voor Ruimte voor Ruimte”. 

Quote uit gemeente in Limburg:  “Nu het economisch niet goed is voor de glastuinbouw, 

zetten we in op een subsidieregeling voor de sloop van 

kassen.” 
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3.2.10 Subsidies 

Er zijn diverse bronnen waaruit geput wordt om fondsen bijeen te brengen om daarmee de Ruimte voor Ruimte te kunnen aanvullen dan wel zonder Ruimte voor 

Ruimte de sloop van de kassen te realiseren: 

− provinciale fondsen: deze kunnen de proceskosten faciliteren of zowel de proceskosten als de saneringskosten compenseren; 

− rijksbudgetten: waaronder Mooi Nederland van voorheen VROM6 en LNV7; 

− Europese fondsen; 

− gemeenten: hierbij gaat het meestal om inzet van ambtelijke capaciteit voor het opzetten van het proces, afstemming met de provincie tot aanpassing van  

bestemmingsplan en de nazien op de uitvoering van de afspraken; 

− investeringsbudget Landelijk Gebied: dit zijn bijdragen van het Rijk die via ILG8 (provincie) aan gemeenten beschikbaar worden gesteld. De procedure is  

ingewikkeld, mede doordat: 

• de uitkering van ILG in de Bestuursovereenkomst ILG opgenomen moet worden. Dit vergt een half jaar; 

• de verwerking, administratie, borging in de verplichte uitvoeringsovereenkomsten en subsidiebeschikkingen leiden tot extra proceskosten. Dit geld 

komt dus niet meer beschikbaar voor de uitvoering van projecten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Keuze menu 

Een gemeente die wil meewerken aan sanering van verspreid liggend glas staat voor een aantal keuzen. Het blijkt dat er zich bij de uitwerking nogal eens 

verschillende varianten en variabelen voordoen. Een primaire keuze is of een actief beleid gevoerd gaat worden om de sanering in een (deel)gebied aan te pakken 

of dat een meer faciliterende rol wordt gekozen. In het onderstaande schema is per keuzethema en het gekozen rolmodel een aantal aspecten op een rijtje gezet. 

 

                                                 
6 VROM = Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu. 
7 LNV = Landbouw, Natuurbeheer en Voedselkwaliteit. 
8 ILG = Investeringsbudget Landelijk Gebied. 

Quote van GS lid Van Heijningen, provincie Zuid-Holland op 11 juni 2010 in De Statencommissie Mobiliteit, Kennis en 
Economie: 
 
“Er is 800 ha verspreid glas in Zuid-Holland. Daarvan is 400 ha prioritair, waarvan 200 ha is benoemd in het 
coalitieakkoord (2007 tot en met 2011). In de kadernota staat voor 2012 1,3 miljoen euro gereserveerd 
(bladzijde 2/4). De nieuwe coalitie moet bepalen wat zij overheeft voor verdere glassanering. De gedeputeerde heeft zich 
binnen GS voorstander getoond van invoering van “statiegeld” in alle sectoren (achterlaten van oude fabrieksgebouwen) en 
dus ook in de glastuinbouw.  
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Tabel 2: keuzethema’s en rolmodellen. 

3.4 Positieve bijdrage aan de sanering van kassen 

Uit diverse bronnen en respons wordt duidelijk dat het saneren van verspreid glas geen louter papieren aangelegenheid is. De vraag dient zich dan aan naar wat 

de aspecten zijn, die het meest bijdragen aan het daadwerkelijk saneren van kassen. Hierbij is het resultaat in eerste instantie gemeten in volume. Het effect van 

de sanering op de omgeving is hierbij niet bekeken. 

Belangrijke elementen uit de succesvolle regelingen zijn: 

− individuele trajecten. Er hoeft niet gewacht te worden op anderen. De betrokken tuinder kiest het voor hem passende moment; 

− individuele beoordeling van de compensatie. Hierbij wordt per saneringsgeval beoordeeld wat de opbrengsten zijn, door de situatie voor sanering en daarna te 

taxeren. Dit element zit in de regeling van de provincie Noord-Holland; 

− gebiedsgerichte benadering in de provincie Zuid-Holland (Oude Leede I in de gemeente Pijnacker-Nootdorp, gemeente Brielle) heeft geleid tot succesvolle 

trajecten. Bij deze aanpak kan GS toestaan dat van de norm van één woning per 5.000 m² glas kan worden afgeweken. Dit resultaat kan alleen ontstaan met 

een actieve inzet van de betrokken gemeente; 

− het instellen van een verplaatsers regeling waarvoor ook financiële middelen beschikbaar zijn (bijvoorbeeld Gelderland); 

− beschikbaarheid van een bouwlocatie voor de Ruimte voor Ruimte-woningen. Beschikbaarheid van een bouwlocatie voor Ruimte voor Ruimte voor de 

saneerder en/of ruimte voor nieuw glas voor de verplaatser. Bedrijven willen zich vaak nabij het te saneren bedrijf hervestigen. Betaalbaarheid van de nieuwe 

locatie is belangrijk om daarmee de verplaatsing mogelijk te maken. 

Opstelling van de gemeente  Volgend  Actief  

Instrumentarium − Individueel RvR; 

− Gebiedsgericht (alleen facilitaire rol, kaders 

bieden). 

- Gebiedsgericht; 

- Actief ontwikkelen van RvR locaties. 

Tijdstraject − Lange termijn benadering op gebiedsniveau; 

− Snel schakelen bij individueel verzoek. 

− Doelstellingen binnen afzienbare termijn realiseren; 

− Termijn afspraken mogelijk (fasering). 

Ruimtelijke benadering − Ter plaatse ontwikkeling RvR op slooplocatie; 

− Volgend op het initiatief van betrokken 

bedrijven; 

− Kan ook passief op centraal gekozen locaties 

zie boven). 

− Ontwikkeling op centraal gekozen locaties; 

− Actief beleid op verplaatsing van bedrijven naast stakers. 

Subsidies  − Meer mogelijkheden voor subsidie.  
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De actuele economische situatie maakt het voor beëindigers interessant om van een saneringsregeling gebruik te kunnen maken. Het actief hierop inspelen biedt 

kansen voor een win-win situatie voor saneerders en gemeente. 

 

Figuur 6: Nieuwe kassen in het boomkwekerijgebied bij Boskoop. In het algemeen worden kassen bij boomkwekerijbedrijven als ondersteunend glas aangemerkt 

en vallen zij buiten het begrip 'verspreid glas'. 

 

In onderstaande tabel is een overzicht van instrumentarium opgenomen, met een aantal specifieke kenmerken bij enkele gemeenten met (leer)ervaringen. 

 

Tabel 3: Instrumentarium, kenmerken en (leer)ervaringen per gemeente. 

 

 

 

Gemeente of regio Specifieke kenmerken Ervaringen  

Brielle  Sterke regie door de gemeente bij de toepassing van RvR. 

Compensatiewoningen op centrale RvR locaties. Tevens 

financiering door middel van ontwikkeling van een nieuwe 

glaslocatie.  

Snelle realisatie van de sanering. Gemeente financiert voor, 

zolang niet alle RvR kavels en niet het gehele nieuwe 

compensatiegebied voor glas is verkocht.  

Brabantse Wal  Maatwerk door fasering. Provincie financiert de sanering. 

 

Voor stoppers blijkt de regeling adequaat. 

Het instrumentarium is mogelijk nog niet toereikend voor bedrij-

ven met de wens tot continueren van de bedrijfsvoering. 

Deltapoort Nog geen regeling. Vier gemeenten werken samen aan de 

ontwikkeling van gebiedsvisie en de toekomst van het 

gebied. 

Hierbij wordt een afwegingsproces gemaakt op 

regioniveau.  

Als input voor de gebiedsvisie wordt momenteel een inventari-

satie uitgevoerd.  

Reactie van een gemeentefunctionaris: 

“Ons proces loopt nu maar verlangt vertrouwelijkheid om tot de 

 eindstreep te komen”. 
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Helenaveen Maatwerk door fasering. Provincie, VROM/LNV (Mooi 

Nederland) financieren de sanering. De gemeente 

faciliteert en onderhoudt nauw contact met de onder-

nemers. 

Maatwerk en goed overleg hebben positief geholpen bij de rea-

lisatie. 

Hoeksche Waard Naast de individuele RvR wordt in de Hoeksche Waard 

gewerkt aan een regionale aanpak. Deze aanpak richt zich 

zowel op de sanering van verspreid liggend glas als op het 

bieden van toekomstperspectief aan bedrijven die groter 

willen groeien op een of meerdere (nog aan te wijzen) 

concentratielocaties.  

Onderzocht wordt of er lokaal al initiatieven ontplooid kunnen 

worden om via een gebiedsgerichte aanpak de bedrijven die nu 

al willen saneren te faciliteren, met in het achterhoofd het 

regionale project dat daarna volgt. 

De regionale aanpak vergt veel afstemming maar biedt kansen 

zowel voor het landschap als voor verduurzaming van de 

tuinbouw. 

Leidschendam –

Voorburg (Stompwijk)  

Toepassing van RvR onder regie van de gemeente. Naast 

een individuele ook een gebiedsgerichte benadering. 

Laaghangend fruit kon voorspoedig geplukt worden, via een 

individuele benadering. Complexe trajecten vergen meer tijd en 

overleg. Het traject loopt over een lange periode.  

Maasdal Velden  Sterke regie door de provincie. De inzet is om alle afspra-

ken in een keer te maken met de betrokken bedrijven 

(alles of niets principe). 

Ervaring heeft geleerd dat een te strak plan kan gaan knellen. 

Maak ruimte voor maatwerk. Maak ook de saneerders / 

verplaatsers verantwoordelijk voor het realiseren van de 

compensatie zoals het ontwikkelen van RvR-woningen. 

Laerbroeck De provincie heeft kassen risicodragend aangekocht en 

voert regie op herinrichting van het gebied. 

Dit zal door de bouw van woningen moeten worden 

gefinancierd. De provincie bereidt in dit kader een 

aanbesteding voor. 

Kassen zijn grotendeels gesloopt. De aanbesteding voor 

herontwikkeling moet nog plaatsvinden. Het eindresultaat is dus 

nog niet duidelijk.  

Nieuwkoop Beursmodel voor deelnemers aan individuele RvR 

trajecten. Dit is geïnitieerd om de sloop van vele kleine 

kasjes (< 1 RvR) te stimuleren en regie te kunnen voeren 

op de RvR locaties. 

Beursmodel brengt saneerders en ontwikkelaars van woningen 

bij elkaar. Omdat het bestemmingsplan nog niet klaar is, is de 

beurs nog niet in werking. 

 

Noordwijk (Greenport 

Ontwikkelings 

Maatschappij B.V.) 

De gemeente Noordwijk is in de binnenduinrand begonnen 

met het ondersteunen van initiatieven voor sanering. In 

het kader van het ‘Offensief van Teylingen’ zijn er af-

spraken over offensiefwoningen gemaakt, waarmee 

voorkomen wordt dat RvR woningen in alle gevallen ter 

plaatse ontwikkeld moeten worden. 

Enkele objecten zijn gesaneerd. Met de keuze van de regio om 

voor herstructurering van het buitengebied de GOM op te richten 

is daar veel tijd mee verloren. Momenteel worden 

herstructureringsactiviteiten door de gemeenten overgedragen 

aan de GOM.  

Pijnacker – Nootdorp 

(Oude Leede) 

Sterke regie door de gemeente. In enkele gevallen is de 

gemeente tot aankoop van kassen overgegaan. Tevens 

houdt de gemeente regie op plaatsing van RvR woningen. 

Het eerste traject Oude Leede I verliep voorspoedig. Het zoge-

naamde laaghangende fruit werd geïncasseerd. Momenteel wordt 

gewerkt aan Oude Leede II, waarbij onder andere de ontwik-

keling van de RvR te kampen heeft met de stankcirkel van een 

veehouderijbedrijf. Verder zijn er nog enkele gemoderniseerde 

bedrijven, waarvoor op korte termijn geen directe oplossing 

voorhanden is. 
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Figuur 7. Stappenschema beoordelingsmethodiek functieverandering en hergebruik naar werken. Uit de nota "functies zoeken plaatsen zoeken functies" 

(Achterhoek). 

                                                 
9 ISP = Integraal StructuurPlan. 

Westvoorne Binnenduinrand is uitgevoerd. Hier staat een nieuw 

project op stapel. Het is een mix van sanering van 

verspreid glas en verduurzaming van het concentra-

tiegebied. De gemeente wil risicodragend participeren. 

Moet nog worden opgestart. 

Zuidplas (voorheen 

gemeente Zevenhuizen-

Moerkapelle, 

Nieuwerkerk a/d IJssel 

en Moordrecht) 

Gebiedsbenadering voor transformatieplannen. In het 

kader van de planontwikkeling voor de Zuidplaspolder zijn 

ingrijpende keuzes gemaakt voor de ontwikkeling van de 

polder (ISP9). In een aantal randgebieden is in formele zin 

sprake van gespreid liggend glas.  

Initiatieven voor daadwerkelijke realisatie kwamen in het bijzon-

der van de tuinders in een aantal clusters. Vanwege het relatief 

hoge kwaliteitsniveau van de kassen verliep het proces voor 

gebiedsgericht toepassing van de RvR moeizaam. Een project 

aan de Middelweg heeft in oktober 2010 van de gemeenteraad 

met de herziening van het bestemmingsplan groen licht gekre-

gen (8,5 ha. glas exclusief schuren wordt gecompenseerd door 

32 woningen ter plaatse). 
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In de nota “Functies zoeken plaatsen zoeken functies” (Achterhoek) wordt naast functieverandering naar wonen ook gekeken naar andere functies, zoals 
werken. Voor de verevening geldt als uitgangspunt dat bijdragen worden geleverd aan de ruimtelijk kwaliteit van het Achterhoekse buitengebied. Er zijn 
uitgangspunten voor verevening, de toepassing is maatwerk. 

3.5 Ervaringen: zwakten en bedreigingen 

Er kan niet alleen geput worden uit de ervaringen van de trajecten die geslaagd zijn en op de rol staan om uitgevoerd te worden. Ook kan geput worden uit een 

scala aan andere ervaringen. Tevens zijn er omstandigheden die een bedreiging kunnen vormen voor het slagen van sanering. Hieronder wordt een bloemlezing 

gegeven uit de ervaringen, onderverdeeld in zwakten en bedreigingen. 

3.5.1 Opsomming van zwakten in het proces voor saneringstrajecten 

− Plaatsing van Ruimte voor Ruimte woningen buiten de saneringslocatie is lastig te realiseren, er wordt gekozen voor realisatie op de locatie, of er worden 

initiatieven ontwikkeld om dat buiten de locatie te doen. Er zijn gemeenten die zichzelf hierin een actieve rol toedelen; 

− niet alle saneringslocaties zijn geschikt voor woningen. Dit kan te maken hebben met veehouderij in de naaste omgeving (stankcirkels), uit landschappelijk 

oogpunt, of andere overwegingen; 

− interpretatieverschillen tussen gemeente en provincie en/of binnen de provincie. De gemeente heeft in dit geval een oplossing met de ondernemer, maar de 

provincie belemmert deze met een aanwijzing op het bestemmingsplan. De beoordeling van bestemmingsplannen gebeurt door andere personen dan de 

betrokkenen bij het saneringsbeleid van de provincie; 

− door de gemeente wordt meer initiatief en ondersteuning van de provincie gevraagd. Provincies geven aan dat het initiatief en de trekkersrol bij de 

gemeenten ligt. Duidelijkheid over het rollenpatroon en verwachtingen kan bijdragen aan het proces; 

− provincies vragen om meer daadkracht van het Rijk. Hierbij gaat het vooral om financiële inzet; 

− het saneringsbeleid levert primair een bijdrage aan de verbetering van de ruimtelijke kwaliteit en in mindere mate op de verduurzaming en de 

herstructurering van de glastuinbouw;  

− provinciegrensoverstijgende regio’s vragen een eenduidige aanpak. Onder andere voor de Greenport Aalsmeer zijn hiervoor initiatieven genomen; 

− onvoldoende geïnformeerd zijn over de fiscale beoordeling bij de toepassing van RvR, waardoor onnodige belemmeringen worden opgeroepen. Voor de 

huidige stand van zaken voor fiscaliteiten wordt verwezen naar hoofdstuk vijf van dit handboek; 

− de normen die in veel Ruimte voor Ruimte regelingen worden gehanteerd, zijn wel goed werkbaar voor beëindigers, maar niet altijd toereikend voor 

verplaatsers;  

− in een Nationaal Landschap wordt de toepassing van Ruimte voor Ruimte belemmerd door het beleid rond ‘migratiesaldo nul’. In dit beleid worden geen 

toename van het inwonertal toegestaan. 

3.5.2 Bedreigingen 

− De actuele markt voor Ruimte voor Ruimtewoningen staat onder druk. Dit probleem lijkt groter te zijn in plattelandsgebieden die met krimp te maken hebben, 

dan elders. Situaties waarbij woningen worden ontwikkeld voor de eigen familie blijken onafhankelijk van de economische ontwikkelingen doorgang te vinden. 

Dat wordt eveneens verwacht voor regio’s met een aantrekkelijk woonklimaat nabij grote stedelijke gebieden zoals de Duin en Bollenstreek; 

− de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling en de investeringsbereidheid onder tuinders voor verplaatsing zijn onder de huidige economische omstandigheden 

minder dan zij enkele jaren geleden waren; 

− Ruimte voor Ruimte woningen in het buitengebied kunnen spanningen oproepen bij agrariërs in het gebied die met hun bedrijf doorgaan. In het kader van 

deze inventarisatie zijn de meldingen daarover beperkt gebleven. Wel is bekend dat er spanningen zijn tussen plattelandsbewoners en agrariërs. Dit heeft 
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geleid tot het voorstel in de Tweede Kamer om het begrip ‘plattelandswoning’ in te voeren. Voor de plattelandswoning kunnen lagere eisen voor geluid, stank 

e.d. worden toegepast, lagere eisen zoals die ook voor agrarische bedrijfswoningen gelden. Vanuit het gezichtspunt van het landschap zijn er grenzen aan 

welke woningen inpasbaar zijn; 

− de politieke bereidheid tot het investeren in sanering van verspreid glas staat onder druk. Dat wil niet zeggen dat de interesse voor landschappelijke kwaliteit 

en verduurzaming van de sector ook tanende is; 

− voor zover er sprake is van “zelffinanciering door de sector” is deze momenteel lastig te realiseren (Limburg). Aan bedrijven die willen groeien wordt een 

afdracht of een saneringsopgave elders gevraagd. Zij ervaren de gevraagde bijdrage als (te) hoog. Saneerders hangen nog aan prijsniveaus van voor de 

recessie en vinden de (compensatie)bijdragen te laag. 
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4 Primaire waardebegrippen 

De volgende waardebegrippen zijn bij de sanering van verspreid liggend glas met name aan de orde, dat wil zeggen dat zij gangbaar zijn waar het gaat om de 

sanering van verspreid liggend glas. Bijlage 3 geeft een indicatie hoezeer deze waarden bij een voorbeeldbedrijf uiteen kunnen lopen. 

4.1 Waarde Economisch Verkeer (WEV) 

De waarde in het economisch verkeer is het bedrag welke bij verkoop bij aanbieding in vrij opleverbare staat en op de voor de onroerende zaak meest geschikte 

wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed. 

WEV wordt ook wel genoemd: 

− waarde in het vrije economisch verkeer; 

− marktwaarde; 

− onderhandse vrije verkoopwaarde. 

4.2 Waarde Economisch Verkeer Agrarische Bestemming (WEVAB) 

De Waarde in het Economisch Verkeer bij een Agrarische Bestemming is het bedrag welke bij verkoop bij aanbieding in vrij opleverbare staat en op de voor de 

onroerende zaak meest geschikte wijze, na de beste voorbereiding, door de meest biedende gegadigde zou zijn besteed. 

 

 

Artikel 40b 
1. de werkelijke waarde van de onteigende zaak, niet de denkbeeldige, die de zaak uitsluitend voor de persoon van de rechthebbende heeft, wordt vergoed. 
2. bij het bepalen van de werkelijke waarde wordt uitgegaan van de prijs, tot stand gekomen bij een onderstelde koop in het vrije commerciële verkeer 

tussen de onteigende als redelijk handelende verkoper en de onteigenaar als redelijk handelende koper. 
3. in bijzondere gevallen wordt de werkelijke waarde naar andere maatstaf bepaald. 

 

Artikel 40c 

Bij het bepalen van de schadeloosstelling wegens verlies van een onroerende zaak wordt geen rekening gehouden met voordelen of nadelen, teweeggebracht 

door; 

1e het werk waarvoor onteigend wordt; 

2e overheidswerken die in verband staan met het werk waarvoor onteigend wordt; 

3e de plannen voor de werken onder 1° en 2° bedoeld. 

 

Artikel 40d 
1. bij het bepalen van de prijs van een onroerende zaak wordt rekening gehouden: 

a. met ter plaatste geldende voorschriften en gebruiken betreffende lasten en baten, welke uit de exploitatie van de zaak of van een complex, waarvan zij 
deel uitmaakt, naar verwachting zullen voortvloeien en betreffende de omslag daarvan, voor zover een redelijk handelend verkoper en koper hiermee 
rekening plegen te houden; 

b. met alle bestemmingen die gelden voor zaken, die deel uitmaken van het complex, met dien verstande dat elke bestemming van een zaak de 
waardering van alle zaken binnen het complex beïnvloedt. 

2. onder een complex wordt verstaan de als één geheel in exploitatie gebrachte of te brengen zaak. 
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De term wordt gebruikt bij de waardering van agrarische objecten. Hierbij houdt men rekening met een combinatie van erf, gebouwen en agrarische percelen 

welke onlosmakelijk met de agrarische bedrijfsvoering zijn verbonden, binnen de agrarische bestemming. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de agrarische 

gebruiksmogelijkheden. 

4.3 Volledige Schadeloosstelling op basis van Onteigening 

Artikel 40 van de Onteigeningswet bepaalt dat een schadeloosstelling een volledige vergoeding vormt voor alle schade, die de eigenaar rechtstreeks en 

noodzakelijk door het verlies van zijn zaak lijdt. 

Artikel 40b tot en met 40f vormen de basis voor het vaststellen van een volledige schadeloosstelling op basis van onteigening. 

 

 
Onder zaken in een complex, bij artikel 40d, vallen ook bedrijfswoningen. Indien een bedrijfswoning (bijvoorbeeld bij liquidatie van het bijbehorende bedrijf) een 

woonbestemming krijgt, dan geeft dit een waardestijging van de grond, doordat de markt aan de vraagzijde vergroot wordt. 

4.3.1 Componenten bij de schadeloosstelling ingevolge onteigening 

 
Vermogensschade 

− de waarde van de onroerende zaak (WEV); 

− de liquidatiewaarde van de inventaris en voorraden. 
Waardevermindering van het overblijvende 

− bij onteigening van een gedeelte van een perceel (= vermogensschade). 

Inkomensschade 

− bij liquidatie; 

− bij reconstructie; 

− bij een mengvorm. 
Bijkomende schade 

− aankoop- en overdrachtskosten van de vervangende grond/opstallen; 

− financieringskosten; 

− hogere inkoopprijs van een vervangend pand dan de eigenlijke waarde, wegens ‘uit handen breken’; 

Artikel 40e 

Bij het bepalen van de werkelijke waarde van een zaak wordt de prijs verminderd of vermeerderd met voordelen of nadelen tengevolge van: 

1e   bestemmingen die door het werk waarvoor onteigend wordt, tot uitvoering komen; 

2e  bestemmingen, voor de feitelijke handhaving waarvan onteigend wordt, 

voor zover deze voordelen of nadelen ook na toepassing van artikel 40d redelijkerwijze niet of niet geheel ten bate of ten laste van de onteigende behoren te 

blijven. 

 

Artikel 40f 

Op de prijsvermeerdering bedoeld in artikel 40e komt in mindering de vergoeding welke te dier zake op grond van artikel 6.1 van de Wet Ruimtelijke Ordening 

is toegekend. 



pag. 26/48 

− eventueel renteverlies tijdens (nieuw)bouw; 

− kosten van het verplaatsen van de inventaris, het de- en hermonteren van machines en dergelijke; 

− de kosten van eventuele verbouwingen, aanpassingen, herinrichting en dergelijke; 

− stagnatieschade door bedrijfsstilstand in verband met demontage, verhuizing en hermontage; 

− aanloopverliezen in verband met het onderbouwen van nieuwe klantenkringen; 

− kosten van wijzigen drukwerk, telefoon, reclame en dergelijke; 

− kosten van aanpassing / aanleg tuin; 

− onrendabele top; 

− aangebrachte verbeteringen; 

− kosten van wederbelegging en/of aankoop nieuw pand; 
− goodwill10 of badwill. 

Belastingschade 

− schade wegens meer of eerder te betalen belasting dan zonder onteigening. 

Deskundige bijstand 

− kosten deskundige bijstand (makelaar, rentmeester, advocaat, accountant, e.d.). 

4.3.2 Uitgangspunten 

Bij de berekening van de inkomensschade zijn er diverse aspecten waarmee de deskundigen rekening moeten houden. Een van de afwegingen die de deskundigen 

moeten maken, heeft betrekking op de vraag of van verplaatsing (reconstructie) dan wel van liquidatie moet worden uitgegaan. In sommige gevallen kan er 

sprake zijn van een mengvorm. Daarnaast dient er rekening gehouden te worden met de diverse kapitalisatiefactoren die min of meer middels jurisprudentie zijn 

vastgesteld. Tenslotte dient er rekening gehouden te worden met de juridische staat waarin het onteigende zich bevindt, huur, pacht en dergelijke. 

4.3.3 Reconstructie versus liquidatie 

De inkomensschade kan benaderd worden vanuit liquidatie van de zaak of vanuit reconstructie, door bijvoorbeeld herhuisvesting. In de eerste plaats is niet de 

hoogte van de schadeloosstelling bij de beoordeling “verplaatsen” of “liquideren” van belang, maar de vraag of van de onteigende verlangd mag worden dat hij al 

dan niet in de alternatieve positie wordt gebracht. 
 

Kapitalisatiefactoren 

Rechthebbende Kapitalisatiefactor 

Eigenaar – gebruiker 10 

Pachter van een Hoeve 9 

Pachter van los land 8 

Huurder van een 7:290 BW-bedrijfsruimte 7 

Huurder van bedrijfsruimte  

niet 7:290 BW-bedrijfsruimte  

2 tot 5 (afhankelijk van juridische positie) 

Huurder van een woning 2 

Figuur 8: Kapitalisatiefactoren ter berekening van de inkomensschade.  

 

                                                 
10 Goodwill is het gedeelte van de marktwaarde van een onderneming dat niet direct toewijsbaar is aan de activa en passiva. Het is de meerwaarde van een onderneming 
boven het netto vermogen. Bij een negatieve meerwaarde spreekt men wel van badwill. 
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Bij de bepaling van de hoogte van de schadeloosstelling wordt gebruik gemaakt van de navolgende kapitalisatiefactoren. De berekende (jaarlijkse) 

inkomensschade wordt met deze kapitalisatiefactoren vermenigvuldigd om de totale schadeloosstelling te berekenen. De kapitalisatiefactor 10 voor een 

eigenaar/gebruiker is vastgesteld door de Hoge Raad, volgens normen van redelijkheid en billijkheid. De overige kapitalisatiefactoren, voor andersoortige 

rechthebbenden, zijn hiervan afgeleid. 

 
Reconstructie 

In het geval van reconstructie wordt rekening gehouden met de gevolgen die het vervangende pand voor de exploitatie heeft. Factoren als inkomensverschillen, 

nieuw voor oud, onrendabele top, omrijschade en de rente op het vrijkomend kapitaal spelen daarbij een rol. Uiteraard zijn de hiervoor behandelende 

kapitalisatiefactoren en aspecten van de ontbinding van huur- of pachtcontracten hierop ook van toepassing.11 

4.4 Residuele grondwaarde 

De residuele waarde is doorgaans een grondwaarde. Het betreft hierbij het residu van de verwachte marktwaarde van grond en opstal minus de stichtingskosten 

om deze opstal te vervaardigen. De residuele methode is een methode die rekening houdt met het toekomstig gebruik en de investering die met de vervaardiging 

van de nieuwe opstal gepaard gaat.  

Deze methode wordt veel gebruikt door projectontwikkelaars voor het bepalen van de waarde van te verwerven terreinen. Gemeenten gebruiken hem vaak bij het 

berekenen van de waarde van te verkopen of te verpachten grond.  

4.5 Boekwaarde 

De boekwaarde is de waarde waartegen activa en ook wel passiva op de balans zijn opgenomen. Bij een aantal bezittingen kan de boekwaarde fors afwijken van 

de werkelijke waarde. Dit kan zeker het geval zijn bij vastgoed. Vastgoed (opstallen) kan bijvoorbeeld nagenoeg zijn afgeschreven, maar wel een aanzienlijke 

waarde hebben. De boekwaarde is in dat geval € 0, terwijl de bedrijfswaarde of de economische waarde (zie 1.1) wel degelijk hoger is.  

(De bedrijfswaarde is de contante waarde van de aan een actief of samenstel van activa toe te rekenen geschatte toekomstige kasstroom, die kan worden 

verkregen met de uitoefening van een bedrijf.)

                                                 
11 Taxatieleer vastgoed 2, George G.M. ten Have, vierde druk 2007. 
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BOUWKOLOM

exploitatie

(eindgebruiker/belegger)

vastgoedontwikkeling 

(ontwikkelaar)

= residuele grondprijs

(gemeentelijke) 

grondexploitatie

opbrengst na exploitatie

RESIDUELE 

GRONDWAARDEBEREKENING

verkoopprijs/beleggings-

waarde vastgoed

minus kosten 

vastgoedontwikkeling

Ruwe grondprijs

Grondprijs voor 

bouwrijpe/woonrijpe 

grond

Prijs ruwe bouwgrond op 

basis toekomstige 

ontwikkeling

= residuele grondprijs 

ruwe bouwgrond

Waardevermeerdering 

door planvorming/voorstel 

minus kosten 

grondontwikkeling

=

=

Grondprijs voor 

bouwrijpe/woonrijpe 

grond

Prijs ruwe bouwgrond op 

basis toekomstige 

ontwikkeling

verkoopprijs/beleggings-

waarde vastgoed

In onderstaande figuur is de waardeopbouw van vastgoed binnen de bouwkolom en de berekening van de residuele grondwaarde vanuit deze vastgoedwaarde 

gevisualiseerd. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 9. Bouwkolom en residuele grondwaarde. 
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4.6 Secundaire waardebegrippen 

De volgende waarde begrippen zijn bij de sanering van verspreid liggend glas in mindere mate aan de orde, dat wil zeggen minder gangbaar daar waar het gaat 

om de sanering van verspreid liggend glas. 

4.6.1 Complexwaarde 

Artikel 40d lid 2 van de Onteigeningswet geeft als definitie van het begrip complex: “Onder een complex wordt verstaan de als één geheel in exploitatie gebrachte 

of te brengen zaken.”. 

De complexwaarde is de waarde van grond als onderdeel van een geheel complex van aan te kopen gronden die in het kader van de realisering van een 

bestemmingplan moeten worden aangekocht. Vervolgens zijn er allerlei bases, zoals hier omschreven in hoofdstuk 4, om die waarde te bepalen. 

In geval van onteigening moet er bij de waardebepaling rekening mee worden gehouden dat de te onteigenen gronden deel uitmaken van een groter geheel. 

Rekening dient te worden gehouden met alle bestemmingen die gelden voor zaken die deel uitmaken van het complex, met dien verstande dat elke bestemming 

van een zaak de waardering van alle zaken binnen het complex beïnvloedt.  

Zo zal bijvoorbeeld de grond ter plaatse van een nieuw aan te leggen ontsluitingsweg, die een direct causaal verband houdt met een nieuwe ontwikkeling, 

dezelfde grondwaarde kunnen hebben als de grond ter plaatse van de realisatie van nieuwe opstallen.  

 

4.6.2 Historische kostprijs 

De verkrijgingprijs en de vervaardigingprijs die als waarderingsgrondslag kunnen worden genomen, komen ook wel onder de verzamelnaam historische 
kostengrondslag voor. In artikel 2:288 BW12 wordt de historische kostengrondslag als volgt uitgewerkt: 

1. de verkrijgingprijs waartegen een actief wordt gewaardeerd omvat de inkoopprijs en de bijkomende kosten; 

2. de vervaardigingprijs waartegen een actief wordt gewaardeerd omvat de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen en de overige kosten, 

welke rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend. In de vervaardigingprijs kunnen voorts worden opgenomen een redelijk deel van de 

indirecte kosten en de rente op schulden over het tijdvak dat aan de vervaardiging van het actief kan worden toegerekend; in dat geval vermeldt de 

toelichting dat deze rente is geactiveerd. 

4.6.3 Vervangingswaarde 

De vervangingswaarde is het bedrag dat nodig zou zijn om in de plaats van een actief dat bij de bedrijfsuitoefening is of wordt gebruikt, verbruikt of 

voortgebracht, een ander actief te verkrijgen of te vervaardigen dat voor de bedrijfsuitoefening een in economisch opzicht gelijke betekenis heeft. 

                                                 
12 BW = Burgerlijk Wetboek. 

Artikel 40d 
1. bij het bepalen van de prijs van een onroerende zaak wordt rekening gehouden: 

a. met ter plaatste geldende voorschriften en gebruiken betreffende lasten en baten, welke uit de exploitatie van de zaak of van een complex, waarvan 
zij deel uitmaakt, naar verwachting zullen voortvloeien en betreffende de omslag daarvan, voor zover een redelijk handelend verkoper en koper 
hiermee rekening plegen te houden; 

b. met alle bestemmingen die gelden voor zaken, die deel uitmaken van het complex, met dien verstande dat elke bestemming van een zaak de 
waardering van alle zaken binnen het complex beïnvloedt. 

2. onder een complex wordt verstaan de als één geheel in exploitatie gebrachte of te  

 brengen zaak. 
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4.6.4 Gecorrigeerde vervangingswaarde 

De gecorrigeerde vervangingswaarde is het offer dat nodig is om een object weer in dezelfde staat aan te schaffen of te vervaardigen, gecorrigeerd met 

afschrijving wegens technische en functionele veroudering en rekening houdend met de aard en bestemming van het object, waarbij de invloed van latere 

wijzigingen in aanmerking wordt genomen. 

4.6.5 Herbouwwaarde 

De herbouwwaarde (verzekeringsterm) is het bedrag dat benodigd is voor herbouw van het verzekerde gebouw – op dezelfde locatie en naar constructie en 

indeling gelijkwaardig – onmiddellijk na de gebeurtenis. 
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5 Fiscaliteit 

5.1 Fiscaliteiten rond RvR 

− Zie ook het doorloopschema op de volgende 2 pagina’s en het cijfermatig voorbeeld van bijlage 3. 

− Maakt een tuinder gebruik van de Ruimte voor Ruimte regeling, dan heeft dat tot gevolg dat: 

− een deel van het perceel in waarde daalt, omdat de opstallen worden gesloopt en de glastuinbouwbestemming verandert in een agrarische bestemming 

(weiland, tuinbouw of akkergrond) zonder agrarische bebouwingsmogelijkheden; 

− in ruil daarvoor zal een ander deel van het perceel fors in waarde stijgen, omdat daarop één of meer woningen mag (mogen) worden gebouwd; 

− het verstrekte bouwrecht is dus een vergoeding in natura voor de waardedaling van de grond en de waarde van de te slopen opstallen; 

− de eventueel aanwezige dienstwoning in veel gevallen wordt omgezet naar burgerwoning (van de bestemming agrarisch naar de bestemming wonen. 

 

Voor ondernemers betekent dit dat de (onder de landbouwvrijstelling vallende) waardedaling van de ondergrond van de glasopstand tot grond met een niet-

glastuinbouw bestemming in mindering kan worden gebracht op de winst die ontstaat door de deelname aan deze regeling (waarde van de bouwrechten). Voor 

ondernemers die doorgaan met het bedrijf op een andere locatie zijn er mogelijkheden voor het toepassen van de herinvesteringreserve. 

De waardestijging bij een niet-ondernemer of een inmiddels gestopte ondernemer, waarbij de grond en opstallen in privé eigendom zijn, wordt door de fiscus over 

het algemeen behandeld als “Werkzaamheden uit overige werkzaamheden” en komt daarmee in box 1 en dus niet in box 3. Dit houdt in dat het resultaat 

progressief wordt belast tot 52%. Ergo: over een groot deel van de waardestijging wordt 52% belasting geheven. Dit is in vergelijking met de agrariër erg 

ongunstig (zie het cijfermatig voorbeeld in bijlage 3). 
 

Herinvesteringreserve door overheidsingrijpen 

Verder speelt de vraag of de Ruimte voor Ruimte regeling als overheidsingrijpen kan worden aangemerkt. In dat geval kan namelijk bij een bedrijfsverplaatsing 

de eventuele belaste winst als herinvesteringreserve worden toegepast. Dit betekent feitelijk een uitgestelde belastingplicht. Herinvesteringreserve is mogelijk in 

de situatie dat de betrokken ondernemer zelf een bouwkavel verkoopt (zie doorloopschema op de volgende pagina’s). 

 

Aandachtspunt BTW13 

Het is gebleken dat in de situatie waarbij de Ruimte voor Ruimte woningen op een ander perceel worden gebouwd dan waar de kassen gesloopt zijn er een 

probleem kan ontstaan met BTW.  Hierbij gaat het om een subtiel onderscheid in een bouw ’vergunning’ en een bouw ’recht’. In het geval van een bouwrecht is 

sprake van een BTW belaste levering en bij de vergunning niet. Dit geldt ook als er (woon/bouwrijpe) grond wordt geleverd waarop een woning mag worden 

gebouwd. Dit kan bijvoorbeeld voorkomen in de situatie dat het bouwen van de nieuwe woning ter plaatse van de gesaneerde kas (ruimtelijk) niet wenselijk of 

mogelijk is. Het kan ook voorkomen bij clustering van woningen, de gebiedsgerichte aanpak. 

                                                 
13 BTW = Belasting over Toegevoegde Waarde, of omzetbelasting. 
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Figuur 10. Aanvulling bij blok 2: Aangaande overheidsingrijpen bij verkoop van een (RvR)bouwperceel heeft in 2008 besluitvorming plaatsgevonden. Er is sprake 

van overheidsingrijpen en daarmee kan de verruimde herinvesteringregeling worden toegepast. 
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5.2 Fiscaliteiten in andere situaties 

Indien niet voor de Ruimte voor Ruimte regeling wordt gekozen maar voor bijvoorbeeld aankoop van opstallen door een gemeente is de fiscale behandeling voor 

ondernemers vergelijkbaar met de behandeling in de RvR situatie. In de situatie van een particuliere grond- en glaseigenaar of eigenaar met gestaakte 

onderneming is de fiscale behandeling anders dan in de RvR. Het verschil is dat de opbrengst voor de eigenaar wordt gezien in de vermogenssfeer (box 3) en niet 

als zijnde “Inkomsten uit overige werkzaamheden”. Deze behandeling is gunstiger voor de particulier ten opzichte van de behandeling in de RvR situatie. 

5.3 Fiscale aspecten bij toepassing van RvR voor de gemeente 

− Bij de fiscale behandeling van activiteiten van de gemeente wordt grofweg onderscheid gemaakt in 2 situaties: 

− de gemeente treedt op als overheid; 

− de gemeente treedt op als ondernemer. 

− In de situatie van overheidsoptreden is de gemeente uitsluitend faciliterend (planologie). De gemeente is dan vrijgesteld van omzetbelasting. De gemeente 

draagt geen BTW af over geïnde leges bij bouwvergunningen of andere opbrengsten. Bij inhuur van externe diensten of goederen kan de gemeente in deze rol 

de BTW vergoed krijgen via het BTW compensatiefonds.  

In de situatie dat de gemeente een actieve rol in het proces aanneemt, door bijvoorbeeld grond of opstallen te verwerven, dan wordt dit door de 

belastinginspecteur aangemerkt als ondernemersactiviteit. In de Wet OB14 treedt de gemeente dan op als BTW ondernemer. 

Net als voor een ondernemer is het voor de gemeente van belang om bij een RvR project vooraf haar rol en haar financiële en fiscale route te bepalen. Hierdoor 

ontstaat duidelijkheid en kunnen financiële risico’s worden voorkomen. 

 

Staatssteun 

Steunmaatregelen die een voordeel opleveren voor een bepaalde onderneming zijn niet toegestaan als die de concurrentie op de interne markt disproportioneel 

verstoren. De Europese Commissie is als enige bevoegd om staatssteun te beoordelen, en goed te keuren dan wel af te wijzen. Lidstaten van de EU zijn daarom 

verplicht om voorgenomen steunmaatregelen bij de Commissie aan te melden. Niet (tijdig) melden kan in het uiterste geval leiden tot de verplichting om de steun 

terug te vorderen. 

 

Het is bekend dat dit onderwerp ook aan de orde komt in situaties waarbij overheden bedrijven subsidie verstrekt voor het slopen van opstallen of voor dit doel 

verwerft. Staatssteun is een complex en gevoelig onderwerp.  

 

Het advies hierbij is om tijdig in het proces te toetsen op mogelijke staatssteun. De Europese Commissie is de enige die kan beoordelen of een bepaalde vorm van 

staatssteun aan een breedbandinitiatief geoorloofd is. Een decentrale overheid moet bepalen of een steunmaatregel al dan niet gemeld moet worden bij de 

Commissie. De criteria van staatssteun zijn echter niet altijd helder en nogal dynamisch. Het is daarom zaak zorgvuldig te werk te gaan, en in geval van twijfel 

advies van deskundigen in te winnen. Het ingewikkelde proces van beoordelen en eventueel melden van een steunregeling is (zeer vereenvoudigd) in drie stappen 

samen te vatten:  

1. Beoordelen: stel vast of er sprake is van steun, aan de hand van de criteria van art. 87 lid 1 EG. Zo ja, ga verder met stap II. Zo nee, dan is het geen 

staatssteun en geldt er geen meldingsplicht. 

2. Vrijstelling? Stel vast of de steun onder een vrijstellingsverordening valt. Zo ja, dan is geen melding vereist maar wel een kennisgeving. Als dat niet het 

geval is, is er sprake van meldingplichtige staatssteun. Ga verder met stap III. 

                                                 
14 OB = Omzetbelasting (ook wel BTW genoemd) 
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3. Melden. Richt de maatregel zodanig in dat de kans op goedkeuring zo groot mogelijk is. Houd daarbij rekening met de jurisprudentie en de criteria van de 

uitzonderingsmogelijkheden die de Commissie ter beschikking staan (richtsnoeren staatssteun). Meld de steun bij de Commissie. 

Onderstaand is voor een aantal bestaande en alternatieve saneringsinstrumenten het risico op staatssteun toegelicht (bron: concept rapportage voor provincie 

Zuid-Holland). De essentie om staatssteun te voorkomen is te borgen dat niet meer dan de werkelijk geleden schade c.q. gemaakte kosten worden 

gecompenseerd. Er mag dus geen sprake zijn van toename van het eigen vermogen van de gedupeerde. Daarnaast dient het gelijkheidsbeginsel niet geschonden 

te worden (een overheid mag de éne partij niet anders behandelen dan de andere partij).  

 

Stimulering glassanering via subsidies of premies: 

• Als het gaat om een stoppende ondernemer (die dus niet meer actief is of blijft in de markt) is er geen sprake van staatssteun; 

• Als het gaat om een verplaatsende ondernemer moet volstrekt helder zijn dat het alleen gaat om een tegemoetkoming in kosten (de verplaatsingskosten) die 

gemaakt worden tengevolge van het overheidsbeleid. Overcompensatie is staatssteun; 

• Staatssteun op zich is toegestaan onder voorwaarden vastgesteld door de EC. 

 

Europese middelen: 

• De subsidievoorwaarden verbonden aan EU subsidieregelingen zijn doorgaans zodanig geformuleerd, dat bij toekenning van subsidies het risico op 

onrechtmatige staatssteun geminimaliseerd wordt. Op dit moment zijn geen concrete regelingen voorhanden om dit te illustreren. 

 

Fiscaliteit: 

• Generieke maatregelen zijn normaal gesproken minder staatssteungevoelig. 

 

Glas voor glas-regeling: 

• Niet van toepassing als er geen subsidie wordt verleend; 

• Bij subsidieverlening moet volstrekt helder zijn dat het alleen gaat om een tegemoetkoming in kosten, die gemaakt worden tengevolge van het 

overheidsbeleid. Overcompensatie is staatssteun. 

 

Beurssysteem: 

• Niet van toepassing, zolang de beurs een private markt is. 

 

Aanpassen Ruimte voor Ruimte-regeling: 

• Onbekend is of de RvR-regeling is getoetst op staatssteunaspecten; 

• In essentie is de RvR-regeling een compensatieregeling voor gemaakte kosten tengevolge van overheidsbeleid; 

• Als het gaat om een stoppende ondernemer (die dus niet meer actief is in de markt) is er geen sprake van staatssteun; 

• Bij aanpassing van de regeling moet duidelijk zijn dat geen sprake kan zijn van overcompensatie voor een verplaatsende tuinder (grofweg; nieuwe woning 

levert meer op dan de sloop en woonbestemming levert meer op dan verlies glasbestemming?). 

 

Gebiedsontwikkeling: andere functies betalen voor sanering verspreid glas: 

• Niet van toepassing zolang verevening in de privaatrechtelijke sfeer plaatsvindt; 
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• In sommige gevallen wordt verevening via publiekrechtelijke organisaties geregeld (gemeente / gemeenschappelijke regeling). Dan vindt effectief subsidiëring 

vanuit de overheid plaats. In dat geval: 

° Als het gaat om een stoppende ondernemer (die dus niet meer actief is of blijft in de markt) is er geen sprake van staatssteun;  

° Als het gaat om een verplaatsende ondernemer moet volstrekt helder zijn dat het alleen gaat om een tegemoetkoming in kosten (de verplaatsingskosten) 

die gemaakt worden tengevolge van het overheidsbeleid. Overcompensatie is staatssteun. 

NB. Staatssteun op zich is toegestaan onder voorwaarden vastgesteld door de EC. 

 

Ontwikkelingsmaatschappij: 

• Bij voorfinanciering van de ontwikkelmaatschappij door een overheid kan sprake zijn van staatssteun. Dit hangt af van de voorwaarden waaronder 

voorfinanciering plaats vindt. Als de maatschappij niet van de grond kan komen zonder voorfinanciering, kan dit bijvoorbeeld een reden zijn waarom dit niet 

als staatssteun wordt gezien. NB. staatssteun op zich is toegestaan onder voorwaarden vastgesteld door de EC. 

5.4 Conclusies 

− Het thema fiscaliteit is en blijft een complex verhaal en vaak niet eenduidig te vatten aspect binnen de RvR. Elke casus is weer anders. Als eerste is het van 

belang om tuinders en particuliere deelnemers van de RvR  nadrukkelijk te wijzen op de problematiek en hen te adviseren een accountant /adviseur in de arm 

te nemen om de situatie uit te rekenen; 

− In algemeenheid kan gesteld worden dat tussen agrariërs en particulieren er een verschil is in fiscale mogelijkheden. Voor agrariërs en andere ondernemers is 

in principe een breder fiscaal regime beschikbaar ten opzichte van het regime voor oud-ondernemers / particulieren. Hierbij gaat het om de mogelijkheid voor 

ondernemers om het financiële verlies dat optreedt door sloop van opstallen en glasbestemming in mindering te brengen op de boekwinst die ontstaat door de 

bestemmingswijziging van agrarische grond naar wonen. Deze mogelijkheid heeft een particulier niet. Verder heeft een ondernemer de mogelijkheid om 

gebruik te maken van de herinvesteringreserve bij toepassen van RvR en bedrijfsverplaatsing. Verondersteld mag worden dat het animo voor particulieren om 

deel te nemen aan RvR minder groot zal zijn dan voor grondeigenaren met een bedrijf; 

− er is een aandachtspunt rond BTW. Hierbij gaat het om het verschil tussen een bouwrecht en een bouwvergunning;  

− net als voor een ondernemer is het voor een gemeente van belang om bij een RvR project vooraf haar rol en de financiële en fiscale route te bepalen. 

Hierdoor ontstaat duidelijkheid en kunnen financiële risico’s worden voorkomen. Hierbij moet ook het aspect staatssteun worden meegenomen.  

5.5 Aanbeveling 

Het is raadzaam voor alle partijen om bij een saneringsproject vooraf een fiscale verkenning uit te voeren. Hierbij is het vaak mogelijk om met de inspectie van de 

belastingdienst vooraf duidelijkheid te verkrijgen. Dit geeft een duidelijk beeld en zekerheid.  
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6 Nawoord 

In dit handboek zijn diverse facetten van het saneren van verspreid liggend glas aan de orde gekomen. Het expertteam wil benadrukken dat dit thema daarmee 

niet gefixeerd is, integendeel. Het is een dynamisch onderwerp. Zowel de beleving als de aanpak van verspreid liggend glas wordt beïnvloed door de tijd(geest). 

In o.a. Gelderland (verplaatsingsregeling), Limburg (Limburgs Kwaliteitsmenu) als Zuid-Holland (alternatief instrumentarium) lopen trajecten waarin de aanpak 

steeds verder differentieert: meer maatwerk en marktwerking.  

 

Het is dus zaak om als betrokkene u terdege op de hoogte te stellen van de actuele situatie rondom dit thema. De auteurs willen u graag daarbij met raad en 

daad behulpzaam zijn.  

 

De auteurs: 

- Coöperatie Agrimaco U.A. (penvoerder: Rottedijk 10A, 2751 DJ Moerkapelle T 0795 933 882, E t.biemond@agrimaco.nl)  

- Metrum B.V. 

- Grontmij B.V. 
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7 Bijlagen 
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Bijlage 1: Overzicht ervaringen per provincie 

Provincie Groningen 

Regelgeving 

Het glastuinbouwbeleid is vastgelegd in het POP (Provinciaal Omgevingsplan). Het glas is gebundeld op de bundelinglocatie Hoogezand en in de toekomst is een 

locatie gepland nabij de Eemshaven. Buiten de concentratiegebieden worden geen nieuwe glasbedrijven toegelaten. Bestaande bedrijven kunnen niet uitbreiden 

met een groter percentage dan 20% van de bestaande oppervlakte (Provinciale Omgevingsverordening). Voor bedrijven in EHS15-zones en/of specifieke 

knelsituatie bestaat een aparte verplaatsingsregeling. Hiervan wordt echter geen gebruik gemaakt. 

Resultaten 

Buiten de genoemde bundelinggebieden gaat het om ongeveer 58 hectare verspreid glas. Het POP16 geeft aan dat de gemeente en de provincie nagaan hoe zij in 

de verplaatsing en sanering van dit glas te gaan voorzien. 

Positieve bijdragen 

Voornoemd beleid moet nog worden geconcretiseerd. 

Belemmeringen 

Er bestaat nog zorg over de vraag of de provincie en gemeenten voldoende middelen beschikbaar kunnen stellen om tot verplaatsing van bedrijven over te 

kunnen gaan. 

Provinciale suggesties voor aanpassing 

De provincie verwacht interesse voor vestiging van buiten Groningen voor het nieuwe bundelingsgebied Eemsmond. Ook kunnen verspreide bedrijven uit de 

provincie zelf hierheen verplaatsen. Een overweging kan zijn om naar analogie van de provincie Limburg aan de ontwikkeling van nieuw glas een 

afbraakverplichting van verspreid glas te koppelen. 

 

Provincie Friesland 

Beleid 

Het streekplan is vastgesteld in 2006. Recentelijk is de Landbouwagenda 2011-2013 door Gedeputeerde Staten vastgesteld, dit document moet nog door 

Provinciale Staten behandeld worden. De provincie Fryslân voert geen saneringsbeleid voor glas. In de nieuwe Landbouwagenda (paragraaf 5.4) schrijven zij 

daarover het volgende: 

“Clustering van verspreid glas is een belangrijk aandachtspunt voor provincies met veel glastuinbouw. Clustering biedt verspreid liggende bedrijven meer 

mogelijkheden voor schaalvergroting en gezamenlijke verduurzaming van de energievoorziening. Waar bestaand glas verdwijnt, ontstaan kansen voor ander 

gebruik en meer ruimtelijke kwaliteit. Reden waarom in sommige provincies via een Ruimte voor Ruimteregeling actief glas gesaneerd en geclusterd wordt. 

 

In Fryslân komen buiten de concentratiegebieden Sexbierum en Berlikum verspreid over de provincie bijna 40 kassen voor van in totaal ongeveer 30 hectare. Het 

beeld is dat slechts één of enkele van deze verspreid liggende bedrijven belangstelling en mogelijkheden voor verplaatsing heeft. Vanwege dit beperkte aantal 

zien wij geen aanleiding actief beleid op de clustering van verspreid glas te ontwikkelen. Wanneer er sprake is van een mogelijke verplaatsing zullen wij daar met 

maatwerk op in spelen, voor zover dat binnen onze bevoegdheden en mogelijkheden valt. Het glastuinbouwontwikkelingsgebied Waddenglas in Sexbierum biedt 

uitstekende kansen om belangstellende bedrijven te clusteren." 

 

Ervaringen ontbreken. 

                                                 
15 EHS = Ecologische HoofdStructuur 
16 POP = Provinciaal OntwikkelingsPlan 
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Provincie Drenthe 

Beleid 

Het thema komt in diverse Drentse regelingen naar voren. De belangrijkste zijn: 

Uitvoeringsstrategie agribusiness: het ontwikkelen van kansrijke combinaties met life sciences, energie en chemie en versterking van de Drentse 

glastuinbouwketen. De daaraan gekoppelde middelen bedragen € 500.000,- per jaar. Uit dit programma wordt de in ontwikkeling zijnde revitaliseringsregeling 

voor de Emmense glastuinbouwsector gefinancierd. 

Omgevingsbeleid Drenthe stelt provinciale RO- en milieukundige randvoorwaarden. Een uitvoeringsprogramma wordt nog ontwikkeld. 

UitvoeringsProgramma Noord Nederland: onderdeel agribusiness. 

Europese programma's, zoals OP-Efro en Interreg. 

Provinciaal meerjarenprogramma Drenthe landelijk gebied: verbeteren concurrentiepositie landbouw. Uitvoeringsinstrumenten zijn weinig voorhanden. Bij de 

programma's kunnen projecten worden ingediend. 

 

Ten aanzien van sanering van verspreid liggend glas speelt de provincie Drenthe geen actieve rol. Als er clusters van bedrijven zijn, zal de provincie Drenthe via 

maatwerk in projectmatige aanpak en middelen kunnen faciliteren. 

 

Als er doelgericht gefocust wordt op economische duurzaamheid en ruimtelijke kwaliteit kan de innovatie in de Nederlandse glastuinbouwsector goed op gang 

komen. Immers, in kwetsbare gebieden ligt de focus op stoppen en amoveren. Om de innovatie op gang te brengen en te houden, en de ruimtelijke kwaliteit te 

versterken, zijn de bestaande concentratiegebieden van belang. In Drenthe is dit het gebied in en rond Emmen. Houd sterk wat sterk is en zorg als overheid voor 

de goede landschappelijke versterking en zorg ervoor dat de bedrijven in de concentratiegebieden zich richting economische duurzaamheid kunnen ontwikkelen. 

De regelingen van het Rijk voor revitalisering zijn te veel gekoppeld aan kwetsbare gebieden of aan het Randstadurgentieprogramma. Van het rijk vragen we dan 

ook om een programma op hoofdlijnen met middelen waar Drenthe/Emmen ook de revitalisering en daarmee de innovatie en verduurzaming in de 

glastuinbouwketen op gang kan brengen. 

 

Provincie Overijssel 

Regelgeving 

Groene Kwaliteitsimpuls Groene Omgeving. De regeling is niet specifiek voor glas maar ook voor andere storende bouwsels in het buitengebied. Er is geen 

specifiek budget voor sanering van glas. Er zijn twee sporen. Ten eerste kan de gemeente sanering hebben opgenomen in het bestemmingsplan, dan kan zij 

zonder provinciale toetsing de sanering uitvoeren. Ten tweede kan een voorstel, indien de gemeente geen beleid heeft, in een voorkomend geval door de 

provincie worden getoetst. 

Resultaten 

Zeer beperkt. Geen actief beleid van de Provincie. Het initiatief ligt bij de gemeente. Wellicht een lopend geval in Dinkelland. 

Positieve bijdragen 

De huidige regelgeving voldoet in voorkomende situaties. In combinatie met functiewijzigingen in de omgeving kan ook een kostendrager voor sanering worden 

gevonden en eventueel maatwerksubsidie. 

Overige 

Provincie heeft een glastuinbouwconcentratiegebied Koekoekspolder. GS heeft besloten geen uitbreiding toe te staan door verwijzing naar ruimte in de NOP17 en 

in Drenthe. De inzet is gericht op verduurzaming van de Koekoekspolder. 

                                                 
17 NOP = Noord-Oost Polder 
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Provincie Gelderland 

Regelgeving 

De tweede herziening van de subsidieregeling ‘Vitaal Gelderland 2008’ (3 maart 2010) biedt een subsidieregeling voor verhuizing van een solitair bedrijf naar een 

concentratiegebied. Maximaal 40% van het verschil in aankoop en realisatie van de vervangende locatie minus de kosten, met een maximum van € 45/m². 

Daarnaast 75% van de verhuiskosten van de kas, advies, notaris etc., met een maximum van k€ 100 per geval. Daarnaast VAB18-regeling (rood voor glas). 

Resultaten 

Inmiddels zijn er zeven beschikkingen verleend, met 8 ha. glas, kosten M€ 2,8. Er is veel belangstelling. 

Overige 

Gelderland heeft zes regio's die elk hun uitwerking hebben voor functieverandering van vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing, inclusief glas. 

Streekplan/PSV19 geeft naast de mogelijkheid voor wonen ook de mogelijkheid voor een niet-agrarische werkfunctie, tot maximaal 500 m² in een bestaand 

gebouw (geen nieuwbouw). Met woongebouwen wordt beoogd om het ook voor lagere inkomens mogelijk te maken in het buitengebied te wonen. Wooneenheden 

worden zoveel mogelijk in een (bestaand) gebouw gerealiseerd. 

 

Provincie Utrecht 

Regelgeving 

Globaal RvR instrumentarium buiten de twee concentratiegebieden Harmelerwaard en Mijdrecht (derde bedijking). Voor solitaire bedrijven geen harde begrenzing 

van de omvang. Economische afweging wordt betrokken bij de afweging tot ontwikkeling van het bedrijf. 

Resultaten 

Niet specifiek bij de provincie bekend. Zeer beperkt gebruik met verwijzing naar gemeente Woerden. De compensatieregeling van de gemeente Woerden biedt de 

mogelijkheid om bij de sloop van een gedeelte van de kassen, de woning uit te breiden (100 m² kas slopen levert tien m³ woninguitbreiding of tien m² 

bijgebouw). 

Belemmeringen 

De provincie heeft geen geld beschikbaar en verwacht ook niet dat dit zal veranderen. Eventueel EU-cofinanciering binnen maatregel 125 voor 

landbouwstructuurversterking. 

 

Provincie Noord Holland 

Regelgeving 

De provinciale Structuurvisie en de Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte behoren bij de provinciale ruimtelijke verordening structuurvisie. Artikel 16 

‘Beleidsregel Ruimte voor Ruimte in Noord-Holland’ gaat uit van meer kwaliteit en minder steen in het landelijke gebied. De RvR wordt toegepast op basis van een 

uitgewerkte exploitatie van oud naar nieuw (geen normen voor het aantal woningen per sloopeenheid). 

Resultaten 

De VO regelt dat bestemmingsplannen binnen vijftien maanden door de gemeenten moeten worden aangepast, waarmee al het niet in de VO opgenomen 

papieren glas verdwijnt. 

Belemmeringen 

Ruimte voor Ruimte levert onvoldoende op voor verplaatsers en fiscaal zijn er belemmeringen. Proces van verduurzaming en herstructurering blijft achter, zeker 

voor bestaande clusters. Ieder concentratiegebied worstelt met herstructurering. Men neemt het omliggende verspreide glas niet mee. Verder is er een 

provinciegrensoverstijgende problematiek, zoals bij de Greenport Aalsmeer (Nieuwkoop, Roelofarendsveen). 

                                                 
18 VAB = Vrijkomende Agrarische Bebouwing. 
19 PSV = Provinciale StructuurVisie. 
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Provinciale suggesties voor aanpassing 

Herstructurering (verwijzing naar rapport Nijkamp) moet ook een actieve opgave voor de overheid zijn. Stel een landelijk fonds in voor herstructurering en 

verduurzaming vanuit Rijk en Provincies, naar analogie van bedrijfsterreinen (HIRB20). Het Rijk moet zich meer richten op uitvoeren in plaats van onderzoeken. 

Hou de regie bij de provincies en lever vanuit het Rijk/I & M ondersteuning. 

Overige 

Zorg voor behoud van concurrerende glastuinbouw. Hierbij is een duurzaamheidslag impliciet. Zorg voor aanvoer van gasvormig CO2 per pijpleiding naar 

concentratiegebieden. Uiteenlopende warmtebronnen benutten. 

Een verslag van de uitkomsten van verkenningen voor een Ruimte voor Ruimteregeling voor Noord-Holland in een tweetal proefgebieden, ervaringen van een 

aantal andere provincies en een advies voor de opzet van een regeling Ruimte voor Ruimte, eindrapport juni 2007. 

Rapport bedrijfsterreinen HIRB maart 2010. 

 

Provincie Zuid Holland 

Regelgeving 

De basisregeling RvR 19 september 2003 is na evaluatie herzien in 2005. De Provinciale Verordening Ruimte bevat regels tegen nieuwvestiging buiten 

concentratiegebieden. Maximale uitbreidingsruimte tot 2 ha per bedrijf. De Structuurvisie Ruimte (paragraaf 4.5.1.5) omschrijft het beleid met betrekking tot 

glastuinbouwbedrijven buiten de concentratiegebieden. Ondersteunend glas valt hier buiten. 

Resultaten 

Afspraken met 23 gemeenten met een budget van M€ 18 (2003-2010). Er zijn voor de lopende collegeperiode afspraken gemaakt voor 200 ha nieuw glas per eind 

2010, mogelijk 220 ha in maart 2011. De taakstelling van het college daarvoor was 200 ha verspreid glas gesaneerd. Zie hiervoor de voortgangsrapportage 

2006–2010. (vastgesteld door PZH21 mei 2010). 

Positieve bijdragen 

Wat extra geld van de overheid helpt naast de inzet van RvR om sanering sneller tot stand te brengen. Inzet voor de huidige collegeperiode M€ 10. 

Belemmeringen 

Het draagvlak voor de inzet van extra financiële middelen voor sanering van kassen staat onder druk. GS onderzoekt hoe zij met minder overheidsmiddelen toch 

de sanering van kassen mogelijk kunnen maken. Op termijn worden bij saneringstrajecten meer verplaatsers dan stoppers verwacht. 

Provinciale suggesties voor aanpassing 

Gekeken wordt naar alternatieven (herstructurering of verplaatsing direct koppelen aan sanering; vermarkten door de opdracht bij ontwikkelaars te leggen; 

ambities bijstellen). 

Overige 

Het oppervlak papieren glas is ca 150 ha. Aanpak via saneringsplan of herziening van de bestemmingsplannen. Aandacht richten op herstructurering. Eigen 

bijdrage van de sector naast Rijk en PZH. Gebiedsagenda Zuidvleugel / MIRT22 (3.000 ha glas M€ 45 overheid voor overkoepelende voorzieningen, energie, water, 

ruimtelijke kwaliteit en ontsluiting in de periode 2010-2020). 

                                                 
20 HIRB = Herstructurering en Innovatief Ruimtegebruik op Bedrijventerreinen in Noord-Holland. 
21 PZH = Provincie Zuid-Holland. 
22 MIRT = Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. 
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Provincie Zeeland 

Regelgeving 

Het RvR-beleid is opgenomen in par. 8.5.1 van het Omgevingsplan Zeeland 2006-2012. Het RvR beleid is om het areaal solitair glas niet te doen toenemen. 

Solitaire bedrijven mogen tot maximaal twee ha groeien en bij uitzondering tot vier ha, wanneer zicht is op sanering van glas elders. RvR wordt gebruikt als een 

instrument van verevening. Verevening kan ook ingevuld wordt door het doen van investeringen in de omgevingskwaliteit. 

Resultaten 

Gelet op het beperkte areaal solitair glas gaat het incidentele gevallen. Momenteel (eind 2010) gaat het om één geval. 

Belemmeringen 

Waar wordt de compensatiewoning gerealiseerd? Nieuwe woningen nabij bestaande agrarische bedrijven roepen spanningen op (de gemeenteraad maakt bezwaar 

in één gemeente). 

Provinciale suggesties voor aanpassing 

Normering in Handreiking 2010. Bouwrechten maximaal drie per geval. In beginsel op de locatie van de sanering één woning per 850 m² loods of 5.000 m² glas. 

Afwijken kan, mits de noodzaak aantoonbaar wordt gemaakt. 

Overige 

Gemeente Schouwen Duiveland staat meer woningen toe bij realisatie van de RvR woningen bij de dorpsrand. Er is interesse. Ontwikkeling wordt beïnvloed door 

de actuele markt voor bouwkavels. Aannemers gaan ook interesse tonen. 

 

Provincie Noord Brabant 

Regelgeving 

Verspreid glas is gedefinieerd als alle glasbedrijven buiten de concentratiegebieden. Het betreft 500 bedrijven. Voor de individuele saneringsregeling komen 

bedrijven in kwetsbare gebieden in aanmerking. Kwetsbare gebieden zijn gebieden met natuur- en of landschapswaarde. Er zijn vergoedingsnormen naar leeftijd 

van de kas, grootte, e.a. Verspreide glasbedrijven buiten deze kwetsbare gebieden mogen uitbreiden tot 3 ha. 

Resultaten 

Inmiddels zijn in de EHS 21 bedrijven met 21,6 ha glas aangekocht. De provincie heeft met haar regeling aan 32 bedrijven bijna 37 ha glas toegekend. In totaal 

gaat het om 58 ha glas en 53 bedrijven. Daarnaast zijn er nog ongeveer twintig bedrijven die zich aangemeld hebben. 

Positieve bijdragen 

De provincie heeft een budget voor sanering in kwetsbare gebieden opgebouwd uit RvR ontwikkeling buiten de te saneren locatie. Het gaat om een bijdrage van 

ten minste k€ 100 per kavel aan het fonds. De provincie beheert dit fonds van Ontwikkelingsmaatschappij RvR CV (ORR). Er is voorzien in ruimte voor ca. 600 

RvR woningen (afgeleid uit de afspraken van het PACT van Brakkenstein). ORR heeft ook een functie voor de sanering van bedrijfsgebouwen in de veehouderij. 

Belemmeringen 

De regelingen werken alleen voor stoppers, niet voor verplaatsers. Van de honderd bedrijven in de kwetsbare gebieden willen er ca 25 saneren. Voor de overige 

bedrijven is de regeling niet voldoende. 

Provinciale suggesties voor aanpassing 

Een herstructureringsfonds met bijdragen van het Rijk opzetten. Het initiatief tot sanering ligt bij de gemeente, de provincie ondersteunt het proces met kennis. 

Overige 

Voor herstructurering in concentratiegebieden is er geen beleid. Er is geen geld voor sanering. Herstructurering verloopt daarmee moeizaam. 

 

Provincie Limburg 

Regelgeving 

De provinciale ambitie voor de glastuinbouw staat in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg, vastgesteld door PS in 2006, met een jaarlijkse actualisatie: 
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− het behouden en versterken van de economische positie van de landbouw; en in samenhang daarmee; 

− het herstellen en verdiepen van de bijdrage van de landbouw voor de kwaliteit van zijn omgeving. 

Zie verder http://www.limburg.nl/nl/html/algemeen/beleid/ruimtelijkeontwikkelingvolkshuisvesting/provinciaalomgevingsplanlimburg/POLActueel/polactueel.asp 

(paragraaf 5.8-1). Het Limburgs kwaliteitsmenu (vastgesteld door GS in januari 2010) is te vinden op: 

http://www.limburg.nl/nl/html/algemeen/beleid/ruimtelijkeontwikkelingvolkshuisvesting/Instrumentarium/LimburgsKwaliteitsmenu/kwaliteitsmenu.asp.  

Resultaten 

De geboekte resultaten als gevolg van het beleid zijn (nog niet) meetbaar voor wat betreft sloop van verspreid gelegen glas. De glasregeling (par. 6.8 

kwaliteitsmenu) is dit jaar pas vastgesteld. Gelet op het economische tij is er nog geen ruimtelijke ontwikkeling geweest in dit kader. De gebiedsontwikkelingen 

hebben daarentegen wel al resultaten geboekt (met name Laerbroek). Er zijn overeenkomsten gesloten met elf tuinders, waarvan er naar verwachting tien zullen 

leveren in 2010. Momenteel is de NCW23 M€ 5. Het project “Mooi Nederland” heeft M€ 0,8 toegezegd. De actuele woningmarkt is een zorgpunt. 

Positieve bijgedragen 

Dat moet de praktijk nog uitwijzen, zie vorige vraag. 

Belemmeringen 

Afhankelijk van de conjunctuur zijn er perioden waarin veel gebouwd of gesloopt wordt. Om dit te overbruggen zetten we, nu het economische tij niet goed is, een 

subsidieregeling in voor de sloop van kassen. 

Aan een fysieke glasregeling zitten nadelen. Zo kan dit prijsopdrijvend werken. In plaats hiervan zijn er goede mogelijkheden voor het creëren van een fonds als 

instrument tussen uitbreiding en sloop. 

Provinciale suggesties voor aanpassing 

De verandering willen we inzetten door de instelling van de glasregeling. 

                                                 
23 NCW = Netto Contante Waarde 
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Bijlage 2: Overzicht van naslagdocumenten per provincie  

->NB: inclusief gemeenten in betrokken provincies. 

 

Gelderland 

− Subsidieregeling Vitaal Gelderland 2008. Tweede herziening regels subsidieregeling vitaal Gelderland 2008. Gedeputeerde staten van Gelderland, 3 maart 

2010; 
− subsidieaanvraagformulier Vitaal Gelderland PMJP24 Bedrijfsverplaatsing (versie 4 juli 2008); 

− brochure Leren van Lochem, Functieverandering en ruimtelijke kwaliteit in landelijk gebied. Provincie Gelderland, augustus 2010; 

− overzicht (regionale) regeling Rivierenland functieverandering voor glastuinbouw; 

− beleidskader functieverandering Steden Driehoek (2008). 

Noord Holland 

− Uitvoeringsregeling Ruimte voor Ruimte en functiewijziging agrarische bebouwing van Noord Holland. Behorend bij de Provinciale Ruimtelijke Verordening 

Structuurvisie artikel 16. Hierin is ook een toelichting op fiscaliteit RvR opgenomen; 

− Harenkarspel. Uitvoeringsnotitie Ruimte voor Ruimte, 2 februari 2010. 

Zuid-Holland 

− Verspreid glas gesaneerd. Voortgangsrapportage 2006 – 2010. Provincie Zuid-Holland mei 2010; 

− Herziening Regeling Ruimte voor Ruimte, na evaluatie. 

Zeeland 

− Handreiking verevening 2010. Provincie Zeeland. 

Noord-Brabant 

− Beleidsnota Verbrede inzet van de aanpak Ruimte voor Ruimte. Vastgesteld door GS op 27 juni 2006. De inhoud is op hoofdlijnen verwerkt in de Verordening 

Ruimte fase 1 (bij de PSV); 

− de ontwikkelingsmaatschappij RvR Noord-Brabant; 

− subsidieregeling sanering glastuinbouwbedrijven in kwetsbare gebieden. 

Limburg 

− Voorstel Glasba(n)k. Een instrument voor een ruimtekwaliteit bijdrage in de glastuinbouw. Provincie Limburg; 

− brochure Limburgs kwaliteitsmenu (2010).

                                                 
24 PMJP = Provinciale MeerJarenProgramma 
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Bijlage 3: Rekenvoorbeeld toepassing Ruimte voor Ruimte voor een ondernemer (1) en particulier (2) 

 

 Situatie 1. bedrijf met 10.000 m² glas op een perceel van 12.000 m²      

        

fiscale boekwaarde 

(balanswaarde)     

 totaal perceel 12.000 m²     100.000 €    

 kas en schuur 10.000 m²       50.000 €    

       totaal  150.000 €   

 Taxatiewaarde totaal 360.000 €         

       Wevab 25 €/m²     

       (grondwaarde van agrariër tot agrariër)   

             

nieuwe situatie --> Ruimte voor Ruimte          

             

waardecreatie            

 toepassen RvR  2 netto opbrengst uit bouwmogelijkheden 300.000 € (2 x 150.000 € na kosten)  

 oppervlakte wonen  2.500 m²          

 opp. resterend 9.500 m²     57.000  (6 €/m² agrarisch gebruik) 

      eindwaarde totaal   357.000 €  

             

             

in te leveren            

 Wevab  12.000 m²  25 €  300.000 €    

 boekwaarde gebouwen (kas + schuur)      50.000 €    

 bijkomende kosten (slopen, advies etc.)      50.000 €    

       totaal   400.000 € -/-  

             

             

      Belast IB  over   0 €   
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Situatie 2. particulier met 10.000 m² glas op een perceel van 12.000 

m²       

             

 totaal perceel 12.000 m2         

 kas en schuur 10.000 m2         

             

  Taxatiewaarde totaal 360.000 €        

nieuwe situatie RvR           

             

waardecreatie            

 toepassen RvR  2 bouwmogelijkheden   300.000 € (2 x 150.000 € na kosten)  

 oppervlakte wonen  2.500 m²          

 oppervlakte resterend 9.500 m²     57.000  (6 €/m² - agrarisch gebruik) 

       totaal  357.000 €   

             

 aanwezige WOZ       320.000 €   

             

  door fiscus aangemerkt als “resultaat ov. Werkzaamheden” Belast IB over  37.000 € +/- 10.000  

      eindwaarde      

€ 

347.000,- 
 

 

  

 

  

Toelichting bij Rekenvoorbeeld Toepassing Ruimte voor Ruimte: 

 

Het perceel met kassen heeft een taxatiewaarde van € 360.000,- . De eigenaar saneert de aanwezige bedrijfsbebouwing en past ter plaatse de Ruimte voor Ruimte toe.  

Concreet betekent dit de sloop van 10.000 m2 kassen en vervolgens de bouw van 2 Ruimte voor  Ruimtewoningen op woonpercelen van elk 1.250 m2 (totaal 2.500m2). 

De resterende perceeloppervlakte (12.000m2 -/- 2.500) krijgt een agrarische bestemming zonder bebouwingsmogelijkheden.  

 

De taxatiewaarde in de huidige situatie bedraagt in totaliteit € 360.000,- . Het doel is om deze waarde door toepassing van RvR te benaderen.  

In die situatie lijdt de agrariër door de sanering geen verlies maar wordt ook niet overgecompenseerd. 

 

De opbrengsten door toepassing van RvR zijn de 2 bouwmogelijkheden voor woningen (2 x € 150.000,-) en verkoop van de resterende agrarische grond ( 9.500 x € 6 ).  

 

De kosten bestaan uit de sloop van glasopstallen, de verwijdering van bestemming, de bijkomende kosten voor het RvR project (makelaar, boekhouder, adviseur) en 

de fiscale afrekening.  

 



 

pag. 48/48 

 

Situatie 1. bedrijf 

 

In bovenstaande voorbeeldberekening heeft de agrariër zicht op een eindwaarde van € 357.000. Er hoeft geen inkomstenbelasting te worden betaald.  

Conclusie: de aanvrager lijdt een reëel verlies van € 3.000 als gevolg van toepassing van RvR in vergelijking met verkoop van het object als bedrijf. 

 

Situatie 2. particulier 

 

In de voorbeeldberekening heeft de aanvrager zicht op een eindwaarde van € 347.000 (€ 357.000 -/-  belasting  € 10.000,-).  

Conclusie: de aanvrager lijdt een reëel verlies van € 13.000 als gevolg van toepassing van RvR in vergelijking met verkoop van het object als bedrijf. 

 

 

Waardebegrippen toegepast op een voorbeeldbedrijf  

  bedrijf met 10.000 m2 glas op perceel 12.000 m2               

                    fiscale boekwaarde    

    totaal perceel 12.000 m2         100.000 €   

    kas en schuur 10.000 m2         50.000 €   

          De fiscale boekwaarde zegt niets over de werkelijke waarde 

van het onroerend goed.   

  totaal 150.000 € 

 waardebegrippen                      

 Wevab 20 €/m2 (grondwaarde van agrariër tot agrariër, de waarde voor een 

agrarier, rekeninghoudend met de bestemming ) 

12.000 20 € 240.000 € 

    Wev      (Wev = Wevab in de situatie voortgezet agr. gebruik, in 

geval van bestemmingswijziging verandert de Wev) 

12.000 20 € 2 0.000 € 

    Onteigeningswaarde (rekening houdend met de beschreven schadecomponenten wordt de 

totale waarde in de praktijk een factor 1,5 tot 2,5 van de Wev-waarde) 

 indicatief  500.000 € 

    Residuele waarde (wordt top-down berekend over de resterende financiële ruimte voor de 

verwerving van het plan, en staat daarmee los van de feitelijke waarde 

van het onroerend goed) 

  

 

 

 

 


